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FÖRORD 

Denna rapport är framtagen av CMT på uppdrag av Stockholms läns 
landsting (SLL). Det primära uppdraget var att utvärdera vårdval ryggki-
rurgi (VVR) som infördes i Stockholms län år 2013. VVR skiljer sig från 
andra vårdval då ersättningen som utbetalas till vårdgivarna är vårdepi-
sodbaserad och delvis är baserad på patientens upplevda smärta ett år ef-
ter operation. Eftersom VVR är ett försök till att få de ekonomiska och me-
dicinska incitamenten att dra åt samma håll är det viktigt att utreda om 
intentionerna med ersättningssystemets olika komponenter faktiskt har 
infriats och haft önskad effekt på vårdgivarnas arbetsprocesser.  
 
Ett stort tack riktas till alla anställda vid HSF och de fyra privata vårdgi-
varna som ställt upp på att intervjuas. Vi vill även rikta ett stort tack till 
alla som på olika sätt bidragit med kunskap och värdefulla synpunkter. 
 
Linköping augusti 2018 
 
Lars-Åke Levin 
Linköpings Universitet 
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SAMMANFATTNING 

Uppdrag och syfte 
Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi vid Linköpings Universi-
tet fick under 2014 i uppdrag av Stockholms Läns Landsting (SLL) att ut-
värdera vårdval ryggkirurgi (VVR). I VVR används ett värdebaserat ersätt-
ningssystem vilket gör att VVR skiljer sig från andra vårdval inom Stock-
holms län. 
 
Syftet med denna utvärdering är att 1) utifrån registerdata utvärdera VVR 
utifrån volym, kostnad samt hälsoutfall med Region Östergötland som 
kontroll, 2) redogöra för hur anställda inom SLL respektive de privata 
vårdgivarna har upplevt utformning, implementering, förvaltning av VVR 
och hur det har påverkat deras arbete samt hur de upplevde beslutspro-
cessen för införandet. 

 
Metod 
Att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder kan vara värdefullt vid 
utvärdering av en komplex intervention med många faktorer att ta hänsyn 
till. Kvantitativ och kvalitativ metod erbjuder olika sätt att beskriva ett fe-
nomen, vilket innebär att metoderna kan generera olika resultat. Man bör 
inte utgå ifrån att resultaten ska replikera varandra utan snarare att man 
ska få en djupare förståelse för fenomenet. I denna utvärdering är utgångs-
punkten att metoderna kan och bör användas som komplement till 
varandra. 
 

Den kvalitativa delen i denna rapport bygger på intervjuer med anställda 
på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) vid SLL samt anställda hos 
de privata vårdgivarna1. Ändamålsenlig urvalsteknik har använts för att 
välja intervjupersoner och intervjuerna baseras på en explorativ ansats. 
Den kvantitativa delen baseras på registerdata från fem olika registerhål-
lare, deskriptiva data presenteras och statistiska analysmetoder har an-
vänts för att jämföra grupper och utveckling över tid före och efter infö-
randet av VVR. Utvärderingen grundar sig på Donabedians ramverk för 
utvärdering av kvalitet inom sjukvården (1).  
 
 
 
 
 

                                            
1 I rapporten avser vårdgivarna de privata företag som bedriver verksamhet inom elektiv ryggkirurgi och har ett 
avtal inom ramen för vårdval ryggkirurgi. 
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Resultat baserat på registerdata 
 

Volym 
Antalet indexoperationer har ökat med 17 procent efter införandet av VVR. 
Volymökningen kan förklaras med att det operationstak som fanns vid 
upphandling har tagits bort och att den nya ersättningsnivån kräver en 
högre produktion. Även tillgängligheten har ökat, dels på grund av det 
finns fler vårdgivare, dels på grund av utökade öppettider samt fler mer 
centralt belägna mottagnings- och rehabiliteringslokaler.  

 

Hälsoutfall  
Under de tre år som har gått sedan införandet av VVR har 1006 fler pati-
enter opererats jämfört med motsvarande period före införandet. Detta 
motsvarar en vinst på 210 QALYs till följd av VVR. Livskvalitetsvinsten ef-
ter operation per patient har inte påverkats av VVR, men justerat för vård-
tyngd och socioekonomiska faktorer har den postoperativa livskvaliteteten 
ökat med 0,04 i EQ-5D-index. 

 

Kostnader  
SLL:s kostnad för elektiv ryggkirurgi har i genomsnitt ökat med 20 miljo-
ner kronor per år efter införandet av VVR. Den totala kostnaden för elektiv 
ryggkirurgi har ökat med 16 procent jämfört med motsvarande period före 
vårdvalet. Kostnadsökningen kan förklaras av volymökningen som upp-
gick till 17 procent. Kostnaden per operation har minskat med 7 procent. 
Även kostnaden per vårdepisod2 har minskat med 9 procent. 

 

Den inkrementella kostnadseffektkvoten för VVR estimerades till drygt 
50 000 kronor per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY). Om kostna-
den för vård under hela vårdepisoden och indirekta kostnader kopplade 
till sjukfrånvaro inkluderades i analysen uppgick den inkrementella kost-
nadseffektkvoten till 230 000 kronor per vunnen QALY. 
 
Individ- och prestationsersättning  
Baserat på patientens svar på Global Assessment såg den prestationsbase-
rade ersättningen i genomsnitt ut enligt följande: 

 Helt försvunnen smärta: 3 651 kr 

 Mycket förbättrad smärta: 1 167 kr 

 Något förbättrad smärta: -1 746 kr 
 Oförändrad smärta: -4 453 kr 

 Försämrad smärta: -6 215 kr 
 Hade inte smärta: 529 kr 

                                            
2 Där vårdepisoden sträcker sig ett år från operation.  
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Tanken var att prestationsersättningen skulle uppgå till ungefär 10 pro-
cent av bas- och garantiersättning, i realiteten blev andelen som högst 
knappt 7 procent. I de flesta fall uppgick prestationsersättningen till cirka 
±2 procent av bas- och garantiersättningen. Den individbaserade juste-
ringen låg i majoriteten av fallen på ca ±2 procent. 
 
I jämförelse med de kostnader som uppkommer på grund av kostnadsan-
svaret för postoperativ vård menade vårdpersonal att den värdebaserade 
ersättningen (baserat på GA) var för låg. De ansåg därför att det inte var 
värt att följa upp den värdebaserade ersättningen och därmed har incita-
menten inte haft önskad effekt då fokus främst ligger på att hålla de posto-
perativa kostnaderna nere istället för på hur den värdebaserade ersätt-
ningen3 kan maximeras. 
 
Sjukskrivning 
Andelen sjukskrivna patienter minskar efter införandet av VVR. Antalet 
sjukskrivningsdagar har ökat, främst på grund av längre sjukskrivning före 
operation.  
 
Konsumtion av smärtstillande läkemedel 
Andelen patienter som använder opioidbaserade läkemedel postoperativt 
har minskat med VVR, även doseringen per patient har minskat. Andelen 
patienter som använder antiepileptika har preoperativt och i samband 
med operation ökat, men postoperativt minskat. Andelen patienter som 
använde antidepressiva postoperativt ökade efter införandet av VVR, li-
kaså doseringen preoperativt och i samband med operation.  
 

Resultat baserat på intervjuer 
Utformning, implementering och förvaltning 
Hos vårdgivare var beslutet att införa VVR väl förankrat, mycket på grund 
av att professionen fick komma till tals under utformningen av vårdvalet. 
Hos Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) hade beslutet inte samma 
stöd då man tidigare bedömt att elektiv ryggkirurgi inte lämpade sig som 
vårdval samt att landstingets system inte kunde stödja den typen av ersätt-
ningssystem som diskuterades. 
 
Generellt har kommunikationen upplevts som god mellan vårdgivare och 
HSF under utformningen av VVR. Personal hos vårdgivare upplevde kom-
munikationen som särskilt god i jämförelse med hur kommunikationen 
varit i utformningen av andra vårdval.  
                                            
3 Den prestationsbaserade ersättningen baserad på det patientrapporterade utfallsmåttet Global Assessment 
(GA). 
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Flera intervjupersoner menade att det saknades stöd för hur man praktiskt 
skulle arbeta med det nya systemet, vilket kan förklaras av att VVR var nytt 
även för personalen på HSF. Personal hos vårdgivarna upplevde att det tog 
för lång tid att få svar på frågor vilket i sin tur ledde till att ärenden sam-
lades på hög och personal kände stress över att antalet olösta ärenden 
ökade. Vårdvalet upplevdes som personbundet, särskilt under de första 
åren efter införandet av VVR.  
 

På HSF fanns en medvetenhet om att de inte riktigt hade resurser till lö-
pande uppföljning och revidering av avtalen med vårdgivare. Det gav upp-
hov till viss frustration över att veta vad som bör förändras utan att ha de 
resurser som krävs för att genomföra det. För att ekonomiska incitament 
ska vara långsiktigt effektiva är det viktigt med kontinuerlig uppföljning 
och justering. 
 
Arbetsprocesser 
Vårdgivare  
VVR är utformat så att vårdgivarna är fria att utforma sina arbetsprocesser 
på det sätt som de själva anser är bäst. Den enda begränsningen är ersätt-
ningen som landstinget har bestämt baserat på kostnadsdata från en av 
vårdgivarna. Det tvärprofessionella arbetet var mer påtagligt hos två av de 
fyra intervjuade vårdgivarna.  

 

Efter införandet av VVR uppgav vårdpersonal att de blivit mer enhetliga i 
registreringsförfarandet och mer stringenta i sina bedömningar av operat-
ionsindikationer. En negativ sidoeffekt som framkommit är att särskilda 
ingrepp inte gått att utföra inom vårdvalets ramar. Därför anser vårdgi-
varna att en justering av tillåtna kombinationer vore lämpligt så att fler 
diagnoser och ingrepp inkluderas för att undvika att patienter hamnar ut-
anför systemet.  

 

Vårdgivarna inom VVR har ett postoperativt kostnadsansvar för patienten 
vilket ger dem anledning att bygga upp ett förtroende hos patienterna för 
att öka chansen för att patienten kommer tillbaka vid komplikationer samt 
efterlever läkarens anvisningar. Då patienterna är fria att söka sig till en 
annan vårdgivare skulle det underlätta för vårdgivarna om de blev infor-
merade när deras patient vårdades på annat håll för att på så vis ge dem 
en chans att själva åtgärda komplikationen. Det postoperativa kostnads-
ansvaret har dock upplevts som administrativt krävande då IT-systemet 
inte är tillräckligt förfinat för att urskilja vård kopplad till VVR från annan 
vård. Därutöver uppgav intervjupersoner en upplevd avsaknad av struktur 
och stöd för hur man praktiskt skulle inkludera sjukgymnastik. Samord-
ningen av sjukgymnastik har varit komplicerat för alla vårdgivare och det 



 

5 

är svårt att styra patienter som har ett fritt val. Detta ansvar har blivit en 
central del i vårdgivarnas arbete varför många tycker att större vikt borde 
ha lagts på utformningen av detta ansvar. Det kan därför uppfattas som 
att inkluderingen av sjukgymnastik var ett för stort steg att ta i samband 
med införandet av VVR men samtidigt ett steg i rätt riktning som egentli-
gen skulle ha krävt både bättre utformade system och en bättre samverkan 
med sjukgymnastik som område. 

 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) 
Generellt har HSF inte haft möjlighet att genomföra den kontinuerliga 
uppföljning och revidering som vårdvalet kräver på grund av relativt små 
personella resurser. Istället har arbetssättet gällande vårdval generellt 
kännetecknats av större revideringar med några års mellanrum. Detta ar-
betssätt påminner i stor utsträckning om det arbetssätt som råder under 
upphandlingsförfaranden inom SLL. En utav grundidéerna med vårdval 
går därför till viss del förlorad när avtalsrevideringarna är stora och sker 
sällan istället för att mindre justeringar görs fortlöpande för att anpassa 
systemet. Vidare skulle HSF:s arbete gynnas av att få in ökad kompetens 
som kan hantera och utveckla de typer av informationssystem som är en 
förutsättning för att upprätthålla ett komplext vårdval som VVR. 
 
Arbetsbelastning 
Den administrativa bördan upplevs ha ökat för personal både på HSF och 
hos vårdgivarna. Den största orsaken till den ökade administrativa bördan 
är det nya ersättningssystemet som krävt mycket manuellt arbete, främst 
på grund av hanteringen av det postoperativa kostnadsansvaret. För vård-
givare upplevs även den kliniska arbetsbelastningen ha ökat då de genom-
för fler operationer på grund av den lägre ersättningsnivån, ökad konkur-
rens och för att det inte finns något operationstak. 
 
Inställningen till VVR med ett värdebaserat ersättningssystem 
Införandet av VVR upplevs generellt som positivt eftersom det ger vårdgi-
varna större utrymme för långsiktighet. Det finns dock en oro för att fort-
satt effektivisering ska leda till negativa effekter för patienter. Vårdgivare 
betonade därför vikten av indexuppräkning av ersättningsnivån.  
 

Generellt finns en positiv inställning till att ersättningen är kopplad till 
patientutfall, men med nuvarande utformning och ersättningsnivå ligger 
inte fokus på att maximera patientutfall utan på att minimera potentiellt 
undvikbara oönskade händelser (PUOH) och fysioterapi. Det nya ersätt-
ningssystemet kopplat till VRR uppfattas som komplext vilket till stor del 
kan bero på brist på transparens kring hur olika patientfaktorer påverkar 
ersättningen. Lämpligheten att basera ersättningsnivån på det patientrap-
porterade utfallsmåttet global assessment (GA) har också ifrågasatts. Dels 
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för att GA baseras på en subjektiv värdering, dels för att en för stor vikt i 
ersättningen ligger på att patienten ska bli helt smärtfri, vilket inte är van-
ligt för patientgruppen inom VRR. 
 
Vilka faktorer upplevs ha störst betydelse för utfallet? 
Det postoperativa kostnadsansvaret menar vårdgivarna är den aspekt i 
VRR som har haft störst påverkan i det dagliga arbetet. Det har genererat 
en obruten vårdkedja som bidragit till att man som vårdgivare får en när-
mare relation till patienten. Med det postoperativa kostnadsansvaret kan 
vårdgivarna följa patienten hela vägen från bedömning till ettårsuppfölj-
ning. Därutöver framhävs också avtalsformen, att bedriva verksamhet en-
ligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) underlättar planering av verksam-
heten på lång sikt och ger utrymme för att arbeta mer mot kvalitet jämfört 
med avtalsformen under Lagen om offentlig upphandling (LOU). Under 
intervjuerna framförde många att även om VVR inte givit någon mätbar 
effekt ännu (2013-2016), så har kopplingen av ersättning till hälsoutfall 
varit viktig då det upplevts som en fingervisning om var fokus bör ligga på 
för att uppnå bättre kvalitet.  
 

Slutsatser 

 Antalet opererade patienter har ökat med 17 procent efter införan-
det av VVR. 

 Den totala kostnaden har ökat med 16 procent, däremot har medel-
kostnaden per operation minskat. 

 Vårdvalet har inte haft någon effekt på den individuella livskvali-
tetsvinsten, men då fler patienter opereras ökar den aggregerade 
livskvalitetsvinsten. 

 Den minskade genomsnittliga kostnaden per operation indikerar 
en effektivare vård då livskvalitetsvinsten inte har påverkats nega-
tivt.  

 Den prestationsbaserade ersättningens andel av den totala ersätt-
ningen behöver bli större för att generera effekt.  

 Individjusteringen upplevs inte vara tillräcklig för att motverka 
skillnader i ekonomisk risk mellan patienter. 

 Istället för fokus på postoperativ hälsomaximering ligger fokus på 
postoperativ kostnadsminimering.  

 Vårdvalet har inte haft någon större effekt på patientsammansätt-
ningen. 

 Andelen sjukskrivna patienter minskar efter införandet av VVR. 

 Den generella uppfattningen av vårdval ryggkirurgi var positiv 
bland personal hos de privata vårdgivarna och HSF.  
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 Uppfattningen hos vårdpersonal var att det postoperativa kost-
nadsansvaret hade haft störst effekt på det dagliga arbetet och att 
det gav vårdgivarna en bättre helhetssyn av patientens behov. 

 Kopplingen av ersättning till patientrapporterat utfallsmått upplev-
des också som viktigt, även om den i dagsläget var för låg för att ge-
nerera effekt.  

 Vårdvalet har medfört en hög administrativ arbetsbörda på grund 
av det nya beskrivnings- och ersättningssystemet. Idag kvarstår re-
lativt mycket manuellt arbete med den komplexa ersättningsmo-
dellen.  

 Hur forskning och utveckling ska bedrivas och finansieras behöver 
lösas, särskilt eftersom de offentliga sjukhusen inte är inkluderade i 
VVR och de privata aktörerna opererar majoriteten av patienterna 
inom elektiv ryggkirurgi. 

 Resultaten tyder på en omställningsperiod de första åren efter infö-
randet av VVR och därför är det viktigt att följa utvecklingen från 
år 2016 och framåt för mer långsiktiga effekter av VVR. 
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1. UTVÄRDERING AV VÅRDVAL RYGGKIRURGI 

1.1 Uppdraget 

Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi vid Linköpings Universi-
tet fick under 2014 i uppdrag av Stockholms Läns Landsting (SLL) att ut-
värdera vårdval ryggkirurgi (VVR). Inom detta vårdval används ett värde-
baserat ersättningssystem vilket gör att VVR skiljer sig från andra vårdval 
inom SLL. Två delrapporter har levererats 2015 och 2016, detta är slutrap-
porten i utvärderingen av VVR.  
 

1.2 Bakgrund/Styrning av hälso- och sjukvård 

Svensk hälso- och sjukvård har genomgått många strukturella föränd-
ringar genom åren. Under 1970-talet genomfördes reformer i syfte att 
skapa en mer solidarisk och jämlik sjukvård vilket fick till följd att efter-
frågan på sjukvård kraftigt ökade. Då fanns ett finansiellt utrymme för att 
expandera sjukvården och fler läkare och sjuksköterskor utbildades för att 
möta den ökade efterfrågan. På 1980-talet kom dock en vändpunkt och 
den kraftiga expansionen avstannade. Låg produktivitet och ökande kost-
nader uppmärksammades vilket ansågs bero på felaktiga styrmodeller 
med avsaknad av kostnadskontroll och rätt incitamentsstruktur. För att 
komma till rätta med den låga produktiviteten ansågs en mer marknads-
inspirerad organisering och styrning vara lösningen, den offentliga sek-
torn skulle effektiviseras genom ökad konkurrens (2, 3). Organiseringen 
av hälso- och sjukvården marknadsanpassades ytterligare när köer, byrå-
krati och bristande valmöjligheter för patienterna uppmärksammades 
som ett växande problem i början av 1990-talet. Organisation och styrning 
enligt vad som idag är känt som New Public Management (NPM) blev po-
pulärt och syftade till att effektivisera offentlig sektor genom marknadsan-
passning av verksamheterna där vårdaktörerna skulle verka på inre mark-
nader. I vissa landsting infördes särskilda beställarfunktioner för att tyd-
liggöra landstingens uppdelade roll som finansiär respektive vårdprodu-
cent (4).   

 

Som ytterligare ett steg mot marknadsanpassning av offentligt finansi-
erade verksamheter trädde lagen om valfrihetssystem (LOV) i kraft den 1 
januari 2009. LOV reglerar marknader där upphandlade myndigheter lå-
ter delar av deras verksamhet konkurrensutsättas. Verksamhet som bed-
rivs inom sjukvård enligt LOV kallas för vårdval (5). I ett valfrihetssystem 
enligt LOV fastställer beställaren priset på förhand, tanken är att leveran-
törerna ska konkurrera baserat på kvalitet istället för pris med förhopp-
ning om att kvalitet ska styra patienterna. Detta är ett alternativ till det 
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traditionella avtalsförfarandet enligt lagen om offentlig upphandling 
(LOU) som har kritiserats för att leda till konkurrens baserat på pris och 
bristande kvalitet. Stockholms läns landsting har varit förhållandevis ak-
tivt när det gäller att utnyttja LOV, år 2017 fanns i Stockholms län 37 vård-
val (6, 7). Vårdvalssystemet har kritiserats genom åren, men det finns även 
studier som pekar på att reformen har fört med sig positiva effekter. Det 
framgår dock från utvärderingar att det är svårt att särskilja effekten av 
själva vårdvalet från andra samtida förändringar (8, 9).  

 

VVR handlar både om patienternas valfrihet och vårdens struktur. När det 
gäller vårdens struktur bygger det på tankar från värdebaserad vård där 
integrerade vårdkedjor är ett nyckelkoncept för att skapa en värdegenere-
rande organisation utifrån ett holistiskt perspektiv med patienten i fokus. 
Värdet inom värdebaserad vård definieras som en kvot av hälsoutfall rela-
tivt insatta resurser (10). För att utveckla ett värdebaserat ersättningssy-
stem har SLL tagit hjälp av konsultföretaget Ivbar. Företaget har även ko-
ordinerat projektet Sveus, där ramverket för värdebaserad vård varit en av 
utgångspunkterna. Sveus är ett samarbete mellan ett antal landsting och 
organisationer, i styrgruppen sitter representanter från Socialdeparte-
mentet, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Karolinska Institutet 
(KI) samt Ivbar. Syftet med Sveus är att skapa bättre möjligheter för vård-
givare och landsting/regioner att följa upp och analysera den vård som be-
drivs, samt utveckla ersättningssystem som i ökad omfattning möjliggör 
och stimulerar till innovation och verksamhetsutveckling. Arbetet inom 
organisationen bedrivs i form av forskningsprojekt (11).  

 

Ofta finns det en stark koppling mellan styrmodeller och ersättningssy-
stem då finansiella incitament kan användas som styrinstrument. Oavsett 
ersättningssystemets utformning är det svårt att utveckla system som inte 
också för med sig oönskade effekter. VVR har utformats i linje med värde-
baserad vård (10, 12). Om värdebaserad vård är nästa steg för den svenska 
hälso- och sjukvården beror på hur väl denna typ av system fungerar och 
om modellen är överförbar även till andra områden. För att veta detta 
krävs uppföljning och utvärdering efter rimlig tid, denna utvärdering stu-
derar de effekter som uppstått efter tre år. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna utvärdering är att 1) utifrån registerdata utvärdera vård-
val ryggkirurgi (VVR) utifrån volym, kostnad samt hälsoutfall med Region 
Östergötland som kontroll, 2) redogöra för hur anställda inom Stockholms 
läns landsting (SLL) respektive de privata vårdgivarna har upplevt be-
sluts- och införandeprocessen av VVR samt hur deras arbete har påverkats 
av VVR. För att uppnå syftet har följande frågeställningar studerats: 
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Frågeställningar som undersöks med kvantitativ metod: 

 Hur har VVR påverkat antalet operationer inom elektiv ryggkirurgi? 

 Hur har patientsammansättningen påverkats av VVR? 

 Hur har patienternas hälsoutfall efter operation påverkats efter in-

förandet av VVR? (Global Assessment och EQ-5D) 

 Hur har antalet sjukskrivna till följd av ryggkirurgi påverkats efter 

införandet av VVR? 

 Hur har konsumtionen av smärtstillande läkemedel utvecklats efter 

införandet av VVR? 

 Vad är proportionerna mellan individ- och prestationsersättning i 

förhållande till den totala ersättningen som utbetalas till vårdgiva-

ren?  

 Hur ser sambandet ut mellan prestationsersättning och hälsoutfall? 

 Hur har SLL:s kostnader för elektiv ryggkirurgi utvecklats efter in-

förandet av VVR? 

 

Frågeställningar som undersöks med kvalitativ metod: 

 Hur väl förankrat var beslutet om att införa VVR och ett värdebase-

rat ersättningssystem? 

 Hur har kommunikationen fungerat mellan SLL och de privata vård-

givarna under utformning, implementering och förvaltning av VVR? 

 Hur har vårdvalet påverkat arbetsprocesserna för anställda hos de 

privata vårdgivarna respektive HSF? 

 Hur har arbetsbelastningen påverkats för personal hos vårdgivare 

och HSF? 

 Vilken inställning har personal, hos HSF och hos vårdgivare, till VVR 

med ett värdebaserat ersättningssystem? 

 Hur påverkas utbildning, kompetensförsörjning och forskning? 

 Anser personalen hos vårdgivarna att vården bedrivs mer effektivt 

och med högre kvalitet idag jämfört med tiden innan vårdvalet in-

fördes? 

 Vilka aspekter av VVR har haft störst inverkan på hur vården bedrivs 

enligt personal hos vårdgivare och HSF? 

1.4 Disposition 

Rapporten inleds med en sammanfattning av utvärderingens huvudsakliga 
resultat baserat. I det första kapitlet beskrivs uppdrag, bakgrund och syftet 
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med utvärderingen. För att ge läsaren en förståelse för VVR sammanfattas 
förfrågningsunderlaget i kapitel två som följs av en beskrivning av grund-
läggande teorier och koncept för utvärdering av ersättningssystem i kapitel 
tre. Metoden beskrivs i kapitel fyra som inleds med ett avsnitt om det teo-
retiska ramverk som ligger till grund för utvärderingen som efterföljs av 
kvantitativ och kvalitativ metodbeskrivning i följande två avsnitt. I kapitel 
fem beskrivs och analyseras den elektiva ryggkirurgin i Stockholms läns 
landsting och i kapitel sex presenteras de teman som beskriver resultatet 
från intervjuerna. I kapitel sju diskuteras den kvantitativa och kvalitativa 
delen i relation till varandra utifrån Donabedians ramverk, även rappor-
tens svagheter och slutsatser presenteras i detta kapitel. 
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2. BESKRIVNING AV VÅRDVAL RYGGKIRURGI 

I det här kapitlet beskrivs hur vårdval ryggkirurgi (VVR) är uppbyggt ge-
nom att sammanfatta det förfrågningsunderlag, det vill säga det avtal, som 
ligger till grund för VVR. Förfrågningsunderlaget och rapporteringsanvis-
ning går att läsa i helhet på ”vårdgivarguiden.se” (13).  

2.1 Förfrågningsunderlaget 

Avtalet består av ett basuppdrag och ett tilläggsuppdrag. Vårdgivaren ska 
inom basuppdragets ramar erbjuda ryggkirurgiska och tvärprofessionella 
bedömningar av operationsindikationer, diagnostiska och icke kirurgiska 
behandlingar inklusive blockader samt elektiva operationer av ländryggen 
vid följande diagnoser: 

 Diskbråck 

 Spinal stenos 

 Spondylolistes 

 Degenerativ deformitet 

 Segmentell rörelse smärta SRS)/degenerative disc disease (DDD) 

Tilläggsuppdraget4 är fokuserat på halsryggen och består av att göra rygg-
kirurgiska och tvärprofessionella bedömningar av operationsindikationer 
och elektiva operationer i halsryggen vid ritzopati och myelopati.  

2.1.1 Målgrupp 

Målgruppen innefattar kvinnor och män folkbokförda och kvarskrivna i 
Stockholms län som är över 18 år. Patienterna ska i första hand utredas 
och vid behov behandlas av husläkare och fysioterapeut i öppenvård eller 
annan specialistläkare inom ortopedi. En patient måste ha remiss från 
husläkare eller annan specialistläkare för att bli aktuell som patient inom 
vårdvalet. Ett krav för att remissen ska accepteras är att en magnetröntgen 
har genomförts nyligen. Vårdgivaren får inte neka en patient kirurgisk be-
handling om patienten bedöms klara av operationen utan tillgång till in-
tensivvårdsavdelning.  

                                            
4 Endast basuppdraget är obligatoriskt för att få bedriva verksamhet inom elektiv ryggkirurgi i Stockholm, till-
äggsuppdraget är alltså frivilligt.  
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2.1.2 Geografiskt läge 

Vårdgivaren ska bedriva verksamheten i Stockholms län och avser i första 
hand befolkningen som är skriven i SLL. Vårdgivare kan söka dispens från 
kravet på etablering inom länet. Enligt avtalet ska verksamheten prioritera 
patienter från SLL men om vårdgivaren har kapacitet och uppfyller vård-
garantikraven får även utomlänspatienter behandlas vid kliniken.  

2.1.3 Postoperativ öppenvård 

Vårdgivaren har ansvar för rehabilitering av patienten efter operation 
fram tills att patienten remitteras till husläkare, detta innebär att vårdgi-
varen ska samverka även med andra inom SLL upphandlade ryggcenter 
som inte bedriver ryggkirurgi för att underlätta att patienten hamnar rätt 
i vårdkedjan. Denna typ av arbetssätt ska underlätta urvalsprocessen av 
vilka patienter som ska opereras eller primärt ges annan behandling.  

 

Ett annat inslag i den postoperativa vården är att vårdgivaren ekonomiskt 
ansvarar för postoperativa komplikationer/besvär. I förfrågningsunderla-
get benämns de som Potentiellt Undvikbara Oönskade Händelser 
(PUOH). Ansvaret avser alla kostnader avseende mottagningsbesök, ut-
redning, reoperation, kringkostnader och behandling/rehabilitering och 
kräver ingen ny remiss. Detta ansvar kvarstår även för kostnader som upp-
kommer av att patienten sökt annan vårdgivare för behandling av kompli-
kationer/besvär i sluten vård. Vårdgivaren ansvarar också för att förskriva 
hjälpmedel efter patientens behov enligt SLL:s anvisningar.  

2.2 Ersättningssystemet 

2.2.1 Ersättningsmodellen 

Ersättning utgår för en hel vårdepisod vilket innebär att större delen av 
vården för patienter som genomgår en operation ersätts med ett paketpris. 
Detta ska även täcka eventuell postoperativ vård kopplad till indexoperat-
ionen. Den slutgiltiga ersättningen varierar dock med eventuella avvikel-
ser från genomsnittlig vårdtyngd och det faktiska resultatet på det sätt att 
ju bättre patientens hälsoutfall är desto högre blir ersättningen.  
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2.2.2 Vårdepisodmoduler 

Inom VVR används inte längre de traditionella DRG-grupperna för att 
skapa patientgrupper med likartad sjukdomsproblematik, utan dessa har 
ersatts med nio stycken så kallade vårdepisodmoduler, se tabell 4. Dessa 
moduler ligger till grund för att bestämma ersättningen.  

 

Tabell 1. Vårdvalets ersättningsmoduler 

 
Uppdrag Modul Modulrubrik 

Basuppdrag ländrygg A Diskbråck diskektomi 

 B1 Stenos dekompression 

 B2 Stenos fusion 

 C SRS-fusion 

 D Spondylisthes fusion 

 G Degenerativ deformitet 

Tilläggsuppdrag halsrygg E Myelopati 

 F Ritzopati 

 H Reumatoid artrit 

Basuppdrag sällandiagnoser H SI-ledsmärta, Coccygodyni 

Osteosyntesmaterial I Efter garantitiden 

2.2.3 Ersättningens komponenter 

Vårdepisodersättningen är uppdelad i tre ersättningskomponenter 1) Ba-
sersättning som motsvarar den förväntade behandlingskostnaden för ut-
redning, operation och postoperativ öppenvård (behandling), 2) Garanti-
ersättning som motsvarar den förväntade kostnaden för behandling av 
PUOH samt 3) Prestationsersättning som baseras på patientens hälsout-
fall (alltså den värdebaserade komponenten). För att motverka undan-
trängningseffekter av vissa patientgrupper så individjusteras bas- och ga-
rantiersättningen efter patienternas förväntade behandlingskostnad (bas-
ersättning) och PUOH-kostnad (garantiersättning). Justeringen är base-
rad på patienternas ålder, kön, komorbiditet och antal opererade nivåer i 
ryggen. Denna justering baseras på analys av historiska patientdata rö-
rande vårdkonsumtion och historiska hälsoutfall. Ersättningen utbetalas 
enligt följande tidsschema: 

1. Prospektiv ersättning (Basersättning + förväntad prestationser-

sättning): När patienten har registrerats i gemensamt vårdregister 

(GVR) utgår en prospektiv ersättning som motsvarar den genom-
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snittliga ersättningen för de ovan beskrivna ersättningskomponen-

terna (bas-, garanti-, och prestationsersättning) för den specifika 

vårdepisodmodulen.  

2. Individjustering: En gång per sex månader justeras den prospektiva 

ersättningen efter patientkaraktäristika. För vårdtunga patienter ut-

betalas ytterligare en summa medan okomplicerade fall leder till att 

vårdgivaren blir återbetalningsskyldig.  

3. Prestationsersättning: I de flesta fall utbetalas prestationsersätt-

ningen efter ett år, då den slutgiltiga retrospektiva ersättningen ju-

steras baserat på patientens inrapporterade hälsoutfall enligt Global 

Assessment (GA).  

För att förklara ersättningen används ett exempel från förfrågningsun-
derlaget, se tabell 2. Den vårdepisodersättning som utbetalas prospektivt 
till vårdgivaren består av tre komponenter. Basersättningen är en form av 
åtgärdsbaserad ersättning som vårdgivaren får för att genomföra operat-
ionen. Garantiersättningen är de förväntade kostnaderna till följd av efter-
vård och rehabilitering. Slutligen den prospektiva prestationsersättningen 
utbetalas baserat på förväntat hälsoutfall för given modul. Efter några må-
nader sker individjusteringen då ersättningen justeras efter den opererade 
patienten, i detta exempel minskas ersättningen då patientkaraktäristika 
talar för en mindre vårdtung patient jämfört med snittet. Till sist justeras 
ersättningen efter uppnått hälsoresultat och i exemplet blev resultatet 
bättre än förväntat och ytterligare 5 000 kr utbetalas. Detta leder till att 
den slutgiltiga ersättningen hamnar på 31 200 kr. 
 

Tabell 2. Exempel på de ersättningskomponenterna inom VVR. 

 
Ersättning Prospektiv  

ersättning 

Individjustering  

(intermediär) 

Prestationsjustering Slutgiltig 

Basersättning och  

garantiersättning 

27 000 -3 500  23 500 

Prestationsersättning 2 700  5 000 7 700 

Totalt 29 700 -3 500 5 000 31 200 
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2.2.4 Dataunderlag för att beräkna prestationsersättningen 

Prestationsersättning baseras på det i SWESPINE patientrapporterade ut-
fallsmåttet Global Assessment (GA), se figur 1, som registreras ett år efter 
operationen. 5 

 
I den prospektiva ersättningen som utgår vid operationstillfället ingår den 
genomsnittliga förväntade prestationsersättningen (10 procent av bas- 
och garantiersättningen). Den prospektiva ersättningen justeras baserat 
på två komponenter: 

- Faktiskt utfall jämfört med förra årets genomsnittliga utfall för ak-

tuell patientgrupp i SWESPINE 

- Faktiskt utfall jämfört med förväntat utfall för den aktuella indivi-

den. Algoritmen för denna justering är baserad på statistisk analys 

av historiska hälsoutfall.  

Om vårdgivaren inte rapporterar obligatoriska data korrekt måste denne 
betala vite motsvarande halva den prospektiva ersättningen och prestat-
ionsjustering uteblir. Om patienten inte samtycker till att delta i registret 
eller inte svarar på uppföljningsformulären så blir konsekvensen att den 
prospektiva prestationsersättningen betalas ut utan prestationsjustering.  

2.2.5 Postoperativ öppenvård hos annan vårdgivare och kostnads-
ansvar 

Varje vårdgivare är ansvarig för att varje patient erbjuds rehabiliterande 
fysioterapi i öppen vård efter slutenvårdstillfället. Fysioterapi kan bedri-
vas av vårdgivaren i egen regi eller av annan vårdgivare med vilken vård-
givaren har samverkans- eller underleverantörsavtal. Om patienten be-
handlas av sjukgymnast inom vårdval sjukgymnastik krävs inget underle-

                                            
5 För modul E (myelopati) i tilläggsuppdraget används istället ett mått relaterat till neurologiska störningar. 

Figur 1. Fråga för utfallsmåttet Global Assessment i uppföljningsblankett till 
kvalitetsregistret SWESPINE. Beroende på modul frågas om smärta i rygg, 
ben eller arm.  
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verantörsavtal utan beställaren debiterar vårdgivaren med ett schablon-
belopp. Schablonbeloppet är satt till samma belopp som den ersättning 
vårdgivaren erhåller för sjukgymnastik när vården bedrivs i egen regi. 
Kostnader för PUOH skall ersättas av vårdgivaren upp till det maximala 
kostnadsansvaret. Sker vården av komplikationen på den egna enheten ut-
går ingen ersättning för komplikationer inom kostnadsansvaret. Sker vår-
den av komplikationer vid annan vårdgivare kommer kostnaden för detta 
att faktureras vårdgivaren som genomförde indexoperationen (primärop-
erationen). Öppenvård räknas inte till garantin. Ansvarsbegränsningen 
och betalningsansvar varierar för de olika modulerna. Det är vårdgivarens 
ansvar att inom 30 dagar begära ersättning från landstinget för kompli-
kationskostnader som överstiger det maximala kostnadsansvaret.  

2.3 Utbildningsåtaganden 

Beställaren ersätter vårdgivaren för utbildningsplatser som denne tillhan-
dahåller för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för vård- och medicin-
studerande, där läkare tjänstgör ska utrymme för AT- och ST-tjänstgöring 
tillhandahållas. Vårdgivaren ska i första hand ta emot vårdstuderande från 
gymnasie-, universitets- och högskoleutbildningar inom Stockholms län 
vård- och medicinstuderande med av SLL fastställd ersättning. 

2.4 Rapportering och uppföljning 

Vårdgivaren ska årligen till beställaren lämna svar på ett antal frågor som 
sammanställs för uppföljning av nyckeltal. Beställaren ska sända ut fråge-
formulär i god tid före det att svaren ska lämnas. Övergripande berör upp-
följningsfrågorna: kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård, säker vård, 
effektiv vård, jämlik vård, förebyggande hälso- och sjukvård samt miljö.  
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3. STYRNING MED EKONOMISKA INCITAMENT 

New Public Management (NPM) är ett begrepp som ofta används i dis-
kussioner om hur hälso- och sjukvården ska styras och är ett paraply-
begrepp för styrmodeller med influenser från den privata sektorn. Tre cen-
trala element inom NPM är konkurrensutsättning, kontraktsstyrning och 
kontroll [4], flera av dessa attribut präglar vårdvalen i Stockholm. Det 
finns studier som visar att finansiella incitament påverkar läkarens bete-
ende och kan leda till en högre vårdkvalitet [15, 16]. Ekonomiska incita-
ment kan vara kraftfulla instrument för att påverka ett visst beteende inom 
hälso- och sjukvården [3], även om individen inte styrs enbart av viljan att 
maximera sitt finansiella överskott [5]. Men en ökad vårdproduktion med 
sämre kvalitet och med ökande skillnader har gjort många skeptiska till 
NPM. Användningen av NPM inom hälso- och sjukvården med koppling 
till styrformer från företagsekonomi har väckt kritik genom åren. För att 
styra mot bättre kvalitet inom vården har målrelaterad och värdebaserad 
ersättning blivit populära, båda är varianter av resultatbaserad ersättning. 
Tanken bakom en målrelaterad ersättning är att styra vårdgivarna till att 
fokusera på särskilda mått genom att knyta måtten till ersättning som 
bonus eller viten, medan syftet med värdebaserad ersättning är att stimu-
lera effektivitetsutveckling, där värde definieras som genererat hälsoutfall 
relativt resursanvändning [17, 18]. 

3.1 Incitamenten i en ersättningsmodell 

Genom att kombinera olika ersättningsmodeller med varandra eller med 
andra typer av styrning kan man komma till rätta med vissa incitaments-
problem inom enskilda modeller. Görs detta finns dock risken att styrsy-
stemet blir alltför komplext och därför svårt att förstå, både för den som 
ska utföra arbetet och andra involverade. För att analysera de incitament 
en ersättningsmodell kan ge upphov till används en klassificering av 
Jacobsson (14). Klassificeringen är uppbyggd med utgångspunkt i dimens-
ionerna aktivitetsgrad, tidsperspektiv och objekt. 
 
 Aktivitetsgrad – är ersättningen fast eller rörlig?  

Denna dimension handlar om huruvida ett visst ersättningssystem 

ger upphov till ökad produktion. En fast ersättning är densamma 

oavsett hur mycket som produceras medan en rörlig ersättning ökar 

i relation till hur mycket som produceras. En rörlig ersättning ger 

alltså incitament till en större produktionsvolym. En fast ersättning 

kan istället ge incitament till kostnadskontroll och på så vis bidra till 

en ekonomiskt mer förutsägbar verksamhet.  
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 Tidsperspektiv – är ersättningen prospektiv eller retrospektiv? 

Om ersättningen är prospektiv bestäms ersättningen i förväg, innan 

tjänsten har utförts. I och med att ersättningen redan är bestämd ger 

det incitament till att hålla kostnaderna nere när man genomför 

tjänsten. Om ersättningen istället är retrospektivt får vårdgivaren 

betalt efter att tjänsten är utförd, detta ger alltså inte samma typ av 

kostnadsbesparande incitament. 

 Objekt – vad är det som ersätts?  

Vad ersättningen baseras på kan variera stort, alltifrån utförd åtgärd 

eller behandlad patient till en hel budget som baserats på särskilda 

faktorer. Även objektet för ersättning ger upphov till olika incita-

ment.  

Beroende på i vilken kontext ersättningsmodellen implementeras och di-
mensionernas sammansättning genereras olika incitament. Det kan vara 
så att arbetsuppgiftens karaktär kan vara avgörande för hur väl en ersätt-
ningsmodell fungerar. För att förstå vilka effekter ett visst ersättningssy-
stem ger är det viktigt att kartlägga vilka struktur- och processfaktorer som 
påverkar det slutgiltiga resultatet. I praktiken kan detta vara svårt att göra, 
dels på grund av att det är många faktorer som påverkar resultatet, men 
också på grund av att nya ersättningssystem sällan införs isolerat utan 
andra förändringar. Effekterna varierar även över tid där vissa uppstår di-
rekt vid införandet medan andra dröjer. De personer som påverkas av er-
sättningssystemet är också anpassningsbara och lär sig med tiden hur sy-
stemet kan användas till sin egen fördel. Jacobsson (14) menar att om en 
ersättningsprincip kontinuerligt ska ge incitament till ökad effektivitet 
måste strävan efter effektivitet ständigt stimuleras och detta är endast 
möjligt om ersättningssystemet kontinuerligt uppdateras.  

3.2 Olika typer av ersättningssystem 

Traditionellt har anslagsfinansiering varit den dominerande ersättnings-
principen inom specialistvården i Sverige. Anslagsfinansiering innebär att 
ett förutbestämt fast belopp utbetalas till vårdgivaren för en given tidspe-
riod. Beloppet ska täcka verksamhetens kostnader och är alltså inte kopp-
lad till de åtgärder eller aktiviteter vårdgivaren faktiskt utför. En fördel 
med denna typ av finansiering är att den ger relativt god kostnadskontroll 
för vårdfinansiären. Nackdelen är att den inte ger incitament till hög pro-
duktivitet och att de faktiska kostnaderna ofta överskrider de budgeterade 
kostnaderna (12). Ett annat potentiellt problem uppstår när vårdgivaren 
märker att hela anslaget inte kommer att förbrukas och lägger resurserna 
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på suboptimala aktiviteter för att undvika lägre ersättning för nästa pe-
riod. 

 

Kapitation är en typ av ersättning som baseras på en definierad population 
och vårdgivaren får betalt efter populationens storlek och egenskaper. An-
tingen kan populationen definieras utifrån ett geografiskt upptagningsom-
råde eller utifrån antalet listade personer hos den aktuella vårdproducen-
ten. Då patienter är olika och kostar olika mycket i genomsnitt, kan mo-
dellen justeras för att ta hänsyn till detta, oftast används tre faktorer som 
grund till denna justering: vårdtyngd, socioekonomi och var man bor (12). 

 

Sedan mitten på 1980-talet har DRG börjat användas som beskrivnings-
system dvs. ett sätt att beskriva vad man producerar med hänsyn till fak-
torer som vårdtyngd. I vissa landsting ingår DRG som en komponent i be-
räkningen av ersättningen. Vårdkontakter grupperas efter huvuddiagnos, 
bidiagnoser, genomförda åtgärder, ålder, kön och utskrivningssätt för det 
aktuella vårdtillfället och patienterna grupperas i grupper som är medi-
cinskt och resurskrävande homogena. Ersättningen i sin tur baseras på ett 
pris per DRG-poäng där 1 poäng motsvarar genomsnittskostnaden för alla 
vårdtillfällen. De nationella vikterna som används beräknas utifrån SKL:s 
KPP-databas (12). 

 

Om det är svårt att gruppera många åtgärder till standardiserade vårdepi-
soder eller vårdtillfällen kan man istället använda sig av åtgärdsbaserad 
ersättning (på engelska kallat ”fee-for-service”). Då får vårdgivaren ersätt-
ning efter utförd aktivitet, till exempel ett besök eller ett test. Denna typ av 
ersättning är vanligast inom öppenvård. I likhet med annan prestations-
ersättning stimulerar den till hög produktivitet men dålig kostnadskon-
troll (12). 

3.2.1 Komponenter i ersättningssystemet i VVR 

VVR lanserades som ett vårdval med värdebaserad ersättningsmodell. En-
ligt Lindgren (12) ska en värdebaserad ersättningsmodell innehålla föl-
jande komponenter, vilka alla är inkluderade i VVR: 

 Ersättningen ska baseras på patientrelevanta hälsoutfall 

 Ersättningen ska täcka hela vårdkedjan 

 Alla aktörer som kan påverka utfallet omfattas av ersättningen 

 Vårdgivaren har ett komplikationsansvar 

 Ersättningen justeras efter patientsammansättningen 

För att beskriva ersättningsmodellen som används inom VVR har Jacobs-
sons modell modifierats med en intermediär komponent. I VVR justeras 
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ersättningen baserat på patientens vårdkonsumtion under garantitiden, 
alltså en intermediär ersättningskomponent, se tabell 3. Som går att utläsa 
i tabell 3 är större delen av ersättningen inom VVR rörlig. Den enda kom-
ponent som är fast är den basersättning som utbetalas för respektive mo-
dul och den anses som prospektiv då det utbetalas före själva vårdepiso-
den. Baserat på patientkaraktäristika utgår en prospektiv ersättning för 
förväntad vårdkonsumtion under vårdepisoden för att på så vis ta bort 
eventuell skillnad i ekonomisk risk mellan patienter.  

Prestationsersättningen som baseras på resultatet efter ett år är däremot 

en retrospektiv utbetalning.  

Tabell 3. Ersättningssystemet inom VVR enligt Jacobssons dimensioner 

 

 

Vårdepisodersättning (bundled payment) 

En vårdepisodersättning skiljer sig från DRG-ersättning då den omfattar 
mer än bara ett enskilt vårdtillfälle. Vårdepisodersättning är en fast, pro-
spektiv ersättning som ska täcka alla vårdinsatser för en diagnos eller ett 
ingrepp med tillhörande eftervård för en definierad period. Denna typ av 
system kan användas för att exempelvis styra vården mot mer integrerade 
vårdkedjor som omfattar flera olika vårdgivare vilket är centralt inom just 
värdebaserad vård. Det finns olika varianter av vårdepisodersättning, ett 
alternativ är att vårdgivaren blir finansiellt ansvarig för eventuella kom-
plikationer genom en komplikationsgaranti. Detta är fallet inom VVR, där 
vårdgivarna har ett postoperativt kostnadsansvar för så kallade Potentiellt 
Undvikbara Oönskade Händelser (PUOH) under en given tidsperiod efter 
operationen. Dessutom svarar vårdgivaren inom VVR för kostnader för fy-
sioterapi i anslutning till ingreppet.  

Prestationsbaserad ersättning 

Prestationsbaserad, målrelaterad och resultatbaserad ersättning är termer 
som beskriver samma typ av ersättningsprincip som ofta används för att 

Komponent 

i VVR 

Basersättning, när pati-

enten har registrerats i 

GVR 

Garantiersättning, 

förväntad vårdkon-

sumtion och hälsout-

fall (individjustering) 

PUOH och postope-

rativ öppenvård 

Prestationsersättningen ba-

serad på patientens hälsout-

fall 

Objekt Åtgärd Patientkaraktäristika Åtgärd Utfall 

Tidsper-

spektiv 

Prospektiv Prospektiv Intermediär Retrospektiv 

Aktivitets-

grad 

Fast Rörlig Rörlig Rörlig 
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sätta fokus på särskilda områden. Det innebär oftast att en andel av ersätt-
ningen baseras på hur väl exempelvis en klinik uppfyller särskilda mål. 
Dessa mål kan till exempelvis vara kliniska indikatorer, patientnöjdhet, 
tillgång till vård eller finansiella mått.  

3.3 Intentionerna med vårdval ryggkirurgi 

Det finns flera intentioner med att införa vårdval med ett värdebaserat er-
sättningssystem. Den övergripande intentionen är att skapa en effektivare 
vård med ett holistiskt perspektiv och patientens hälsa i fokus. Med vård-
val öppnas marknaden upp för alla vårdgivare som uppfyller kraven i för-
frågningsunderlaget samt accepterar det pris landstinget erbjuder. Vård-
givarna konkurrerar på samma villkor, med samma pris. Tanken är då att 
patienterna kommer att välja den vårdgivare som de upplever ger den 
bästa vården. Detta innebär i teorin att aktörerna konkurrerar med kvali-
tet istället för med pris, vilket förväntas öka kvaliteten inom vården. En 
öppen marknad förväntas också leda till en ökad tillgänglighet då antalet 
aktörer på marknaden ökar.  
 

Vårdepisodersättningen syftar till att generera ett mer holistiskt perspek-
tiv då vårdgivaren har ett (betalnings)ansvar under hela vårdcykeln, från 
operation till postoperativ vård och rehab. Med ett betalningsansvar för 
postoperativ öppenvård ligger det i vårdgivarens intresse att samordna 
nödvändig vård för patienten även efter att operationen. Det finns incita-
ment för att samarbeta med andra professioner, som tex fysioterapeuter 
för att utforma ett optimalt rehabiliteringsprogram för att undvika över- 
eller underkonsumtion av vård. Betalningsansvaret ger dessutom incita-
ment till att utföra en så säker operation som möjligt för att undvika kom-
plikationer. Om komplikationer trots allts uppstår finns incitament för 
vårdgivaren att själv ta hand om komplikationerna och att arbeta för att 
patienten inte söker vård hos andra vårdgivare för komplikationer.  
 
Individjusteringen syftar till att justera eventuella skillnader i ekonomisk 
risk mellan patienter, så att en viss typ av patienter inte blir mer ekono-
miskt förmånliga att operera jämfört med andra.  
 
Den prestationsbaserade ersättningen baseras på hälsoutfallet vid 
ettårsuppföljningen som registrerats i kvalitetsregistret SWESPINE. In-
strumentet som ersättningsnivån beräknas efter är Global Assessment 
(GA) som ger ett mått på hur mycket smärta patienten upplever ett år efter 
operation. Den prestationsbaserade ersättningen syftar till att ge vårdgi-
varen incitament till att utforma sina vårdprocesser på så vis att patienten 
uppnår bästa möjliga hälsa under vårdepisoden och på så vis leda till en 
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mer effektiv och värdefull vård då de professionella och ekonomiska inci-
tamenten drar åt samma håll(13).  
 
Förväntningarna är att denna typ av ersättningssystem ska leda till en ef-
fektiv organisation som i ökad utsträckning ser till helheten samt ger en 
bättre förståelse för vilket steg i processen som kan göras bättre (13).  

3.4 Vad vet vi om effekterna av olika ersättningssystem? 

Det är svårt att förutsäga vilka effekter som uppstår till följd av olika inci-
tament. Osäkerheten kring effekterna av ersättningssystem är hög, bland 
annat på grund av att det är svårt att isolera effekten av ett ersättningssy-
stem från andra styråtgärder. Det finns därför ett stort behov av forskning 
kring utformningen av ersättningssystem för att analysera dess effekter 
och studera vad som krävs för att de ekonomiska och professionella inci-
tamenten ska dra åt samma håll. I systematiska litteraturöversikter av stu-
dier som undersöker effekten av ekonomiska incitament är den vanligaste 
slutsatsen att effekterna är blandade, att det finns för få utvärderingar av 
kostnadseffektiviteten och inte tillräckligt många väldesignade empiriska 
studier. Eijknaar et al (15) gjorde en systematisk översikt av litteraturen 
om prestationsbaserad ersättning (pay-for-performance, P4P) med slut-
satsen att det krävs mer forskning för att kunna dra säkra slutsatser angå-
ende effekterna. Scott et al (16) genomförde en översikt av användandet 
av ekonomiska incitament som komponent i värdebaserad vård. Slutsat-
sen i översikten av Scott et al var att de ekonomiska incitamenten hade 
blandad effekt, andra resultat som lyftes fram var att prestationsbaserad 
ersättning var mindre sannolikt att vara effektivt medan öronmärkt ersätt-
ning för särskilda ändamål hade högre chans att vara effektivt. Ytterligare 
ett resultat i översikten av Scott et al var att den incitamentsbundna er-
sättningens storlek i relation till den totala ersättningen inte verkade på-
verka ersättningsmodellens effektivitet. Tvärtemot dessa resultat visar Ro-
land et al (17-19) att den incitamentsbundna ersättningens andel av den 
totala ersättningen faktiskt spelar roll för att modellen ska ha effekt. 
 
Eftersom VVR är det första vårdvalet i Sverige med ett värdebaserat er-
sättningssystem är det särskilt intressant att studera både utformningen 
och effekterna av ersättningssystemet. 
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4. METOD 

4.1 Donabedians ramverk  

Att utvärdera hälso- och sjukvård med avseende på kvalitet och resultat är 
ofta komplext i och med att det finns många faktorer att ta hänsyn till. 
Rapportens upplägg och analys baseras på Donabedians beprövade kon-
ceptuella ramverk för utvärdering av sjukvårdens kvalitet (20). Enligt 
Donabedian kan information om vårdkvalitet beskrivas och analyseras ut-
ifrån tre dimensioner: struktur, process och resultat (se figur 2).  
Strukturdimensionen beskriver det sammanhang i vilket vården utförs, 
inklusive regelverk, sjukhusbyggnader, personal, finansiering och utrust-

ning. I processdimensionen studeras transaktionerna mellan patienter 
och vårdgivare genom vårdkedjan men även transaktionerna mellan be-
ställare och leverantör. I denna dimension har vi alltså inkluderat samver-
kan mellan beställaren (SLL) och vårdgivarna och tittat på de styrproces-
ser som etablerats för att följa upp avtalen. Slutligen i utfallsdimensionen 
undersöks vårdens effekt på patienternas hälsotillstånd. 

4.1.1 Mått, perspektiv och dimensioner 

För att utvärdera sjukvårdens kvalitet behöver tydliga mål definieras samt 
vilka strukturer och processer som krävs för att nå de uppsatta målen. I 
vårdvalets struktur finns faktorer som, i alla fall teoretiskt, har effekt på 
arbetsprocesserna. Donabedian (20) menar att man kan använda målupp-
fyllelse i arbetsprocesserna som mått för att bedöma vårdens kvalitet. En 
utvärdering baserat på processer är dock inte lika rättfram som en utvär-
dering baserad på utfall eftersom processer ofta handlar om subjektiva 
värderingar om hur god vård ska bedrivas. Fokus på processer leder till 
svårigheter att på ett adekvat sätt bedöma kvaliteten. Även om vårt fokus 
är att studera utfall tror vi det är värdefullt att studera både struktur och 

Figur 2. Utvärderingens tre dimensioner: struktur, process och resultat. 

 
Utfall 

Vad är resulta-
tet? 

 
Process 

Beteendet på  
marknaden/sjuk-

domsområdet 

Struktur 
Lagar, regler, avtal 



 

 25 

processförändringar för att förstå vad som kan förklara de eventuella ef-
fekter som uppstår. Därför använder vi oss av intervjuer för att få bättre 
inblick i processerna hos de olika vårdaktörerna för att ge en komplette-
rande bild till resultatdimensionen som främst baseras på registerdata. 
Donabedian (20) menar att det ultimata målet och därmed måttet på 
hälso- och sjukvårdens kvalitet är någon typ av utfallsmått. Inom VVR ba-
seras en viss del av ersättningen som utbetalas till vårdgivarna på det pa-
tientrapporterade utfallsmåttet Global Assessment6. Detta utfallsmått kan 
även användas för att utvärdera vårdens kvalitet, vilket går i linje med 
Donabedians ramverk och något som återfinns i resultatdimensionen.  
 

Tabell 4. Metodmatris baserat på Donabedians dimensioner och utvärde-
ringens tre perspektiv 

 

 

                                            
6 Global Assessment är ett patientrapporterat utfallsmått som beskriver patientens självupplevda smärta ett år 
efter operation.  
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I tabell 4 redovisar vi de faktorer som ingår i utvärderingen utifrån de tre 
dimensionerna och de tre perspektiven. Perspektiven som appliceras är 
landstingets, vårdgivarnas samt patienternas, som tillsammans utgör ett 
samhällsperspektiv.  
 

I strukturdimensionen undersöks hur VVR är utformat och vilka nya för-
utsättningar som skapas för vårdgivarna givet de förändringar vårdvalet 
ger upphov till. Ur ett patientperspektiv analyseras hur vårdvalet påverkar 
patienternas rättigheter och valmöjligheter. I processdimensionen analy-
seras hur landstinget har implementerat vårdvalet i samarbete med vård-
givarna. Vi undersöker hur VVR har påverkat vårdgivarnas arbetsproces-
ser, om antalet operationer har förändrats och om indikationsglidning 
uppstått. Utvärderingens primära frågeställning undersöks i utfallsdi-
mensionen och det huvudsakliga utfallsmåttet är vårdvalets effekt på pa-
tienternas hälsa. Patienternas hälsa mäts med det ryggspecifika måttet 
Global Assessment samt patienternas självrapportering av det generiska 
hälsomåttet EQ-5D. Ur ett landstingsperspektiv analyseras de totala kost-
naderna och kostnaderna per patient. Kostnadseffektivitet beräknas ur ett 
beställarperspektiv genom två olika metoder, den ena genom att jämföra 
de faktiska kostnaderna ur ett beställarperspektiv för de två perioderna i 
relation till den hälsa som uppnås.  

4.2 Kvantitativ metod 

Registerdata inhämtades, samkördes och avidentifierades och skapade på 
så vis den databas som låg till grund för utvärderingen. Hanteringen av 
data har godkänts av regionala etikprövningsnämnden i Linköping (DNR: 
2015/94-31). Datauttag ägde rum vid två tillfällen, vid det första extrahe-
rades baslinjedata för att beskriva den elektiva ryggkirurgin i SLL under 
sju år före införandet av VVR, från den 1 januari 2006 till och med den 31 
december 2012. I andra uttaget extraherades data för perioden efter infö-
randet av VVR, från den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2016. 
Region Östergötland användes för att kontrollera för eventuella trender 
under den aktuella tidsperioden.  

4.2.1 Population 

Populationen består av kvinnor och män över 18 år, bosatta i Stockholms 
län eller Region Östergötland som har genomgått elektiv ryggkirurgi mel-
lan 1 januari 2006 och 31 december 2016 med någon av följande diagnos: 
diskbråck, spinal stenos, degenerativ deformitet, spondylisthes, 
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SRS/DDD7, ritzopati eller myelopati. Populationen identifieras baserat på 
diagnosernas ICD10-koder8 och KVÅ-koder i respektive landstings/reg-
ions patientregister (VAL och VDL).  
 
Matrisen i figur 3 illustrerar svårigheten med att urskilja vilka patienter 
som gynnas av operation från de som inte gynnas. De fyra kvadranterna i 
figur 3 motsvarar olika patientgrupper, x-axeln indikerar allvarlighetsgrad 
och y-axeln indikerar hur specifika symptomen är och därmed hur lätt det 
är att diagnostisera och tillämpa lämplig åtgärd. I den högra övre kvadran-
ten finns de patienter som måste opereras akut på grund av till exempel 
fraktur, infektion eller tumör. I den vänstra övre kvadranten återfinns de 
patienter som har ett icke akut ryggproblem som kan åtgärdas med oper-
ation, till exempel de som opereras inom VVR. I den nedre högra kvadran-
ten återfinns den patientgrupp som har kroniska smärtproblem som inte 

går att åtgärda med kirurgi. Den fjärde kvadranten består av patienter med 
ospecificerade smärtproblem vilket gör det svårt att bestämma lämplig åt-
gärd då det är oklart om det går att behandla med hjälp av kirurgi eller 
inte.  

                                            
7 SRS: segmentell rörelsesmärta, DDD: Degenerative Disc Disease 
8 Följande ICD-10 koder: M069A, M192, M403, M418, M430, M431, M461, M471, M472, M480K, M480J, M488J, 
M488K, M500, M501, M511K, M533, M672, M960A, M960E, M960J, M960K, M990, Z470 

Figur 3. Samband mellan diagnos och åtgärd. I de fyra kvadranterna visas 
fyra olika populationer med olika grad av sjuklighet samt diagnostiserbarhet. 
Patienter som genomgår elektiv kirurgi har en relativt låg sjuklighet och rela-
tivt hög diagnostiserbarhet  
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4.2.2 Samkörning av register 

Data extraherades från följande register:  

 VAL-databasen från Stockholms läns landsting  

 Vårddatalagret (VDL) från Region Östergötland 

 SWESPINE från Svensk Ryggkirurgisk Förening 

 Läkemedelsregistret från Socialstyrelsen 

 Socioekonomiska data från Statistiska Centralbyrån  

o Register över totalbefolkningen (RTB) 

o Inkomst- och taxeringsregistret (IoT) 

o Longitudinell databas för integrationsstudier (STATIV) 

o Utbildningsregistret (UREG) 

 Sjukförsäkringsregistret från Försäkringskassan 

 Register för sjukersättning och aktivitetsersättning från Försäk-

ringskassan 

 Lex Maria-anmälningar och enskildas klagomål från Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO) 

 Anmälningar till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf) 

VAL och VDL är respektive landstings/regions datalager för uppföljning 
av vårdhändelser. SWESPINE är kvalitetsregistret för ryggkirurgi, där re-
gistreras bland annat patienternas livskvalitet med olika instrument och 
även det instrument som ligger till grund för den värdebaserade ersätt-
ningen som utbetalas till vårdgivarna. Registrets kvalitet och tillförlitlighet 
har ökat över tid och är idag det främsta kvalitetsregistret i världen för 
ryggkirurgi (21). Läkemedelsförskrivningen studerades genom data från 
läkemedelsregistret. Från statistiska centralbyrån hämtas data från fyra 
register för att kunna följa upp socioekonomiska faktorer så som inkomst 
och utbildning. Försäkringskassans register användes för att undersöka 
sjukfrånvaro. 
 

Lex Maria är den regeln som säger att vårdgivare ska utreda och anmäla 
händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, 
detta kan endast göras av vårdgivare. Som privatperson får man istället 
lämna ett klagomål eller tips. Idag är det Inspektionen för Vård och Om-
sorg (IVO) som har ansvar för handläggningen av Lex Maria, tidigare var 
det Socialstyrelsen. Vi begärde alla klagomål och Lex Maria-anmälningar 
inom Stockholms läns landsting samt Region Östergötland för tidspe-
rioden 2006-2016. Vi vände oss till Socialstyrelsen för att få ärenden före 
2010 och till IVO för ärenden därefter. En sammanfattning av alla ärenden 
inom neurokirurgi och ortopedi begärdes ut, ärenden som uppenbart inte 
var kopplade till ryggkirurgi exkluderades. För de fall där koppling till 
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ryggkirurgi inte kunde uteslutas begärdes hela handlingen ut för bedöm-
ning. Dessa sammanställdes utifrån typ av anmälning (lex Maria eller en-
skilt klagomål från patient) samt utfallet för ärendet. 
 
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf ) har till uppdrag att ut-
reda och lämna ersättning till patienter som skadas i vården och syftar till 
att minska antalet skador i vården. Om en patient drabbas av en skada i 
samband med hälso- , sjuk- eller tandvård har denne rätt till ekonomisk 
ersättning enligt patientskadelagen (1996:799) (22). Som inkluderingskri-
terium användes diagnos- och åtgärdskoderna inom VVR (23). 

Samkörningen kan förklaras i tre steg, se figur 4: 

Steg 1: Ansökan om uttag av data skickades till respektive landsting/reg-
ion (VAL resp. VDL) samt det ryggkirurgiska kvalitetsregistret 
SWESPINE. I detta steg identifierades studiens population baserat på de i 
vårdvalet inkluderade ICD-10 koderna.  
 
Steg 2: Patientdata på individnivå skickades från VAL, VDL och 
SWESPINE till Socialstyrelsen som avidentifierade data och skapade en 
nyckel för samkörning. Hos Socialstyrelsen identifierades data från läke-

Figur 4. Samkörning av data. Urvalet identifieras i VAL, VDL och skickas till-
sammans med SWESPINE data till Socialstyrelsen som skapar nyckel. Med 
nyckeln identifieras data från läkemedelsregistret, Försäkringskassan och 
SCB. Avidentifierade data skickades till forskargruppen. Data från IVO och Löf 
skickas på gruppnivå.  
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medelsregistret. Nyckeln skickades från Socialstyrelsen till Försäkrings-
kassan och Statistiska centralbyrån (SCB) som identifierade populationen 
i sina register. 
 
Steg 3: Avidentifierade, men med löpnummer försedda data skickades till 
forskargruppen vid Linköpings universitet. Forskargruppen vid Linkö-
pings universitet fick alltså endast registerdata försedda med löpnummer, 
därmed var det inte möjligt att identifiera enskilda individer i populat-
ionen. Slutligen tillkom data från Löf på gruppnivå baserat på ICD10 och 
KVÅ-koder samt alla Lex Maria-anmälningar samt enskildas klagomål 
från IVO och Socialstyrelsen inom ortopedi och neurokirurgi.  

4.2.3 Datahantering 

Datauttaget från VAL-bestod av drygt 45 miljoner observationer. Inklude-
ringskriteriet var en ryggdiagnos och all vårdkonsumtion registrerad efter 
patienten registrerats med en ryggdiagnos. Relevant population identifie-
rades genom att kombinera ICD-10 koder med KVÅ-koder, då återstod 
24 587 patienter som hade opererats mellan 2006 och 2016. Motsvarande 
siffra för Region Östergötland var 383 566 observationer som resulterade 
i ett dataset med 8 482 patienter.  
 
Data från VAL- och VDL-databasen matchades med SWESPINE baserat 
på löpnummer och operationsdatum. Täckningsgraden i kvalitetsregistret 
har efter införandet av vårdval ökat med fem procent, från 83 procent till 
88 procent. Svarsfrekvensen för ettårsuppföljningen (GA och EQ-5D) har 
ökat med fyra procent, från 62 procent till 66 procent. I samkörning av 
VAL-databasen med SCB-register var täckningsgraden 99,2 procent. Bort-
fallsanalys har genomförts för de variabler som ligger till grund för analys. 
Bortfall jämfördes före och efter införandet av vårdval och inga signifi-
kanta skillnader upptäcktes varför bortfallet antogs vara slumpvist. Up-
penbara felregistreringar hanteras som bortfall och utesluts från analysen.  
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4.2.4 Statistiska metoder och analys av registerdata 

För att undersöka vilka effekter som har uppstått till följd av VVR under-
söktes två perioder som består av två segment; före och efter införandet av 
VVR, se figur 5. Period 1 täcker hela den tidsperiod som det finns data för, 
från januari 2006 till och med december 2016. Period 2 innehåller lika 
många månader i segment 1 och 2, vilket möjliggör jämförelse av medeltal. 
Eftersom de patientrapporterade utfallsmåtten följs upp ett år efter oper-
ation konstaterades genom bortfallsanalys att endast patienter opererade 
fram till maj 2016 hade hunnit registreras i uppföljningen. Därför sträcker 
sig period 2 från mars 2011 till och med april 2016.  

Segmenterad regressionsanalys 
För att undersöka nivå- och trendförändringar till följd av införandet av 
VVR genomfördes segmenterad regressionsanalys enligt Wagner et al 
(24). För den segmenterade regressionsanalysen användes period 1 i figur 
5. Segmenterad regressionsanalys är en effektiv statistisk metod för att 
uppskatta longitudinella effekter av en intervention på tidsseriedata med 
en specifik brytpunkt (24), i detta fall införandet av VVR. Med segmente-
rad regressionsanalys genomförs en statistisk modellering av brutna tids-
seriedata för att möjliggöra mer formella slutsatser av effekterna av en in-
tervention. De två parametrarna nivå och trend definierar segmenten av 
en tidsserie. Nivån är värdet på tidsserien i början av tidsperioden samt 
värdet direkt efter brytpunkten, alltså införandet av VVR. Trenden är be-
roendevariabelns förändringstakt i respektive segment. I den segmente-
rade regressionsanalysen undersök alltså vilken eventuell effekt införan-
det av VVR har på nivå och trend. En nivåförändring resulterar i ett hopp 
eller fall i kurvan vid brytpunkten och beror då på en plötslig direkt effekt 
till följd av interventionen. En trendförändring motsvaras av att kurvans 

Figur 5. De två tidsperioderna och de två segmenten som ligger till grund 
för utvärderingens statistiska analyser 
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lutning ökar eller minskar, en gradvis förändring efter införandet av VVR.. 
För att undersöka trendförändringar och tidens effekt på resultatet 
används förklaringsvariabeln ”Tid” som tiden uttryckt i månad efter 
baseline (januari 2006). För att undersöka nivåförändringar till följd av 
vårdval används förklaringsvariablen ”VVR” som indikerar när vårdvalet 
infördes. Förklaringsvariabeln ”Tid efter VVR” uttrycker förändringar i 
trend efter införandet av VVR. Även en förklaringsvariabel nämnd ”Juli” 
används, detta för att antalet operationer var betydligt färre i juli månad 
varje år, något vi tror kan förklaras av att juli är en semestermånad. De 
beroendevariabler som undersöks är antalet operationer, den totala kost-
naden, den genomsnittliga kostnaden, den förväntade kostnaden (baserat 
på DRG), antal vårdtillfällen per vårdepisod, genomsnittskostnaden per 
vårdepisod, det patientrapporterade utfallsmåttet EQ-5D samt andelen 
sjukskrivna patienter. Förklaringsvariablerna i de segmenterade regress-
ionerna är de samma oavsett beroendevariabel DRG-kostnaden studeras 
då den motsvarar den förväntade kostnaden per patient baserat på pati-
entkaraktäristika och vårdtyngd.  

Jämförelse av grupper och patientsammansättning 

För jämförelse av grupper och patientsammansättning användes period 2 
i figur 5. Icke-parvisa (oberoende) t-test användes för att jämföra de två 
segmenten, med en signifikansnivå på 0,05. Chi-två test och icke-paramet-
riska tester används för att undersöka skillnader i kategoriska variabler 
före och efter införandet av VVR. Parvisa (beroende) t-test används för att 
jämföra patienters hälsoförändring pre och post operation. 
 
Logisitisk regressionsanalys användes för att jämföra patientsammansätt-
ningen före och efter införandet av VVR. Propensity score med greedy 
matchning användes för att justera det postoperativt patientrapporterade 
utfallsmåttet EQ-5D. Charlson komorbiditetsindex (25) användes för att 
mäta samsjuklighet. 

Läkemedelskonsumtion 

Konsumtionen av smärtstillande läkemedel är en indikation på patienter-
nas hälsa, användandet av starkare preparat som dessutom är beroende-
framkallande kan vara ett tecken på en misslyckad operation. Vi under-
sökte hur många patienter som hade hämtat ut opioidpreparat (ATC-kod 
N02A*), antidepressiva (ATC-kod N06A*), antiepileptika (ATC-kod 
N03A*) eller NSAID-preparat (ATC-kod M01A*). Gemensamt för de tre 
först nämnda läkemedelsgrupperna är att en patient inte ska behöva stå 
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på dessa efter en lyckad operation. Vi undersökte användandet för tre tids-
perioder.  
 

Den första perioden representerar den preoperativa perioden och sträcker 
sig ett år till tre månader före operation. Den andra perioden representerar 
tiden runt operation och sträcker sig tre månader före operation till tre 
månader efter operation då det kan vara rimligt att patienter att använder 
starkare smärtläkemedel i väntan på operation samt tiden direkt efter ge-
nomförd operation. Den tredje och sista tidsperioden representerar den 
postoperativa perioden och sträcker sig tre månader till ett år efter oper-
ation. Använder patienten starkare läkemedel mer än tre månader efter 
operation är det tecken på ett misslyckat ingrepp. För de tre perioderna 
undersökte vi antalet och andelen patienter som hämtat ut recept och ge-
nomsnittlig dosering per patient för respektive läkemedel, se tabell 20.  

Hälsoekonomisk analys 
I hälsoekonomiska utvärderingar brukar den inkrementella kostnadsef-
fektkvoten (ICER)9 användas för att bedöma om en intervention är kost-
nadseffektiv eller inte. Denna kvot består av skillnaden i kostnad delat på 
skillnaden i effekt mellan två interventioner. Man jämför alltså insats med 
utfall mellan två interventioner vilket liknar Porters definition av 
värde(10, 26, 27). Den kvot Porter menar definierar värdet, utfall relativt 
insats, är helt enkelt den inverterade kostnadseffektkvoten.  
 

𝐼𝐶𝐸𝑅 =
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝐴 − 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝐵

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝐴 − 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝐵
=

∆𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

∆𝑄𝐴𝐿𝑌
          𝑉ä𝑟𝑑𝑒 =

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
=

𝑄𝐴𝐿𝑌

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
 

 

                                            
9 ICER efter engelskans Incremental Cost Effectiveness Ratio  
10 Det är egentligen mer korrekt att använda ordet utfall istället för effekt och insats istället för 
kostnad, men för att visa på likheten mellan kvoterna valde vi effekt och kostnad. 

Figur 6. De tre olika tidsperioderna som används för att undersöka läkeme-
delskonsumtion. Före operation sträcker sig ett år till tre månader preoper-
ation, tiden för operation sträcker sig tre månader preoperativt till tre måna-
der postoperativt, tiden efter operation sträcker sig tre månader till ett år 
postoperativt 
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I denna utvärdering jämförs VVR med motsvarande period före vårdvalet, 
alltså ryggkirurgi utan vårdval. Vi redovisar kostnaderna utifrån ett hälso- 
och sjukvårdsperspektiv men även ur ett samhällsperspektiv11 där kostna-
der för sjukskrivning har tagits i beaktande. Ur hälso- och sjukvårdsper-
spektivet redovisar vi ICER för direkta kostnader kopplade till själva rygg-
kirurgin men även en ICER där all vårdkonsumtion under vårdepisoden 
inkluderats. Effekten baseras på hälsovinsten per patient som aggregeras 
och presenteras som kvalitetsjusterade levnadsår (QALY). Ett EQ-5D-in-
dex som uppgår till ett under ett år motsvarar en QALY och ett EQ-5D-
index på 0,5 under ett år motsvarar en halv QALY. 

4.3 Kvalitativ metod 

De tilltänkta incitamenten inom VVR har för avsikt att generera en viss typ 
av beteende som i sin tur ska generera önskade effekter. Dessa effekter 
redovisas i den kvantitativa delen av rapporten som baseras på register-
data. För att få en bättre förståelse för resultatet av den kvantitativa ana-
lysen och förstå om vårdvalet har haft någon effekt på arbetsgivarnas be-
teende genomförde vi intervjuer med anställda både hos vårdgivarna och 
på landstinget. Hur vårdgivarna har hanterat införandet av vårdvalet kan 
ha stor effekt på verksamheten och kan i slutänden vara avgörande för de-
ras fortsatta existens på marknaden för elektiv ryggkirurgi.  

4.3.1 Utvärderingens kontext 

När VVR infördes i slutet av 2013 fanns det tre privata vårdgivare inom 
elektiv ryggkirurgi: Stockholm Spine Center AB, Aleris AB och Ryggkirur-
giska Kliniken i Strängnäs AB. Dessa blev alla godkända att bedriva verk-
samhet inom VVR. I november 2016 ackrediterades även Ryggkirurgiskt 
Centrum Stockholm AB (RKC) att bedriva verksamhet inom vårdvalet. 
Stockholm Spine Center, Aleris och RKC är belägna inom Stockholms läns 
landsting medan Ryggkirurgiska Kliniken i Strängnäs geografiskt tillhör 
Södermanlands län men har fått dispens att bedriva sin verksamhet inom 
VVR. Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs och RKC är inriktade enbart på 
ryggkirurgi, Aleris Nacka har en i övrigt stark ortopedisk profil och bedri-
ver verksamhet även inom fot, hand/axel samt knä/höft och Stockholm 
Spine Center har fokuserat på ryggproblematik med verksamhet även 

                                            
11 Ett samhällsperspektiv syftar till att inkludera alla kostnader som ska kan relateras till ryggki-

rurgi. I denna rapport har vi dock begränsat oss till att endast ta hänsyn till kostnader till följd av 

produktionsförlust. 
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inom vårdvalen sjukgymnastik och rehab. Hos två av vårdgivarna var verk-
samhetschefen kliniskt aktiv. Antalet anställda hos vårdgivarna varierade. 
 

Studien inleddes med att söka och ta del av skriftlig information om VVR. 
Förfrågningsunderlaget och rapporteringsanvisningarna gav en första bild 
av vårdvalets struktur. För att få en djupare förståelse bestämdes ett möte 
med konsultgruppen som utvecklat själva systemet för VVR samt den per-
son på HSF som varit mest drivande i utvecklingen och införandet av VVR. 
Namn på dessa fick vi via vår kontaktperson på HSF. Dessa möten kan ses 
som en typ av introduktionsmöten då vi fick en redogörelse för framarbet-
ningen av VVR och hur själva ersättningsmodellen var uppbyggd. Under 
dessa möten framkom att utarbetningen av VVR hade skapat en del tur-
bulens inom HSF, därför föreföll det viktigt att utreda hur processen för 
utveckling och implementering av vårdvalet hade utförts då det kunde på-
verka införandet och förvaltandet av VVR.  
 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med en explorativ ansats då 
det fanns förutbestämda teman utifrån uppdraget samtidigt som vi hade 
begränsad förkunskap om området.(28) Intervjuer genomfördes vid två 
tidpunkter. Den första intervjuomgången genomfördes på respektive in-
tervjupersons arbetsplats mellan maj 2015 och maj 2016. Den andra inter-
vjuomgången genomfördes mellan juni och september 2017. 

4.3.2 Val av intervjupersoner 

Inom kvalitativ forskning baseras urvalet på medvetna val för att reflek-
tera särskilda nyanser inom urvalet. Ändamålsenlig urvalsteknik (28) an-
vändes för att särskilda yrkeskategorier eller ansvarsområden skulle re-
presenteras i urvalet. Dels ville vi ha representanter som arbetade kliniskt, 
så som ryggkirurg, fysioterapeut och sjuksköterska, dels ville vi ha repre-
sentanter som arbetade administrativt, så som verksamhetschef och eko-
nom. Detta val grundades på att ett av målen med VVR är att främja inter-
disciplinära arbetsprocesser, varför det är viktigt att fånga olika yrkeska-
tegoriers perspektiv. Målet var att få en så fullständig bild av verksam-
heten som möjligt men att begränsa antalet till 4-6 intervjuer per aktör 
och omgång för att få ett mer hanterligt material. 

 

För intervjuerna inom HSF användes snöbollsurval (29) som urvalsteknik 
då det inte var helt klart vilka som hade varit inblandade i olika stadier i 
utveckling och förvaltning av VVR. Vi utgick från en lista med anställda 
och deras roller, efter en intervju med en anställd rådfrågades denne om 
vem mer som kunde tänkas vara lämplig för intervju varefter denne kon-
taktades och så vidare.   
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4.3.3 Utformning av intervjuguide 

Intervjuguiden utformades i linje med forskningsfrågorna. Då en intent-
ion med vårdvalet var att ge incitament för särskilda arbetsprocesser för 
anställda hos vårdgivarna var det viktigt att förstå hur vårdvalet uppfatta-
des av vårdgivarna och om det ledde till några förändringar i deras arbets-
processer. I intervjuerna med anställda på HSF var de viktigt att förstå hur 
de uppfattade det nya systemet och hur det påverkade deras arbetsproces-
ser då det är de som förmedlar och förvaltar vårdvalet till vårdgivarna. In-
tervjuguiden var semistrukturerad (30). Bestämda områden berördes i 
varje intervju men med olika djup och inte nödvändigtvis i samma ord-
ning, hela tiden fanns en öppenhet för nya fenomen intervjupersonen be-
skrev. Intervjuguiden användes främst som redskap för att inte glömma 
något område, en så kallad aide-memoire (31).  

4.3.4 Genomförande av intervjuer 

För att etablera en kontakt med respektive vårdgivare skickades informat-
ion om utvärderingen och önskan att genomföra intervjuer till respektive 
verksamhetschef via e-post. I samråd med verksamhetschefen bestämdes 
tid och datum för intervjuerna samt vilka som skulle intervjuas i linje med 
vår ändamålsenliga urvalsteknik. Information och samtyckesformulär 
skickades per e-post till de som skulle intervjuas. Inför intervjun informe-
rades intervjupersonen både muntligt och skriftligt om projektet och hur 
informationen från intervjun skulle användas samt att intervjupersonen 
när som helst, utan anledning, kunde avbryta sin medverkan. Alla inter-
vjuer spelades in och transkriberades med undantag för en intervju som 
inte spelades in då det gjorde intervjupersonen obekväm.  

 

Totalt genomfördes 45 intervjuer, 20 i första omgången och 25 i andra om-
gången. Totalt intervjuades 40 personer, varav åtta stycken intervjuades i 
både första och andra omgången. Fyra intervjuer genomfördes med två 
intervjupersoner samtidigt då intervjupersonerna kände att de kunde ge 
mer fullständiga svar på frågorna tillsammans. Tre av intervjuerna i andra 
omgången genomfördes över telefon då ett fysiskt möte var svårt att ge-
nomföra, dock endast med personer som redan intervjuats i första om-
gången. I tabell 5 presenteras antalet personer som intervjuades hos re-
spektive vårdgivare och HSF. I urvalet hos vårdgivarna fanns följande yr-
keskategorier och ansvarsområden representerade: 

 Verksamhets-/klinikchef 

 Ryggkirurg 

 Sjuksköterska 
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 Fysioterapeut 

 Operationssamordnare 

 Verksamhetskoordinator 

 Marknadschef 

 Ekonomiansvarig/assistent 

 Kvalitetsansvarig 

Representerade yrkeskategorier HSF: 

 Handläggare 

 Controller 

 Utvecklare 

Tabell 5. Antal intervjupersoner per aktör 
 

Aktör Omgång 1 Omgång 2 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) n=5 n=3 

Aleris Nacka n=5 n=7 

Stockholm Spine Center n=6 n=5 

Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs n=6 n=6 

Ryggkirurgiskt Centrum n=0 n=6 

Totalt N=22 N=27 

 

4.3.5 Analys av intervjuer 

Det transkriberade materialet analyserades med tematisk innehållsanalys. 
Forskningsfrågorna låg till grund till den tematiska analysen och följande 
underteman genererades till respektive huvudtema: 

 Hur väl förankrat var beslutet om att införa VVR med ett värdeba-
serat ersättningssystem? 

 Hur har kommunikationen sett ut mellan landsting och vårdgivare 
under utformning, implementering och förvaltning av VVR? 

o Utformning 
o Implementering 
o Förvaltning 

 Hur har vårdvalet påverkat arbetsprocesserna för anställda hos 
vårdgivare och landsting? 

o Ett mer holistiskt perspektiv 
o Stringens och eftertänksamhet 
o Patientens valfrihet - vikten av att informera och skapa en bra 

relation 
o Tvärprofessionella bedömningar 
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o Fysioterapi – bättre helhet men ett logistiskt problem 
o Marknadseffekter 
o Stöd för system- och registreringsfrågor 

 Hur har arbetsbelastningen påverkats? 
o Kostnadsansvar för postoperativ vård – ett detektivarbete 
o Administrativt tungt 

 Vilken inställning har personal till VVR med ett värdebaserat er-
sättningssystem? 

o Vårdval – ryggkirurgi på en öppen marknad 
o Det nya beskrivningssystemet 
o Det nya ersättningssystemet 

 Hur påverkas utbildning, kompetensförsörjning och forskning? 
o Forskning 
o Utbildning 

 Anser personalen att de idag bedriver en mer effektiv vård med 
högre kvalitet jämfört med innan vårdvalet infördes? 

 Vilka inslag i VVR har haft störst effekt på vården? 
 

I resultatdelen som presenteras i kapitel 6 utelämnas kliniknamn för att 
inte peka ut någon särskild vårdgivare. Citat markeras med antingen SLL# 
eller VG# följt av MED# eller ADM#. SLL betyder att intervjupersonen är 
anställd på HSF, VG innebär att intervjupersonen är anställd hos en vård-
givare, det följande numret indikerar vårdgivare (1-4), MED betyder att 
intervjupersonen ingår i vårdprofessionen och arbetar kliniskt, ADM be-
tyder att intervjupersonen arbetar med administration och den sista siff-
ran används för att skilja de olika intervjupersonerna åt12.  
 

 

                                            
12 T.ex. VG1MED1: vårdgivare 1, vårdprofession 1. VG2ADM1: Vårdgivare 2, administrativ person 2. SLL3: HSF-
anställd person 3.  
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5. ELEKTIV RYGGKIRURGI 2006-2016 

I detta kapitel beskrivs hur volym, kostnader, patientrapporterade ut-
fallsmått, läkemedelsanvändning och sjukskrivning har utvecklats mellan 
år 2006 och 2016. För att undersöka om införandet av VVR har haft någon 
effekt på trend och nivå har vi genomfört segmenterade regressionsana-
lyser för respektive område. För att testa för eventuella skillnader före och 
efter införandet av VVR användes t-test. Resultaten som presenteras bas-
eras endast på tre vårdgivare då den fjärde vårdgivaren började operera 
under 2017. Därför visar dessa data inga eventuella effekter av ytterligare 
en aktör på marknaden. I slutet av kapitlet redovisas även volym, kostna-
der och hälsoutfall för modul A, B1 och C.  

5.1 Antal opererade patienter inom VVR 

Antalet opererade patienter har under vårdvalsperioden ökat med 17 pro-
cent jämfört med motsvarande period före vårdvalet. I figur 7 visas ut-
vecklingen för antalet patienter som har genomgått en ryggoperation från 
2006-2016 inom Stockholms län. De olika färgerna i respektive stapel i 
figur 7 motsvarar de olika modulerna A-I. VVR infördes i slutet av år 2013, 
på aggregerade nivå påverkas inte volymen nämnvärt de första två åren 
med vårdval, däremot syns en markant ökning år 2016.  

 
De största modulerna mätt till antalet patienter är modul A (diskbråck dis-
kektomi) och modul B1 (stenos dekompression).  
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Figur 7. Antalet opererade patienter i Stockholms län, 2006-2016. Färgerna i re-
spektive stapel motsvarar de olika modulerna inom VVR 
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I figur 8 jämförs antalet operationer i Stockholms län (SLL) med antalet 
operationer i Region Östergötland (RÖ). Trenden är positiv för både SLL 
och RÖ, men den positiva trenden avtar för Östergötland 2015 och 2016, 
medan trenden tilltar i kraft i SLL. I figur 9 jämförs det befolkningsjuste-

rade antalet opererade patienter inom SLL och RÖ. Antalet opererade pa-
tienter i relation till befolkningen ligger på en snarlik nivå för de två reg-
ionerna. Däremot minskar antalet opererade patienter i Östergötland efter 
2012, detta kan delvis förklaras med att patienter skickas till Jönköping 
för att opereras inom utsatt tid för vårdgarantin.  

5.1.1 Segmenterad regressionsanalys: Antal indexoperationer 

I tabell 6 och figur 10 redovisas resultatet för den segmenterade regress-
ionsanalysen med antalet indexoperationer som beroende variabel med de 
förklaringsvariabler som beskrevs i kapitel 5. Före införandet av vårdval 
ökade antalet operationer med nästan en operation i månaden, se tabell 6. 
I samband med att vårdvalet infördes sjönk antalet operationer till en 
lägre nivå, detta skulle kunna förklaras av att det är resurskrävande att gå 
över till ett nytt system och därför opereras inte lika många patienter un-
der en omställningsperiod. Efter införandet av VVR förstärks den positiva 
utvecklingstrenden och antalet operationer ökar signifikant med nästan 
tre patienter per månad.  
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Figur 8. Antalet operationer i Stock-
holm och Östergötland 2006-2016. 

Figur 9. Befolkningsjusterade antalet 
unika patienter som opererats i Stock-
holm och Östergötland, 2006-2016. 
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Tabell 6. Resultattabell för segmenterad regressionsanalys med antalet indexoper-
ationer som beroendevariabel 

 
Vårdvalet som intervention hade alltså en direkt negativ nivåeffekt på an-
talet opererade patienter. Efter införandet av VVR har trendlinjen en bran-
tare positiv lutning och det opereras nästan två fler patienter per månad 
jämfört med före införandet.  

5.2 Kostnader för elektiv ryggkirurgi 

5.2.1 Den totala kostnaden och medelkostnaden  

Elektiv ryggkirurgi kostade Stockholms läns landsting i snitt 20 miljoner 
kronor mer per år efter införandet av VVR. Den totala kostnaden för elek-
tiv ryggkirurgi med vårdval ökade med 16 procent jämfört med motsva-
rande period före vårdvalet, justerat för inflationuppgår denna siffra till 16 

Parameter Estimat Standard Error t Value Pr > |t| 

Intercept 134,83 8,62 15,64 <,0001 

Tid 0,95 0,16 6,05 <,0001 

VVR -31,90 15,82 -2,02 0,0458 

Tid efter VVR 1,98 0,60 3,29 0,0013 

Juli -174,66 12,91 -13,53 <,0001 
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Figur 10. Segmenterad regressionsanalys med antalet indexoperationer som bero-
endevariabel, januari 2006-december 2016. Den grå linjen indikerar införandet av 
VVR. 
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procent. I figur 11 illustreras den inflationsjusterade13 kostnadsutveckl-
ingen för elektiv ryggkirurgi, antalet patienter mäts på den högra axeln i 
figur 11. Kostnaderna har ökat sedan 2008, under 2014 och 2015 låg kost-
naderna på en relativt oförändrad nivå men ökade år 2016. Denna kost-
nadsökning kan förklaras av att antalet operationer också låg relativt kon-
stant de första två åren efter införandet av VVR men ökade under 2016. I 
figur 11 visas även DRG-kostnaden som är en indikation på den förväntade 
kostnaden per patient baserat på vårdtyngd. DRG-kostnaden överstiger de 
faktiska kostnaderna alla år utom år 2014, då de faktiska kostnaderna 
överstiger DRG-kostnaderna.  

Figur 11: Utveckling för total kostnad, DRG-kostnad samt antalet patienter i 
Stockholms län 2006-20156. 

 
Genomsnittskostnaden per operation har efter införandet av VVR minskat 
med ca fyra procent och justerat för inflation uppgår minskningen till sju 
procent. Genomsnittskostnadens utveckling i SLL illustreras i figur 12 till-
sammans med genomsnittskostnaden för RÖ. Det bör påpekas att medel-
kostnaden är beräknad baserad på alla operationer oavsett modul, ut-
vecklingen kan alltså se annorlunda ut på modulnivå. Det som tydligast 
framgår av bilden är den markant högre medelkostnaden i RÖ som forts-
ätter att stiga med tiden till skillnad från utvecklingen i SLL där medel-
kostnaden minskar efter 2013. 

                                            
13 Kostnaderna har inflationsjusterat utifrån huvudgruppen Hälo- och sjukvård baserat på Statistiska Centralby-
råns konsumentprisindex 
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5.2.2 Segmenterad regressionsanalys: Total- och medelkostnad 

Resultatet från den segmenterade regressionsanalysen med den totala 
kostnaden per månad presenteras i tabell 7 och figur 13 med samma för-
klaringsvariabler som tidigare. Införandet av VVR markeras med den grå 
lodräta linjen i figuren, på y-axeln visas kostnaden i miljontals kronor och 
på x-axeln månad och år. Interceptet för de totala kostnaderna ligger på 
nästan 6,5 miljoner kronor. Trenden är i det första segmentet positiv med 
en signifikant kostnadsökning på nästan 70 000 kronor per månad. Ingen 
signifikant nivå- eller trendförändring av totalkostnaden sker i samband 
med införandet av VVR. Om man ser till observationerna kan man dock 
skönja samma utveckling som i tabell 7 där kostnaderna stagnerade de 
första två åren för att sedan öka i relation till operationerna 2016. Trenden 
efter vårdvalet, även om den inte är signifikant, är dock negativ vilket in-
nebär att kostnaderna ökar med 60 000 kronor per månad efter införan-
det av vårdvalet jämfört med 70 000 kronor i månader före vårdvalet. 
Detta resulterar i att trenden fortfarande är stigande men med flackare 
lutning, se figur 13.  

 

Tabell 7. Resultat från segmenterad regressionsanalys med den totala kostnaden 
som beroendevariabel 

 
Parameter Estimat Standard Error t Value Pr > |t| 

Intercept 6 499 957 620 209 10,48 <,0001 

 -   kr

 20 000 kr

 40 000 kr

 60 000 kr

 80 000 kr

 100 000 kr

 120 000 kr

 140 000 kr

 160 000 kr

 180 000 kr

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SLL medelkostnad RÖ medelkostnad

Figur 12. Utvecklingen för den genomsnittliga kostnaden per operation i 
SLL respektive RÖ 
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Tid 68 282 11 388 6 <,0001 

VVR 735 985 1 138 364 0,65 0,5191 

Tid efter VVR -9 681 43 467 -0,22 0,8241 

Juli -9 646 975 928 926 -10,39 <,0001 

 

 

I tabell 8 redovisas resultatet från motsvarande regressionsanalys för me-
delkostnaden per operation, vilket visas grafiskt i figur 14. I första segmen-
tet är trenden icke-signifikant stigande (p=0,068). Vid införandet av VVR 
förskjuts trendlinjen uppåt, denna förskjutning uppgår till ca 8 500 kronor 
(p=0,0253). Även om denna förskjutning är signifikant kan vi också se att 
observationerna vid tidpunkten för införandet ligger på ungefär samma 
nivå med ungefär samma spridning som innan införandet. Trenden efter 
införandet av vårdval är signifikant negativ (p=0,0002) och medelkostna-
den minskar med 560 kronor per månad. 

 

Tabell 8. Resultattabell för segmenterad regressionsanalys med genom-
snittskostnaden som beroende variabel 

Parameter Estimate Standard Error t Value Pr > |t| 

Intercept 56 596 2 049 27,62 <,0001 

Tid 69 38 1,84 0,068 

VVR 8 514 3 761 2,26 0,0253 

Tid efter VVR -559 144 -3,89 0,0002 

Juli 4 572 3 069 1,49 0,1388 

Figur 13. Grafisk illustration av segmenterad regressionsanalys med den to-
tala kostnaden som beroendevariabel, den grå lodräta linjen indikerar infö-
randet av VVR. 
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Den totala kostnaden har alltså ökat efter införandet av vårdval men ge-
nomsnittskostnaden per operation har minskat. 

5.2.3 Segmenterad regressionsanalys: DRG-kostnad 

Hur mycket resurser en särskild operation förväntas kräva beror på flera 
faktorer, bland annat vilken typ av operation samt patientens vårdtyngd. 
Denna resursförbrukning kan representeras av DRG-kostnaden som bas-
eras på patientens DRG-vikt. DRG-vikten är ett mått på patientens förvän-
tade vårdtyngd och tar hänsyn till faktorer som ålder, kön och komorbidi-
tet. Den segmenterade regressionsanalysen för den totala DRG-kostnaden 
presenteras i tabell 9 och illustreras i figur 15 där y-axeln uttrycker den 
totala kostnaden i miljontals kronor, x-axeln antalet månader sedan janu-
ari 2006. Före införandet av vårdval var trenden signifikant positiv 
(p<0,0001) och ökar med nästan 100 000 kr per månad. I samband med 
införandet av VVR förskjuts trendlinjen till en ny lägre nivå, DRG-kostna-
den minskade med 8,6 miljoner när vårdvalet infördes (<0,0001). Däref-
ter får trendlinjen en markant brantare lutning och DRG-kostnaden ökar 
med ca 200 000 kronor varje månad (p=0,0004). Då den totala DRG-
kostnaden är beroende av volymen går det inte att säga om dessa föränd-
ringar beror på att patienternas vårdtyngd förändras eller om det bara 
opereras färre och sedan fler patienter. Att den totala DRG-kostnaden har 
ökat efter att vårdvalet infördes kan bero på att patienterna som opereras 
har en högre förväntad kostnad, alltså att det är sjukare patienter som ope-
reras med en tyngre vårdtyngd. En annan förklaring är den ökade operat-
ionsvolymen vilket leder till en högre DRG-kostnad. Vad man inte vet är 

Figur 14. Segmenterad regressionsanalys med genomsnittskostnad som be-
roendevariabel, den grå lodräta linjen indikerar införandet av VVR. 
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om patientsammansättningen har förändrats eller inte, det skulle kunna 
vara så att det är fler men friskare patienter som opereras eller färre men 
sjukare patienter. Därför måste vi även titta på utvecklingen av den ge-
nomsnittliga DRG-kostnaden och patientsammansättningen.  
 

Tabell 9. Segmenterad regressionsanalys total DRG-kostnad 

 

Den genomsnittliga DRG-kostnaden ökar med nästan 120 kronor per må-
nad före vårdvalet vilket illustreras i figur 16. I tabell 10 redovisas även 
denna trend som signifikant (p=0,0004). I samband med införandet av 
vårdval minskar den genomsnittliga DRG-kostnaden med 35 000 kronor 
(<0,0001), till en lägre nivå. Därefter blir trenden något brantare och ökar 
med 37014 kronor i månaden (p=0,0475). Den positiva trenden för den ge-
nomsnittliga DRG-kostnaden motsvarar inte den starka trenden för den 
totala DRG-kostnaden, detta innebär att en förklaring till den starka ök-
ningen i DRG-kostnad kan förklaras av den volymökning som skett. Den 

                                            
14 Trenden före införandet av vårdval=120. Trenden efter införandet av vårdval=254. Vilket gör att trenden ef-
ter införandet blir ca 370 kr. 

Parameter Estimate Standard Error t Value Pr > |t| 

Intercept 11 640 929 788 901 14,76 <,0001 

Tid 97 166 14 486 6,71 <,0001 

VVR -8 631 423 1 447 989 -5,96 <,0001 

Tid efter VVR 201 300 55 291 3,64 0,0004 

Juli -14 907 002 1 181 586 -12,62 <,0001 
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Figur 15. Segmenterad regressionsanalys total DRG-kostnad som beroende-
variabel, den grå lodräta linjen indikerar införandet av VVR. 
 



 

 47 

genomsnittliga kostnaden ger ett bättre mått på patienternas vårdtyngd 
och vi kan se att vårdtyngden för patienterna har minskat efter införandet 
av VVR. DRG-kostnaden är högre än den faktiska kostnaden både före och 
efter införandet av VVR.  
 

Tabell 10. Segmenterad regressionsanalys med genomsnittlig DRG-kostnad 
som beroendevariabel 

Före införandet av vårdval har DRG-kostnaden legat ungefär 20 000 kr 
högre jämfört med den faktiska kostnaden, men i samband med införan-
det av vårdval sjönk DRG-kostnaden till en lägre nivå jämfört med den 
faktiska kostnaden. Ungefär ett halvår in i vårdvalet var kostnaderna lika, 
därefter ökar skillnaden varje månad och DRG-kostnaden är återigen 
högre jämfört med den faktiska. Vårdvalet har alltså haft en nivå-effekt på 
DRG-kostnaden som nu är på en lägre nivå men med en starkare positiv 
trend. Den faktiska kostnaden hade inte lika stor nivåförändring men istäl-
let en negativ trend efter vårdvalet. Den faktiska kostnaden minskar men 
DRG-kostnaden tyder på att patienterna borde kosta mer.  

 

Parameter Estimate Standard Error t Value Pr > |t| 

Intercept 87 922 1 812 48,53 <,0001 

Tid 120 33 3,6 0,0004 

VVR -34 910 3 325 -10,5 <,0001 

Tid efter VVR 254 127 2 0,0475 

Juli -11 036 2 713 -4,07 <,0001 

Figur 16. Utvecklingen för den genomsnittliga DRG-kostnaden 2006-2016, 
den lodräta grå linjen indikerar införandet av VVR. 
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5.3 Patientsammansättning 

För att undersöka om patientsammansättningen har förändrats efter infö-
randet VVR genomförde vi oberoende t-test samt logistisk regressionsana-
lys. Resultatet från t-testen presenteras i tabell 11. Andelen kvinnor har 
inte förändrats i samband med införandet av VVR, samma sak gäller för 
medelåldern som ligger på knappt 57 år både före och efter införandet.. 
Andelen rökare har minskat signifikant från 14 till 11 procent. Baserat på 
Charlsons komorbiditetsindex har patienterna efter införandet av VVR en 
signifikant högre samsjuklighet. Inga signifikanta skillnader i preoperativ 
eller postoperativ EQ-5D-index har uppmätts. Patienternas årsinkomst 
har efter inflationsjustering ökat med ca 34 000 kronor. Andelen förvärvs-
arbetande har inte förändrats medan däremot andelen patienter med uto-
meuropeisk härkomst har ökat med drygt en procent.  
 

Tabell 11. Karaktäristika för den opererade patientpopulationen före och ef-
ter införandet av VVR 

 
I den logistiska regressionsanalysen användes en dummy-variabel för om 
patienten blivit opererad inom VVR som beroendevariabel, förklaringsva-
riablerna som användes var kön, ålder, BMI, rökning, komorbiditet15, pre-
operativt hälsoindex baserat på EQ-5D, inkomst, sysselsättning samt uto-
meuropeisk härkomst. I tabell 12 visas resultatet av den logistiska regress-
ionsanalysen samt oddskvoten för respektive variabel. De förändringar 
som var signifikanta i t-testen är även signifikanta i denna analys, vilket 
stärker resultatet. Oddskvoten för komorbiditet är 1,12 och visar att ju 

                                            
15 Komorbiditeten är baserad på Charlson komorbiditetsindex 

 
Före vårdval (%) Efter vårdval (%) Diff, före-efter (%) Pr > |t| 

Kvinnor  3206 (53) 3732 (53) 526 (0,2) 0,8638 

Ålder 56,89 56,83 0,053 0,8475 

BMI 27,1 26,8 0,233 0,1656 

Rökare 645 (14) 622 (11) 2,9% <,0001 

Komorbiditet 0,3169 0,3593 -0,042 0,0048 

EQ0 0,343 0,344 -0,001 0,8626 

EQ1 0,655 0,655 0,000 0,9738 

Eqdiff 0,292 0,292 0,001 0,9545 

Lågutbildad 1238 (20,59) 1390 (19,81) 0,78% 0,2668 

Inkomst          251 266 kr          284 958 kr  -33 693 kr <,0001 

Förvärvsarbetande 3111 (52) 3726 (53) -1,2% 0,1622 

Utomeuropeisk härkomst 566 (10) 741 (11) -1,2% 0,0343 
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högre viktad patienten är (alltså ju högre samsjuklighet baserat på Charl-
son komorbiditetsindex), desto större är sannolikheten att patienten har 
opererats efter införandet av vårdval. Ser man till resultatet av inkomst är 
oddskvoten lika med ett, vilket innebär att sannolikheten att opereras före 
eller efter införandet av vårdval är lika stor, oavsett inkomst. Sannolik-
heten att du har opererats under vårdval är något högre ju högre inkomst 
du har men inte tillräckligt mycket för att påverka oddskvoten. Estimatet 
för inkomst är signifikant positivt men uppgår till 0,000000502, vilket 
kan förklara oddskvoten på 1. Andelen rökare hade enligt t-testet minskat 
efter att vårdvalet infördes och resultatet från regressionsanalysen stärker 
detta och indikerar att chansen att bli opererad efter att vårdvalet infördes 
har minskat med 22 procent. Andelen patienter med utomeuropeisk här-
komst hade enligt t-test ökat vilket också stärks av regressionsanalysen då 
parametern har ett signifikant positivt estimat och en oddskvot på 1,338. 
Sannolikheten att patienter med utomeuropeisk härkomst ska bli opere-
rade har alltså en ökad med 34 procent efter att vårdvalet infördes. 
 

Tabell 12. Resultat från logistisk regressionsanalys med ”opererad inom 
VVR som beroendevariabel”. Oddskvoten presenteras i kolumnen längst till 
höger.  
 

Parameter Estimat Standard Error Pr>ChiSq Oddskvot 

Intercept -0,0302 0,1469 0,837 - 

Kvinna 0,0919 0,0477 0,0541 1,09 

Ålder -0,0006 0,0002 0,7771 0,99 

Charlsonindex 0,1131 0,0318 0,0004 1,12 

Inkomst 5,02E-07 1,11E-07 <,0001 1 

Rökare -0,2516 0,0766 0,001 0,78 

BMI -0,0016 0,0029 0,5712 0,99 

Förvärvsarbetande -0,0059 0,0627 0,9249 0,99 

Utomeuropeisk härkomst 0,2912 0,0943 0,002 1,34 

EQ0 0,0499 0,0719 0,4879 1,05 

 

Faktorer som brukar ha en negativ inverkan på resultatet är samsjuklighet, 
patientens BMI, rökare och härkomst från utomeuropeiskt land. De pati-
enter som opererades under VVR var något sjukare, hade en högre in-
komst och hade med större sannolikhet en utomeuropeisk härkomst. An-
delen rökare har minskat. Vi kan konstatera att det endast är andelen rö-
kare som har minskat av de faktorer som ökar risken för ett sämre hälso-
utfall efter operation.  
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5.4 Hälsoeffekter 

I det ryggkirurgiska kvalitetsregistret SWESPINE registreras så kallade 
patientrapporterade utfallsmått (PROM16). Det ryggspecifika hälsomåttet 
Global Assessment och det generiska hälsomåttet EQ-5D användes för att 
jämföra patienternas hälsoutfall före och efter införandet av VVR. I figur 
17 redovisas hur patienter som har opererats före respektive efter 
införandet av VVR har svarat på frågan ”Hur är din ryggsmärta idag 
jämfört med före operationen?” i Global Assessment. I tabell 13 visas även 

hur patienter i absoluta tal svarade på frågorna.  Den största förändringen 
efter införandet av VVR är att andelen patienter som upplever en mycket 
förbättrad ryggsmärta har ökat från 38 procent  41 procent, dock inte 
signifikant. Resultatet för ben och arm ser ungefär likadant ut bortsett för 
att för bensmärta svarade ca 30 procent att smärtan var helt försvunnen 
och ca 30 procent att den var mycket förbättrad. 
 
 
 
 

 

                                            
16 Från engelskans Patient-Reported Outcome Measures 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

. Hade inte
ryggsmärta

före
operationen

Försämrad Oförändrad Något
förbättrad

Mycket
förbättrad

Helt
försvunnen

H
u

n
d

ra
ta

l

Före vårdval Efter vårdval
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din ryggsmärta idag jämfört med före operationen?” som används i Global 
Assessment i uppföljningsenkäten 
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Tabell 13. Patienternas fördelning efter deras svar på frågan i Global Assess-
ment, "Hur är din ryggsmärta idag jämfört med före operationen?" 

 
Global Assessment Före vårdval Efter vårdval 

Hur är din ryggsmärta idag jämfört med före operationen? n  (%) n  (%) 

Hade inte ryggsmärta före operationen 287  (7,42) 315 (7,29) 

Försämrad 290 (7,50) 315 (7,29) 

Oförändrad 375 (9,70) 424 (9,81) 

Något förbättrad 723 (18,70) 831 (19,23) 

Mycket förbättrad 1472 (38,08) 1652 (38,22) 

Helt försvunnen 719 (18,60) 785 (18,16) 

 

I hälsoekonomiska utvärderingar rekommenderas användandet av 
generiska utfallsmått för att lättare kunna jämföra olika 
sjukdomsområden, därför har vi valt att även undersöka eventuella 
förändringar i livskvalitetskomponenten baserat på EQ-5D-instrumentet. 
Dimensionerna i EQ-5D har vägts samman med Dolans tariff (32). 
Hädanefter benämns detta EQ-5D index livskvalitetsvikt. I tabell 14 visas 
pre- och postoperativ livskvalitetsvikt. Som framgår av tabellen har 
operation en signifikant effekt både före och efter införandet av VVR 
däremot är det inga signifikanta skillnader i patientrapporterad hälsa före 
och efter införandet av VVR. 

 

Tabell 14: Parvisa t-test för livskvalitetsvinst (postoperativ livskvalitetsvikt 
minus preoperativ livskvalitetsvikt), före och efter införandet av VVR, 

 
Parvisa t-test Livskvalitetsvinst 95% CI Mean Pr > |t| 

Före vårdval 0,2924 0,3052 0,2796 <,0001 

Efter vårdval 0,2919 0,3034 0,2804 <,0001 

 

I oberoende t-test konstaterades inga signifikanta skillnader i livskvalitet-
vinst före och efter införandet av VVR.  

5.4.1 Segmenterad regressionsanalys: Livskvalitet pre och post op-
eration 

Resultaten från segmenterad regressionsanalys av preoperativ 
livskvalitetvikt presenteras i tabell 15. I början av 2006 hade patienterna 
en preoperativ hälsovikt motsvarande 0,34 (p<0,0001). Både trenden och 
nivån för den postoperativa livskvalitetsvikten ligger konstant över tiden 
och införandet av vårdval har ingen signifikant effekt, vilket även syns i 
figur 18. Utöver interceptet är det enda signifikanta resultatet 
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minskningen i livskvalitetsvikt under juli månad, vilket kan bero på att 
man under semestertiden minskar kapaciteten och endast de allra sjukaste 
blir opererade.  
 

Tabell 15. Resultat från segmenterad regressionsanalys med preoperativ 
livskvalitetsvikt som beroendevariabel 

 
Parameter Estimat Standard Error t Value Pr > |t| 

Intercept 0,3373 0,0110 30,62 <,0001 

Tid 0,0001 0,0002 0,62 0,5339 

VVR -0,0126 0,0202 -0,62 0,5333 

Tid efter VVR 0,0003 0,0008 0,42 0,6716 

Juli -0,1368 0,0165 -8,29 <,0001 

 

Resultatet från den segmenterade regressionsanalysen av den postopera-
tiva livskvalitetsvikten, alltså rapporterad EQ-5D-index, redovisas i tabell 
16 och figur 19. Precis som med den preoperativa livskvalitetsvikten är 
endast interceptet och juli månad signifikanta faktorer i analysen. Den 
postoperativa livskvalitetsvikten har ett signifikant intercept motsvarande 
0,67 och har en icke-signifikant negativ trend före vårdvalet som övergår i 
en icke-signifikant positiv trend efter införandet av VVR.  
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beroendevariabel. Den gråa lodräta linjen motsvarar införandet av VVR 
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Tabell 16. Resultat av segmenterad regressionsanalys med postoperativ 
livskvalitetsvikt som beroendevariabel 

 
Parameter Estimat Standard Error t Value Pr > |t| 

Intercept 0,6679 0,0085 78,17 <,0001 

Tid -0,0001 0,0002 -0,9 0,371 

VVR -0,0130 0,0164 -0,8 0,4281 

Tid efter VVR 0,0012 0,0007 1,68 0,0963 

Juli 0,0416 0,0134 3,11 0,0024 

Däremot visar den segmenterade regressionsanalysen på en signifikant 
trendförändring i postoperativ livskvalitetsvinst, se tabell 17. I figur 20 kan 
vi se hur en trendbrytning äger rum i samband med vårdvalet och blir sig-
nifikant positiv (p=0,0388) och ökar med 0,003 punkter varje månad i 
EQ-5D-index.  
 

Tabell 17. Resultat av segmenterad regressionsanalys med hälsovinst som 
beroendevariabel. Hälsovinsten är beräknad utifrån postoperativ livskvali-
tetsvikt minus preoperativ livskvalitetsvint. Den gråa lodräta linjen motsva-
rar införandet av VVR. 

 
Parameter Estimat Standard Error t Value Pr > |t| 

Intercept 0,3192 0,0175 18,22 <,0001 

Tid -0,0003 0,0003 -0,95 0,343 

VVR -0,0357 0,0336 -1,06 0,2907 

Tid efter VVR 0,0031 0,0015 2,09 0,0388 

Juli 0,2127 0,0275 7,75 <,0001 
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Figur 19. Segmenterad regressionsanalys postoperativ livskvalitetsvikt. Den 
gråa lodräta linjen motsvararar införandet av VVR 
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Vårdvalet har inte haft någon effekt på livskvalitetsvinsten av operation 
som både före och efter införandet av VVR har en signifikant positiv effekt 
på patienternas hälsa. Denna hälsovinst tycks öka efter vårdvalet då tren-
den efter införandet av VVR är signifikant positiv.  

5.4.2 Justerat hälsoutfall med propensity score 

För att kontrollera för de faktorer som förändrats i patientsammansätt-
ningen användes propensity score baserat på kön, ålder, komorbiditet, in-
komst, rökning, BMI, sysselsättning och preoperativ hälsa, se tabell 18. 
Analysen har begränsats till att endast inkludera de individer som har be-
svarat dessa variabler i kvalitetsregistret. Men dessa variabler som kom-
mer från kvalitetsregistret17 har inte lika bra täckning och är därför inte 
lika tillförlitliga som övriga variabler som kommer från landstingets pati-
entregister eller SCB. Testet baseras på 1 860 patienter, där 930 patienter 
före och efter vårdvalet matchades med varandra utifrån kön, ålder, sam-
sjuklighet, inkomst, rökare, BMI, sysselsättning, härkomst och preopera-
tiv hälsa. Därefter har den genomsnittliga hälsoförbättringen jämförts 
mellan de två perioderna. Som p-värdet visar i tabell 18, är hälsovinsten 
efter införandet av vårdval signifikant större jämfört med hälsovinsten 
före införandet.  
 

                                            
17 BMI, rökare, preoperativ EQ-5D-index, postoperativ EQ-5D-index 
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Tabell 18. Resultat från t-test med hälsoförbättring efter matchning med 
propensity score som beroende variabel före och efter VVR 

 
 

Antal Före vårdval Efter vårdval Diff Pr > |t| 

Livskvalitetsvinst (EQ1-EQ0) 930 0,2903 0,3307 0,0404 0,0194 

 

Det innebär att när patientutfallet justeras för hur patientsammansätt-
ningen har förändrats, blir hälsovinsten något större efter införandet av 
VVR. Vinsten i livskvalitet efter operation ökade med 0,04 enheter från 
0,29 till 0,33. Detta resultat bör tolkas med förskriktighet då en stor andel 
av patienterna har exkluderats på grund av ofullständiga data i kvalitets-
registret. Genomfördes samma analys men utan rökning och BMI var skill-
naden inte längre signifikant.  

5.5 Konsumtion av smärtstillande läkemedel 

Ungefär hälften av patienterna hämtade ut opioidpreparat mer än tre må-
nader innan operation, i samband med operation ökade denna andel till 
nästan 90 procent av patienterna, se tabell 19. Under den postoperativa 
tiden sjönk andelen till 39 procent vilket var en minskning jämfört med 
före vårdvalet då andelen var 41 procent. Den genomsnittliga doseringen 
efter införandet av VVR i samband med operation minskade från 65,6 till 
53 ddd per patient, även den genomsnittliga doseringen postoperativt 
minskade från 125 till 102 ddd. Den genomsnittliga doseringen av opio-
idpreparat per patient låg på 93 ddd preoperativt, 53 ddd i samband med 
operation och 102 ddd efter operation.  
 
Efter införandet av VVR hämtade 53 procent av patienterna ut NSAID-
preparat preoperativt, vilket inte är någon signifikant förändring jämfört 
med före införandet av VVR. Doseringen ökade signifikant från 127 ddd 
till 134 ddd efter införandet av VVR. I samband med operation ökade an-
delen patienter som tog ut NSAID-preparat från 52 till 53 procent. Posto-
perativt både före och efter införandet av VVR använde ungefär 33 procent 
NSAID-preparat, medan doseringen minskade signifikant från 154 ddd till 
141 ddd.  
 
Andelen patienter som hämtade ut antiepileptika preoperativt ökade från 
13 till 17 procent efter införandet av VVR men doseringen förblev oföränd-
rade, se tabell 19. I samband med operation ökade andelen patienter sig-
nifikant från 21 till 28 procent efter införandet av VVR. Postoperativt 
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ökade andelen patienter signifikant från 15 till 17 procent, antalet förskriv-
ningar och dosering förändrades inte för antiepileptika.  

Tabell 19. Antal patienter samt dosering per patient och respektive preparat 

*α=5%, **α=1%, *** α=0,1% 
 

Andelen patienter som hämtade ut antiepileptika postoperativt minskade 
23 till 21 procent efter införandet av VVR, se tabell 19. Doseringen mins-
kade preoperativt och i samband med operation. 
 
I tabell 20 sammanfattas skillnaden i läkemedelsanvändning före och efter 
införandet av VVR. Efter införandet av VVR har opioidanvändningen sam-
mantaget minskat, likaså användningen av NSAID-preparat. Antiepilep-
tika har preoperativt och i samband med operation ökat men postoperativt 
minskat. 

Tabell 20. Sammanfattning av förändring i andel patienter och dosering 
per patient efter införandet av VVR 

 
 

Andel patienter Antal förskrivningar Dosering 
 

Preop Op Postop Preop Op Postop Preop Op Postop 

Opioider 0 0 - 0 + 0 - - - 

NSAID 0 + 0 - - - + 0 - 

Antiepileptika + + - 0 0 0 0 0 0 

Antidepressiva 0 0 + + 0 0 + + 0 

 
Antal patienter  

(VVR1) 

Andel patienter 

(Diff, VVR0-VVR1) 

Dosering/patient (ddd) 

(Diff, VVR0-VVR1) 

Opioider    

Före operation 3482 50% (1%) 93,36 (7,02) 

Operation 6214 89% (-1%) 52,96 (12,68***) 

Efter operation 2707 39% (3%**) 102,30 (22,46***) 

NSAID    

Före operation 3724 53% (1%) 134,00 (-7,05*) 

Operation 3842 55% (-3%***) 93,23 (2,50) 

Efter operation 2308 33% (1%) 141,20 (12,62***) 

Antiepileptika    

Före operation 1166 17% (-4%***) 112,40 (-4,51) 

Operation 1940 28% (-7%***) 71,06 (-0,14) 

Efter operation 2605 17% (-2**) 154,10 (1,16) 

Antidepressiva    

Före operation 1551 22% (-1%) 264,90 (-22,6355*) 

Operation 1457 21% (-1%) 183,40 (-14,839*) 

Efter operation 1644 23% (-1,6%*) 326,30 (7,9858) 
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5.6 Sjukskrivning 

För att undersöka hur sjukskrivningen har påverkades av VVR jämfördes 
hur många patienter som var sjukskrivna i samband med operation före 
och efter vårdvalet, hur många patienter som har varit sjukskrivna och hur 
många dagar under en period som sträcker sig ett år före operation till ett 
år efter operation. I tabell 21 presenteras antalet sjukskrivna och antalet 
sjukskrivningsdagar i brutto- och nettodagar.  
 

Tabell 21. Antalet sjukskrivna samt antalet sjukskrivningsdagar, netto och 
brutto, före och efter VVR 
 

 
VVR0 (%) VVR1 (%) Skillnad (%) Pr > |t| 

Antal opererade patienter 6011 7016 1005 1,1672 

Antal sjukskrivna patienter 2921 (49) 3492 (50) 571 (1) 1,1955 

Antal sjukskrivningsdagar (brutto) 256,1 271,5 15,4 0,0104 

Antal sjukskrivningsdagar (netto) 213,6 228,8 15,2 0,0077 

Antal sjukskrivningsdagar före operation 113,2 120,2 6,99 0,0329 

Antal sjukskrivningsdagar efter operation 192 200,2 8,27 0,0970 

 
Som framgår av tabell 22 fanns ingen signifikant skillnad mellan antalet 
sjukskrivna patienter före och efter införandet av VVR. Antalet sjukskriv-
ningsdagar har ökat med 15 dagar (p=0,0077), från 214 dagar före VVR till 
229 dagar efter VVR. Antalet sjukskrivningsdagar före operation hade 
ökat signifikant med sju dagar, däremot har antalet sjukskrivningsdagar 
efter operation inte påverkats.  
 

Tabell 22. Resultat av segmenterad regressionsanalys med andel sjuk-
skrivna patienter som beroendevariabel 

 
Parameter Estimate Standard Error t Value Pr > |t| 

Intercept 0,5009 0,0097 51,63 <,0001 

tid -0,0001 0,0002 -0,67 0,5059 

intr 0,0331 0,0178 1,86 0,0652 

Tid efter VVR -0,0015 0,0007 -2,21 0,0291 

Juli 0,0576 0,0145 3,96 0,0001 
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En segmenterad regressionsanalys gjordes för att se om vårdvalet har haft 
någon effekt på andelen sjukskrivna patienter, se figur 21. Efter införandet 
av vårdval är trenden signifikant negativ (p=0,0291) och andelen sjuk-
skrivna minskar med tiden. Trenden var negativ även före införandet av 
vårdval men inte signifikant, se tabell 22.  

5.7 Modul A, B1 och C 

De största modulerna (sett till antalet operationer) är diskbråck dis-
kektomi (modul A), spinal dekompression (modul B1) samt SRS-fusion 
(modul C). I detta avsnitt illustreras utvecklingen av antalet opererade pa-
tienter inom respektive modul samt kostnaden.  
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Figur 21. Andelen sjukskrivna patienter från 2006 till 2016 med andelen 
sjukskrivna patienter som beroendevariabel och den grå lodräta linjen som 
indikation på när VVR infördes. 
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5.7.1 Modul A - diskbråck diskektomi 

Antalet patienter opererade inom modul A 2006-2016 presenteras i figur 
22. Antalet opererade patienter inom modul A har ökat fram till 2012 och 
sedan avtagit något därefter. Antalet patienter fortsatte öka under 2016. 
Medelkostnaden per patient har minskat med 18 procent efter införandet 
av VVR, vilket ger effekt även på den totala kostnaden som illustreras i 
figur 22 och som har en negativ utveckling efter införandet av VVR. Tittar 
man historiskt ser man en liknande utveckling runt år 2007 fast på en 
lägre nivå. För att se hur kostnaden relativt antalet operationer utvecklas 
behövs en längre uppföljning. I tabell 23 presenteras pre- och postoperativ 
genomsnittlig livskvalitetsvikt samt genomsnittlig livskvalitetsvinst. Det 
finns inga skillnader mellan gruppen som har opererats före och efter in-
förandet av VVR.  
 

Tabell 23. Pre- och postoperativ genomsnittlig livskvalitetsvints för patien-
ter opererade inom modul A före och efter införandet av VVR. Inga signifi-
kanta skillnader mellan grupperna 

 
 

VVR0 VVR1 Pr > |t| 

EQ0 0,2569 0,2515 0,7074 

EQ1 0,7247 0,7145 0,4023 

Eqdiff 0,4605 0,4435 0,4023 

 

Figur 22. Utvecklingen av antalet opererade patienter inom modul A samt 
total kostnad, 2006-2016. Den gråa lodräta linjen motsvarar införandet av 
vårdval VVR 
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5.7.2 Modul B1 - spinal dekompression 

Antalet operationer inom modul B1 har ökat under 2016, se figur 23. Till 
skillnad mot utvecklingen i modul A har även den totala kostnaden ökat. 
Medelkostnaden har däremot minskat med 15 procent efter införandet av 
VVR.  

 

Det finns inga signifikanta skillnader i pre- och postoperativ livskvalitet-

svikt för patienter opererade inom modul B1 före respektive efter införan-

det av VVR, se tabell 24. 
 

Tabell 24. Genomsnittlig pre- och postoperativ EQ-5D-index för patienter 
opererade före och efter införandet av VVR, samt genomsnittlig hälsovinst. 
 

 

I figur 24 jämförs andelen patienter inom respektive åldersgrupp opere-

rade inom modul A respektive modul B1 före respektive efter införandet 

av VVR. Anledningen var att kontrollera för om någon form av diagnos-

glidning ägt rum i samband med införandet av det nya beskrivningssyste-

met. Detta skulle kunna visat sig som att andelen yngre patienter opere-

rade inom modul A minskat för att istället öka inom modul B1. I figur 24 

 
VVR0 VVR1 Pr > |t| 

EQ0 0,3816 0,3898 0,3727 

EQ1 0,6293 0,6419 0,1988 

Eqdiff 0,2294 0,2399 0,3683 
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Figur 23. Utvecklingen av antal opererade patienter inom modul B1 samt den 
totala kostnaden 
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kan vi konstatera att andelen patienter som opereras inom modul A har 

minskat för nästan alla åldersgrupper, däremot är det svårt att utifrån 

denna figur säga om det beror på att de istället opereras inom modul B1. 

 

5.7.3 Modul C - SRS-fusion 

Antalet opererade patienter inom modul C har ökat sen 2011 men ökade 
markant 2016, se figur 25. I samma figur visas också att den totala kostna-
den för modul C har ökat sedan 2009. Kostnadsutvecklingen inom modul 
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Figur 25. Utvecklingen för antalet opererade patienter inom modul C samt 
total kostnad, 2006-2016. Den grå lodräta linjen indikerar införandet av 
VVR. 
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C skiljer sig från utvecklingen i modul A och B1 då medelkostnaden per 
operation ökat med 10 procent.  
 
I tabell 25 presenteras pre- och postoperativ EQ-5D-index för patienter 
som har opererats inom modul C före och efter införandet av VVR. Jämfört 
med patienterna inom modul A och B1 har patienterna inom modul C sig-
nifikant lägre preoperativ EQ-5D-index, 0,32 jämfört med 0,37 
(p=0,0276). Däremot finns inga signifikanta skillnader mellan livskvali-
tetsvikt eller livksvalitetsvinst.  
 

Tabell 25. Genomsnittlig pre- och postoperativ livskvalitetsvikt för patienter 
opererade inom modul C samt livskvalitetsvinst efter operation 

 
 

VVR0 VVR1 Pr > |t| 

EQ0 0,3646 0,3184 0,0276 

EQ1 0,6586 0,633 0,295 

Eqdiff 0,2641 0,2862 0,4436 

5.8 Anmälningar och klagomål, LexMaria och LöF 

När en ny intervention införs är det viktigt att patientsäkerheten inte för-
sämras. För att undersöka detta har vi identifierat antalet anmälningar till 
LöF samt antalet klagomål och LexMaria anmälningar till IVO, se tabell 
26. Före införandet av VVR anmäldes 10 procent av fallen till LöF, och av 
dessa beslutades i 49 procent av fallen att ersättning skulle utbetalas till 
patienten. Motsvarande siffra för Östergötland samma period var tre pro-
cent av fallen anmäldes och 57 procent av dessa ersattes. Efter införandet 
av VVR har andelen anmälningar i Stockholms län sjunkit till tre procent, 
medan andelen som ersätts har ökat till 53 procent. Motsvarande siffra för 
Östergötland är två procent och av dessa ersätts 55 procent.  
 

Tabell 26. Antal anmälningar till Löf och IVO för respektive landsting/reg-
ion, samt andelen ersatta anmälningar 

 

 Före VVR Efter VVR 

 SLL RÖ SLL RÖ 

Antal anmälningar till Löf  297 78 292 68 

Andel ersatta anmälningar till Löf 49% 57% 53% 55% 

Antal enskilda klagomål till IVO 31 6 14 5 

Andel klagomål till IVO som avslutats med kritik 16% 0% 14% 40% 

Antal Lex Maria-anmälningar till IVO 1 2 6 4 
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Före VVR gjordes fler anmälningar till LöF och en lägre andel genererade 
utbetalning. Detta kan sättas i relation till andelen anmälningar totalt som 
ersätts av LöF som är ungefär 60 procent (23). Antalet enskilda klagomål 
till IVO har efter införandet av VVR minskat i både SLL och RÖ. Antalet 
Lex Maria-anmälningar har däremot ökat, från en till sex i SLL och två till 
fyra i RÖ. 

5.9 Ersättningssystemets utfall 

5.9.1 Den värdebaserade prestationsersättningen 

För att sätta fokus på kvaliteten i vården baserat på patienternas hälsout-
fall justeras ersättningen efter patienternas självrapporterade smärta ett 
år efter operation. I tabell 27 redovisas hur stor andel av den totala ersätt-
ningen som baseras på patientens hälsoutfall. När patientens smärta är 
helt försvunnen utbetalas i snitt en ersättning på knappt sju procent av 
basersättningen, om smärtan inte är försvunnen men mycket reducerad 
sjunker denna andel till två procent. Vid ett försämrat resultat blir vårdgi-
varen istället återbetalningsskyldig med cirka åtta procent av basersätt-
ningen.  

 

Tabell 27. Den prestationsbaserade ersättningens utfall relativt patienternas 
svar på Global Assessment, genomsnitt för samtliga moduler 

 
Svar på Global Assessment Prestationsbaserad  

ersättning 

Prestationsersättningens andel 

av basersättningen 

Försvunnen 3 651 kr 6,84% 

Mycket förbättrad 1 167 kr 2,22% 

Något förbättrad - 1 746 kr -2,54% 

Oförändrad - 4 453 kr -6,12% 

Försämrad - 6 215 kr -8,27% 

Hade inte ryggsmärta 529 kr 1,64% 

 

5.9.2 Individjustering 

Den positiva individjusteringen låg på 1 552 kronor i genomsnitt och mot-
svarande siffra för de negativa ersättningarna var -962 kronor per patient, 
se tabell 28. Den högsta individjusteringen som utbetalats från SLL upp-
gick till dryg 10 000 kronor medan den högsta individsjusteringen som 
skulle betalas tillbaka till SLL uppgick till 6 064 kronor. 
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Tabell 28. Genomsnittlig individjustering uppdelat på positiv och negativ er-
sättning 

 
 

Genomsnitt Median Minimum Maximum 

Positiv individjustering    1 552 kr           1 173 kr                   5 kr           10 203 kr  

Negativ individjustering - 962 kr  -  437 kr  - 6 064 kr  - 2 kr  

5.9.3 Kostnadsansvar för postoperativ vård 

En förhoppning med det nya ersättningssystemet var att kostnadsansvaret 
för postoperativ vård skulle leda till en mer effektiv vårdkedja utan under- 
eller överkonsumtion av vård samt förebyggande av komplikationer. 
Dessa resultat är baserade på patienter opererade till och med 2015 ef-
tersom det vid tillfället för datauttaget inte var möjligt att extrahera en 
fullständig vårdepisod för patienter opererade under 2016. Antalet vård-
tillfällen per patient minskade signifikant med 15 procent efter införandet 
av VVR. För att undersöka om detta är en effekt av vårdvalet eller inte, 
analyserade vi utvecklingen med en segmenterad regressionsanalys. I ta-
bell 29 och figur 26 presenteras resultatet av analysen med antalet vård-
tillfällen som beroendevariabel. Baserat på denna analys har vårdvalet inte 
haft någon signifikant effekt på antalet vårdtillfällen per patient, däremot 
är minskar antalet tillfällen signifikant med tiden (se parametern ”Tid”).  
 

Tabell 29. Segmenterad regressionsanalysmed antalet vårdtillfällen per vår-
depisod som beroendevariabel, 2006-2015 

 
Parameter Estimat Standard Error t Value Pr > |t| 

Intercept 34,89 0,98 35,58 <,0001 

Tid -0,08 0,02 -4,57 <,0001 

VVR -1,85 2,08 -0,89 0,3748 

Tid efter VVR -0,02 0,12 -0,14 0,8892 

Juli 8,78 1,54 5,7 <,0001 
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Den genomsnittliga kostnaden per vårdepisod sjönk med fyra procent ef-
ter införandet av VVR. För att undersöka om det är en effekt av vårdvalet 
genomfördes en segmenterad regressionsanalys med den genomsnittliga 
kostnaden per vårdepisod som beroendevariabel, se tabell 30. Före infö-
randet av VVR ökade kostnaden signifikant med ca 240 kronor per månad 
och vårdepisod, efter vårdvalet minskar kostnaden signifikant med ca 
1300 kronor per månad och vårdepisod, se illustrationen av utvecklingen 
i figur 27.  
 

Tabell 30. Resultat av segmenterad regressionsanalys med den genomsnitt-
liga kostnaden per vårdepisod som beroendevariabel 
 

Parameter Estimat Standard Error t Value Pr > |t| 

Intercept 74 937 2 895 25,88 <,0001 

Tid 239 53 4,5 <,0001 

VVR 9 893 6 141 1,61 0,1099 

Tid efter VVR -1 273 344 -3,7 0,0003 

Juli 18 590 4 547 4,09 <,0001 
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Figur 26. Utvecklingen av antalet vårdtillfällen per vårdepisod 2006-2015, 
observerat värde samt trend baserat på segmenterad regressionsanalys med 
antalet vårdtillfällen per vårdepisod som beroendevariabel. Den grå lodräta 
linjen indikerar införandet av VVR. 
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5.10 Hälsoekonomisk analys 

I tidigare avsnitt visades att medelkostnaden per operation och även vår-
depisod i genomsnitt minskat från 68 000 kronor till 63 000 kronor re-
spektive 99 000 kronor till 90 000 kronor, se tabell 31. I genomsnitt var 
hälsovinsten oförändrad före och efter vårdvalets införande, men justerat 
för socioekonomiska variabler och vårdtyngd ökade hälsovinsten efter 
vårdval från 0,2903 till 0,3307 i EQ-5D-index. Däremot hade antalet sjuk-
skrivningsdagar och antalet sjukskrivna patienter ökat (även om andelen 
sjukskrivna patienter tenderat att minska).  
 

Tabell 31. Genomsnittlig kostnad och effekt före och efter införandet av VVR 

 

 
VVR0 VVR 

Kostnader  
 

Medelkostnad ryggoperation          68 113 kr            63 659 kr  

Medelkostnad vårdepisod          99 364 kr            90 600 kr  

Besök/vårdepisod 27 21 

Antal sjukskrivna patienter 2921 3492 

Sjukfrånvaro (nettodagar) 214 229 

Bruttolön per dag                964 kr              1 093 kr  

Effekter  
 

Hälsovinst EQ-5D-index 0,2924 0,2919 

Justerad hälsovinst EQ-5D-index 0,2903 0,3307 
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Figur 27. Utvecklingen av den genomsnittliga kostnaden per vårdepisod, 
2006-2015. Trendlinjen baseras på resultatet från den segmenterade regress-
ionsanalysen. Den grå lodräta linjen indikerar införandet av VVR. 
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För att få en bättre helhetsbild av införandet av VVR och om reformen bi-
dragit till något värde för landstinget genomfördes en hälsoekonomisk 
analys.  
 

Tabell 32. Aggregerad kostnad och effekt före och efter införandet av VVR 

 

För perioden utan vårdval uppgick kostnaden för elektiv ryggkirurgi till 
368 miljoner kronor, motsvarande kostnad med vårdval var 428 miljoner 
kronor, se tabell 32. Den aggregerade hälsovinsten baserat på den genom-
snittliga hälsovinsten mätt i EQ-5D uppgick före vårdvalet till 1758 QALY, 
efter införandet av vårdval var motsvarande hälsovinst 2048 QALY. Det 
ökade antalet QALYs efter införandet av vårdval beror på att fler patienter 
opererades. Den justerade hälsovinsten uppgick före vårdvalet till 1745 
QALY och efter vårdvalet till 2321 QALY, se tabell 32. 
 

Tabell 33. Den inkrementella kostnadseffektkvoten för VVR med hänsyn ta-
gen till kostnader för ryggoperation, vårdepisod samt indirekta kostnader. I 
tabellen redovisas även den s.k. värde-kvoten enligt värdebaserad vård, där 
effekt delas på kostnad. 

 
 

   ICER Värde 

Ryggoperation    52 174 kr   

Vårdepisod    56 521 kr   

Vårdepisod + sjukfrånvaro    226 957 kr  0,000019167 

 

Om detta resultat är kostnadseffektivt eller inte beror på vilket perspektiv 
man använder samt på definitionen av tröskelvärde. Utifrån Socialstyrel-
sens riktlinjer anses en kostnad under 100 000 kronor per QALY som en 
låg kostnad, 100 000 – 499 999 kronor anses som måttlig, 500 000-1 mil-
jon anses hög medan kostnad per QALY över en miljon bedöms som 
mycket hög. I detta fall kan vi se att kostnaden per QALY för VVR hamnar 
inom gränsen för låg respektive måttlig kostnad, beroende på vilka kost-
nader som ingår i analysen. 
 

 
VVR0 VVR 

Aggregerad kostnad ryggoperation 368 milj kr  428 milj kr  

Aggregerad kostnad vårdepisod (exkl ryggoperation) 190 milj kr  195 milj kr  

Aggregerad kostnad  sjukfrånvaro 469 milj kr  665 milj kr  

Aggregerad hälsovinst (EQ-5D) 1758 QALY 2048 QALY 

Aggregerad justerad hälsovinst (EQ-5D) 1745 QALY 2321 QALY 

Aggregerad hälsovinst över två år (EQ-5D) 3516 QALY 4097 QALY 

Justerad aggregerad hälsovinst över två år (EQ-5D) 3491 QALY 4641 QALY 
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5.11 Det kontrafaktiska utfallet 

Eftersom VVR har inneburit ett antal olika förändringar är det svårt att 
med ett mått beskriva det kontrafaktiska utfallet, hur marknaden för elek-
tiv ryggkirurgi hade sett ut om vårdvalet inte hade införts.  

Volym 

Efter införandet av VVR ökade antalet indexoperationer, dels på grund av 
att det inte längre fanns några begränsningar i hur många operationer 
vårdgivarna fick göra varje år, dels på grund av den nya prisbilden och 
konkurrensen. I figur 28 visas prognosen för det kontrafaktiska antalet in-

dexoperationer baserat på koefficienterna i den segmenterade regress-
ionsanalysen för perioden före införandet av VVR (den svarta linjen). Den 
röda linjen motsvarar trendlinjen för det faktiska antalet observationer. 
Den positiva trenden före VVR hade med stor sannolikhet fortsatt vara po-
sitiv även om VVR inte hade införts, dock hade ökningen inte varit lika 
stark eftersom det under upphandling fanns ett operationstak.  

Genomsnittskostnad per operation 

Baserat på data före införandet av VVR hade genomsnittskostnaden fort-
satt öka, se figur 29. Baserat på trend hade genomsnittskostnaden idag va-
rit högre om VVR inte hade införts. Det är svårt att avgöra om minsk-
ningen i den genomsnittliga kostnaden är en effekt av VVR då kostnaden 
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Figur 28. Det kontrafaktiska utfallet av indexoperationer, koefficienterna 
för perioden före vårdvalet applicerat på tiden efter vårdvalet. Den grå lod-
räta linjen indikerar införandet av VVR. 
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historiskt har fluktuerat. Samtidigt tycks de genomsnittliga kostnaderna 
fluktuera innan VVR och det krävs egentligen en längre tidsperiod för att 
se om den nedåtgående trenden håller i sig.  
 

Ett annat angreppssätt för att estimera det kontrafaktiska utfallet är att 
använda regressionsanalys med genomsnittskostnaden som beroendeva-
riabel. För att beräkna de kontrafaktiska kostnaderna appliceras koeffici-
enterna från perioden före vårdval för respektive variabel och på så vis ge-
nereras den kontrafaktiska kostnaden per patient. Den kontrafaktiska ge-
nomsnittskostnaden jämförs med den faktiska kostnaden i figur 30, med 
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Figur 30. Utvecklingen av den kontrafaktiska genomsnittskostnaden base-
rat på vad som var kostnadsdrivande före vårdvalet 
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Figur 29. Kontrafaktisk utveckling av genomsnittskostnaden per operat-
ion, den svarta linjen är det kontrafaktiska utfallet. Den grå lodräta linjen 
indikerar införandet av VVR. 
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denna metod skulle den kontrafaktiska kostnaden ha minskat ännu mer 
än den faktiska. Denna kontrafaktiska kostnad är dock baserad på den po-
pulation som blir opererad under vårdval. Osäkerheten är hög oavsett me-
tod, men båda metoderna ger en indikation på hur det hade kunnat se ut.  

Antalet vårdtillfällen per vårdepisod 

Trenden för antalet vårdtillfällen per vårdepisod var nedåtgående före in-
förandet av VVR. Vårdvalet hade ingen signifikant effekt på antalet vård-
tillfällen per vårdepisod. I figur 31 och 32 illustrerar den orangea linjen 
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Figur 32. Den kontrafaktiska utvecklingen för antalet vårdtillfällen per vår-
depisod jämfört med den faktiska utvecklingen. Den grå lodräta linjen indike-
rar införandet av VVR. 
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Figur 31. Den kontrafaktiska utvecklingen av kostnaden per vårdepisod i 
jämförelse med den faktiska kostnadsutvecklingen. Den grå lodräta linjen in-
dikerar införandet av VVR. 
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den faktiska trendutvecklingen medan den lila visar den kontrafaktiska ut-
vecklingen. Trenden för den genomsnittliga kostnaden per vårdepisod var 
positiv före VVR men i samband med att VVR infördes bröts den positiva 
trenden, se figur 32.  
 
Det kontrafaktiska utfallet skulle enligt våra beräkningar ha lett till att: 

 Antalet indexopererade patienter hade minskat med 120 patien-
ter (-1%)  

 Baserat på det minskade antalet operationer hade antalet genere-
rade QALY minskat med 35 QALY 

 Den genomsnittliga kostnaden per ryggoperation hade ökat med 
4 procent 

 Den totala kostnaden för elektiv ryggkirurgi hade sjunkit med 4 
procent  

 Antalet vårdbesök hade ökat med 6 procent (38 stycken) 

 Den genomsnittliga kostnaden per vårdepisod hade stigit med 7 
procent  
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6. VÅRDVAL RYGGKIRURGI I PRAKTIKEN 

Här presenteras resultatet från intervjuerna. Resultatet i denna rapport 
redovisas strukturerat efter frågeställningarna i utvärderingsuppdraget 
och under respektive frågeställning finns ett antal underteman som ansågs 
relevanta vid analysen av materialet. Resultatet är en redogörelse av olika 
uppfattningar av vårdvalryggkirurgi, hur personal har upplevt att vårdva-
let har påverkat deras arbete.  

6.1 Hur väl förankrat var beslutet om att införa VVR med ett vär-
debaserat ersättningssystem? 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) 

Uppfattningen om hur väl förankrat beslutet var att införa VVR med ett 
värdebaserat ersättningssystem varierar beroende på vem man frågade. På 
HSF rådde det först och främst delade meningar om elektiv ryggkirurgi 
skulle bli vårdval överhuvudtaget, oavsett ersättningssystem. Tjänstemän 
på HSF hade kommit till slutsatsen att det inte fanns utrymme för fler ak-
törer på marknaden varför vårdvalet inte skulle ha någon effekt på kon-
kurrens och tillgänglighet, två av de mest grundläggande intentionerna 
med vårdval. Därutöver drogs slutsatsen att det vetenskapliga underlaget 
för hur elektiv ryggkirurgi bör bedrivas var för svagt för att utforma ett 
vårdval. Trots tjänstemännens utlåtande fattades ett politiskt beslut att 
VVR skulle införas.  
 

”De rimligen normala beslutsvägarna användes inte, överkördes och ut-

nyttjades lite taktiskt” (SLL2) 

 
En ny stötesten blev då frågan om ett värdebaserat ersättningssystem 
skulle införas eller ej. Denna typ av ersättningssystem där hela vårdkedjan 
tas i beaktande skulle kräva helt nya IT-system, något som landstinget inte 
hade resurser till att utveckla. Dessutom ansågs det dåvarande systemet 
fungera bra och därför fanns ingen anledning till att byta system. Det hade 
redan investerats många år och resurser i det befintliga systemet, varför 
det vore synd att bara ge upp det. Beslutet att införa VVR med ett värde-
baserat ersättningssystem trots tjänstemännens utlåtande, ledde till en 
något infekterad situation på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). 
Under utformningen av VVR gick personer som var drivande i frågan emot 
den bedömning tjänstemännen hade gjort av området. Anställda på HSF 
menade att de som hade arbetat i många år med DRG kände sig överkörda. 
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”De reagerade som alla människor som sitter och jobbar ihärdigt med 

vissa frågor: Här plöjer man in pengar i ett nytt, helt oprövat system och 

vi som har DRG och påtalat de problem som finns som vi kan göra bättre 

men får inte ett enda öre. Det blir ju problem och det var ju inte bra för 

samarbetet.” (SLL2) 
 

Ett annat område som var uppe för diskussion var huruvida fysioterapi 
skulle ingå i vårdvalet eller inte. Vissa menade att det saknades vetenskap-
lig evidens för att fysioterapi skulle inkluderas i ett vårdval för ryggkirurgi 
medan andra menade att hela konceptet om en integrerad vårdkedja 
skulle fallera om fysioterapi inte inkluderades. Trots den något infekterade 
situationen menade intervjupersoner på HSF att de hade en förståelse för 
att det ibland krävs starka personer som är engagerade och drivande för 
att förändringar ska ske i stora organisationer.  

 

”Men man måste ha sådana personer som ändå bara går på och är dri-

vande för då vaknar organisationen på något sätt” (SLL5) 

 

De menade alltså att det ibland krävs mer drastiska åtgärder för att större 
förändringar ska genomföras och därför behöver stora organisationer och 
myndigheter den typen av människor som ibland går emot de inarbetade 
strukturerna.  

Vårdgivarna 

Hos vårdgivarna ansågs beslutet att införa VVR vara väl förankrat. Rygg-
kirurger från respektive vårdgivare deltog i ett initialt skede i utform-
ningen av vårdvalet, vilket ingav ett förtroende hos övrig personal hos 
vårdgivarna och bidrog till att förankra beslutet om vårdval och ersätt-
ningssystem. Vårdgivarna ville bort från upphandlingsförfarandet då det 
begränsade vårdgivarna från att bedriva en effektiv vård. Detta berodde 
dels på osäkerheten som följde med upphandling, vårdgivarna kunde inte 
veta med säkerhet att de skulle få fortsätta bedriva sin verksamhet efter 
nästa upphandling. Dels på grund av att vårdgivarna bara fick utföra ett i 
förväg bestämt antal operationer per år, om ytterligare patienter skulle 
opereras var vårdgivaren tvungen att ansöka om undantag med hänvis-
ning till vårdgarantin.  

 

”Det första jag tänkte på var ”tack och lov att slippa de här upphandling-

arna” (VG2Adm3) 

 

”Jag har varit med om ganska många upphandlingar och syvende och sist 

är det bara priset som räknas” (VG2Med1) 
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Upphandlingsförfarandet upplevdes också urholka kvaliteten i vården då 
intervjupersoner upplevde det som att landstinget inte granskade de sö-
kande ordentligt och på så vis premierade lågt pris framför kvalitet.  

6.2 Hur har kommunikationen sett ut mellan landsting och vård-
givare under utformning, implementering och förvaltning av VVR? 

6.2.1 Utformning 

Under utformningen av VVR fanns det till att börja med en referensgrupp 
med ryggkirurger från respektive klinik, även de offentliga sjukhusen var 
representerade. Men för att underlätta arbetet utsågs istället en ryggkirurg 
som skulle representera de övriga klinikerna i samtalen med HSF i ut-
vecklingen av vårdvalet. Någonstans på vägen försvann de offentliga sjuk-
husen ur bilden och VVR kom att inkludera enbart de privata vårdgivarna. 
Personal hos vårdgivarna upplevde att HSF hade lyssnat på vårdpersona-
lens tankar vid utformningen av vårdvalet vilket de menade upplevdes 
som mycket positivt men också sällsynt i utformningen av vårdval. 

 

”Många på landstinget är rädda att koppla in professionen. De vill be-

stämma själva, känner sig i underläge av professionen, bjuder in med 

armbågen. Man letar enkla lösningar” (VG2Med1) 

 

Både personal hos vårdgivare och HSF menade att VVR är ett utav de mest 
grundligt genomarbetade vårdvalen, mycket på grund av att professionen 
varit så involverad i utformningen. Anställda på HSF menar att de upple-
ver att det finns en tanke bakom varje mening i förfrågningsunderlaget, 
vilket inte alltid är fallet inom andra vårdval.  

 

”Det känns mer som att ryggkirurgin är ju verkligen genomtänkt och så 
fort någon frågar […] om någon mening i förfrågningsunderlaget: ”men 
det beror på det här, vi tänkte såhär”. Det är verkligen mer genomtänkt 
och då finns det något annat att luta sig på.” (SLL6) 

 
Generellt upplevdes kommunikationen som mycket god mellan vårdgivare 
och HSF under utformningen av vårdval, särskilt i jämförelse med hur per-
sonal hos vårdgivare har upplevt att det har fungerat i utformningen av 
andra vårdval.  
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6.2.2 Implementering 

Informationsasymmetri och ryggkirurgernas positiva attityd  

När vårdvalet skulle implementeras stod det klart för personal hos både 
vårdgivare och HSF att alla vårdgivare inte var lika införstådda i förfråg-
ningsunderlaget. Uppfattningen var att den vårdgivare som hade repre-
senterat övriga vårdgivare under utformningen av vårdvalet hade bättre 
insyn och därmed bättre förståelse för hur vårdvalet fungerade. Detta me-
nade intervjupersoner gav denna vårdgivare en fördel i implementeringen 
av vårdvalet medan övriga vårdgivare stod lite mer oförberedda. 
  

”Det kan ju hända att den vårdgivaren har en liten fördel i och med att de 

var mer involverade och lite bättre då tekniskt” (SLL3) 

 
”Men vi var ju liksom aldrig med i själva arbetet så när det här regelverket 

kom, det var ju liksom som en helt ny värld som öppnade sig med allt vad 

det innebar.” (VG3Adm2) 

 

”Vi kanske inte riktigt förstod innebörden av allting, det var nya operat-

ionskoder, inte nya men alltså ett nytt sätt att tänka. Vi har ju jobbat på 

ett sätt i alla 20 åren liksom och så nu plötsligt blev det ett nytt sätt att 

tänka. Så det tog ju lite tid och kraft för oss” (VG3Adm2) 
 

Hos framförallt en vårdgivare upplevdes förfrågningsunderlaget tillsam-
mans med rapporteringsanvisningarna som nästintill övermäktigt. Perso-
nal hos denna vårdgivare kände att de saknade kunskap om vårdvalets 
olika delar och upplevde att de famlade lite i mörkret i hur det skulle im-
plementeras. De valde att fokusera på de mer konkreta problemen så som 
att registrera på rätt sätt, medan de mer organisatoriska delarna av vård-
valet som till exempel rörde ansvaret för den postoperativa vården ham-
nade lite i skymundan. Detta genererade en oro för om de skulle lyckas 
implementera vårdvalet när de insåg hur mycket som behövde göras. Oron 
lindrades dock av ryggkirurgerna som förmedlade en positiv attityd som 
grundade sig i att de ansåg vårdvalet var ett steg i rätt riktning och att det 
på lång sikt skulle innebära en bättre vårdverksamhet.  

 

”Men sen tyckte jag att ryggkirurgerna ändå kände att, här har man tagit 

fram ett vårdval som ändå var lite, det var genomtänkt och det var ett bra 

införande.” (VG4Adm4) 

 

”Det har varit en väldigt, väldigt, intensiv förändringsprocess.”  

(VG3Med3) 
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”De senaste åren, eller under den tid jag har varit här så är den största 

förändringen att vi har lärt oss mer om avtalet.” (VG3Adm6) 

 
Med tiden lade sig denna oro och de fick en tydligare bild av vad de be-
hövde göra, däremot återstod en viss oro för om det skulle vara tillräckligt. 
Hos den tredje vårdgivaren upplevdes inte samma oro, utan införandet 
sågs mer som förändrade administrativa processer utan någon direkt ef-
fekt på vården. Personal hos alla vårdgivare har berättat att ryggkirurger-
nas attityd och inställning till vårdvalet hade en positiv effekt under im-
plementeringen.  

Det nya beskrivningssystemet 

Det nya beskrivningssystemet var något som främst berörde den administ-
rativa personalen vilket innebar att de var tvungna att kontrollera så att 
rätt diagnoskoder registrerades med rätt åtgärdskod för att ersättning 
skulle genereras. Detta arbete var till en början mycket krävande för per-
sonalen och det var inte alltid lätt att veta om fel uppstod på grund av att 
det var fel kombination eller om det var ett systemfel. Det krävdes också 
god kommunikation mellan administrativ personal och kliniskt aktiv per-
sonal för att implementera det nya sättet att registrera diagnos och åtgärd.  
Personal hos vårdgivarna menade att det under implementering uppstod 
många praktiska problem som de inte visste hur de skulle lösa, de menade 
att det stod tydligt beskrivet i förfrågningsunderlaget hur man i teorin 
skulle gå tillväga men inte hur det skulle gå till i praktiken. Detta kunde till 
exempel vara vem de skulle vända sig till med sina frågor eller hur och vad 
man skulle registrera, vilket blev särskilt oklart när det handlade om säll-
synta händelser.  

Stödet från HSF  

Flera intervjupersoner menade att det saknades stöd från HSF för hur man 
praktiskt skulle arbeta med det nya systemet. Behovet av stöd var viktigt 
då det nya systemet upplevdes som mycket komplext och övergången från 
det gamla systemet tog mycket energi när även den vanliga verksamheten 
skulle rulla på som vanligt utan avbrott.  
 

”Jag tror det att det är så pass mycket nytt och tekniskt så att jag tror att 
man som en enskild liten klinik som bara försöker att göra sitt jobb – alltså 
att sköta patienterna – inte alltid är så kunnig i det här. Och då hade det 
varit bra med en person som kanske var avsatt för det här från SLL:s sida. 
Som man hade, det fanns kontaktpersoner och så, det var inte så, men lite 
mer som där man också kunde fått mer tid.” (VG3Adm2) 
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”Det tar tid, det måste man ha förståelse för. Det är ju ett ganska komplext 
system.” (VG1Med4) 

 

Personal hos vårdgivarna upplevde att det tog lång tid att få svar på frågor 
vilket ledde till att ärenden samlades på hög och personal kände stress 
över att olösta ärenden ökade. Detta ledde också till en osäkerhet i regi-
streringen, om man gjorde på rätt sätt, om alla gjorde likadant eller om det 
var ad hoc lösningar som blivit permanenta i avsaknad av bättre lösningar. 
I arbetet med att implementera det nya beskrivningssystemet önskade 
många att det funnits ett bättre stöd från HSF. 
 

”Vissa frågor blir väl i princip hängande ja, för att det du får inte kontakt 
med någon tillslut.” (VG3Adm1) 

 

”Det har ju varit problematiskt liksom att få till det. Men när de [vårdgi-

varna] väl har fått igång det så tror jag att det fungerar ganska bra.” 

(SLL6) 

 

Den stress som upplevdes i början med de nya rapporteringsanvisning-
arna minskade med tiden och fyra år efter införandet hade rapporteringen 
blivit bättre och krävde inte längre lika mycket arbete. Omställningen till 
det nya systemet var resurskrävande men verkade flyta på bra efter några 
år. 

Hanteringen inom HSF 

Intervjupersoner på HSF berättade att även de upplevde en ofullständig 
förståelse för hur VVR skulle implementeras samt en avsaknad av en tydlig 
strategi för hur det skulle hanteras och förvaltas inom landstinget.  
 

”Det har varit mycket ad hoc, hands on, lös situationen. Hur ska vi göra 

det? Jag tror att vi många gånger löser situationen säkert ganska bra, 

men blir det också bra på lång sikt? Det vet inte jag riktigt om det är så. 

[…] vi kanske inte har jobbat riktigt systematiskt att föra över alla positiva 

erfarenheter, för det finns ju negativa också att det är mycket arbete, ad-

ministrativt arbete. ” (SLL4) 

 

Men vissa menade att detta inte särskiljer VVR från övriga vårdval, utan 
att VVR snarare var tydligare än andra. De menade också att det låg mer 
tanke bakom VVR jämfört med andra.  
 

”Alla löser det på sitt eget sätt […], sen har det blivit mer rutiner efter hand 
som vårdvalen har funnits. Så det blir ju bara bättre och bättre men jag 
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tycker ändå att inom ryggkirurgin tycker jag nästan att det är tydligare 
vad som gäller och hur det ska vara.” (SLL6) 

 

”Det är ju start-up grejer i det men sen är det ju stor rotation på handläg-

garna nere på HSF också så det är inte så enkelt för dem heller att hänga 

med i det här och de frågorna kan vara ganska specifika som vi ställer. Så 

det är inte så lätt alltid och det blir en del fel sådär som vi upptäcker under 

vägen.” (VG1Med4) 

 

Personalen hos vårdgivarna hade förståelse för att VVR var nytt även för 
personalen på HSF, men också en önskan att HSF hade kunnat vara tydli-
gare i kommunikationen när de själva inte hade svaret.  

Personbunden kommunikation 

Personal hos vårdgivarna upplevde att kommunikationen var alltför per-
sonbunden hos HSF. Kommunikationen upplevdes därför som resurskrä-
vande vilket var negativt för verksamheten då svaren kunde dröja. Perso-
nal på HSF delade till viss del vårdgivarnas bild av att kommunikationen 
är personbunden och att det ibland har dragit ut på tiden.  
 

”Men det kan dra ut lite på tiden för att man måste hitta rätt person och 

den ska kunna svara och lite sådär.” (SLL6) 
 

På HSF var det inte så många som till en början var insatta i VVR vilket 
medförde att hela vårdvalet blev personbundet. Det fanns inte många som 
kunde svara på frågor vilket ledde till att det kunde ta lång tid att få svar 
på frågor. Annars uppgavs att kontakten mellan HSF och vårdgivarna i de 
flesta fall upplevts som positiv. 

6.2.3 Förvaltning 

Under implementeringsfasen upptäcktes en del problem som många hop-
pades var ”barnsjukdomar” som skulle försvinna med tiden. Mindre juste-
ringar har genomförts men större förändringar har HSF inte haft möjlig-
het att genomföra, varför somliga ”barnsjukdomar” fortfarande lever kvar. 
Detta har väckt frustration både hos vårdgivare och hos personal på HSF.  

 

”De säger så mycket, jag tycker inte att det är värt att diskutera för de har 
sagt att det ska revideras och göras det här, men sen skjuter de upp det. 
[…] Det går inte att driva det på det sättet tycker jag.” (VG2Med8) 
 
”Man måste utveckla vidare. Det är det som är svagheten i det hela att, det 

börjar bra men vi utvecklar inget vi fortsätter inte.” (VG2Med8) 
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”Tyvärr, så det är väl mycket kommunikation med dem och ”ja vi återkom-

mer vi håller på att titta på det här” men nu är det tredje året inne i vård-

valet och det skulle man ha tittat på innan känns det som egentligen.” 

(VG3Med6) 
 

Personal hos vårdgivare uppgav att de upplevde en frustration över att få 
höra från HSF att en revidering skulle ske inom en snar framtid men som 
alltid blev uppskjuten till ett senare datum. Personal hos vårdgivarna upp-
gav att de kände sig lite hopplösa då denna revidering aldrig verkade 
komma. På HSF berodde frustrationen till stor del på att de visste vad som 
behöver justeras men revideringar av andra vårdval prioriterades då VVR 
ansågs fungera bra i jämförelse med övriga vårdval.  
 

”Många gånger skulle det ha reviderats men eftersom det fungerar bra så 
skjuts det hela tiden framför för de som brinner i knutarna liksom.” (SLL6) 

 

”Men just det där med uppföljning generellt hos oss är ju lite eftersatt för 

att vi inte har den tiden.” (SLL6) 

 
På HSF hade personal uppfattningen att de inte hade resurser till att för-
valta VVR på ett optimalt sätt, detta var dock inte något som särskilde VVR 
från andra vårdval.  

6.3 Hur har vårdvalet påverkat arbetsprocesserna för anställda 
hos vårdgivare och landsting? 

6.3.1 Ett mer holistiskt perspektiv 

I och med vårdepisodersättningen har vårdgivaren ett kostnadsansvar för 
eventuella kostnader för postoperativ vård. Det gör att vårdgivarna betalar 
för patientens rehabiliteringskostnader samt övrig postoperativ vård 
(inom ansvarsbegränsningen) oavsett var denna vård sker. Vårdgivarna 
menade att det finns ett värde i att se patienten i ett större sammanhang, 
man får möjlighet att följa patienten under en längre tid. Det är inte längre 
bara operationen som är i fokus utan även tiden efter operationen. Vård-
givarna får en specifikation från landstinget som visar hur mycket sjuk-
vård patienten har konsumerat relaterat till indexoperationen. Detta har 
lett till större fokus på uppföljning av patienterna men också genererat en 
tyngre administrativ börda.  
 

”Det jag tycker är skillnaden när jag ser till andra vårdval, vi ser patienten 
mer som en helhet annars ser man den kirurgiska interventionen som en 
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helhet i det andra sättet. Så det tror jag är den stora skillnaden att man 
har mycket mera patientansvar mycket längre tid. Och det skapar andra 
rutiner, det skapar ett annat sätt att arbeta.” (VG1Med4) 

 

Via vårdfaktura får man också återkoppling på de patienter som har sökt 
vård för till exempel en infektion eller någon annan komplikation, även 
när de sökt vård någon annanstans. Detta var något man tidigare gick 
miste om. Det blir en tydligare återkoppling på om förändringar i verk-
samheten fungerar eller inte. Man mäter och kontrollerar mer idag och är 
noga med att bygga processer för att undvika att köer uppstår. Detta me-
nade många berodde just på utformningen av ersättningssystemet. Vård-
givare menar att de självklart alltid vill bedriva bästa tänkbara vård och 
ständigt utvecklas till det bättre, men utveckling är krävande och arbete 
som inte genererar ersättning blir inte lika prioriterat.  
 

”Och det tror jag man måste göra ekonomiskt, jag tror att incitamenten 
måste vara ekonomiska. Det låter ju fint att man ska göra det med alla, 
men finns inte de ekonomiska incitamenten då görs det inte [… ] för det är 
ingen som mäktar med och det är ingen som får någon kredd.” VG1Med4) 

 
Vårdgivare har dock uttryckt att de inte har processer för att hantera all 
denna information de får tillgång till via vårdfaktura på ett effektivt sätt 
vilket har inneburit mycket administrativt arbete för både medicinsk och 
administrativ personal. De menade också att det är mycket postoperativ 
vård som kopplas till indexoperationen även om det inte är relaterat och 
det kräver resurser att granska dessa fall (se avsnittet om arbetsbelast-
ning).  

6.3.2 Stringens och eftertänksamhet  

I och med att det finns tydliga registreringsanvisningar för respektive mo-
dul har vårdvalet lett till högre stringens i registrering av diagnos- och åt-
gärdskod men även större eftertänksamhet i beslut om operation. På 
grund av att man ställs inför en medicinsk men även ekonomisk risk i och 
med att man inte får betalt för reoperationer eller åtgärdande av kompli-
kationer menar flera kirurger att de tänker en extra gång innan de bestäm-
mer om patienten ska opereras och vilken operation som i sådana fall ska 
genomföras. Vissa kirurger menade också att de har blivit något mer för-
siktiga i sina bedömningar idag och mera restriktiva att föreslå operation 
när chansen till förbättring är liten. 
 

”Att man tänker till en extra gång just för att se om det här verkligen är 
bra. För ibland, tidigare så ”ja men vi försöker, patienterna vill så gärna”. 
De vill se att kirurgi fungerar och fast vi har talat om för dem flera gånger 
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att ”jag tror inte riktigt på det här”. Och att man kanske kunde tjata sig till 
operation mer då än vad man kanske kan göra idag” (VG2Adm3)  
 

”Sen har det lett till att man inte kanske använder operationsmetoder som 

är tveksamma operationsmetoder där man riskerar att behöva göra en 

annan typ senare, utan då gör man en bättre operation som man vet är en 

starkare operation och bättre, man gör den riktiga operationen på en 

gång.” (VG1Med4)  

 

”Är det så att vi blir för försiktiga istället? Ah, jag vet inte, det är svårt att 
veta vad som är för försiktigt. Men liksom själva tankesättet har föränd-
rats lite, sen om det verkligen blir bättre för patienten eller inte det är väl-
digt svårt att säga.” (VG2Med6)  

 
Vårdgivarna är begränsade till särskilda kombinationer av diagnos och åt-
gärd för att ersättning ska utbetalas, vissa intervjupersoner menade att 
detta givit upphov till indikationsglidning.  
 

”Ja det finns några smågrejer kring modulerna. Man kan ju ha ett disk-
bråck och man kan ju behöva göra en spinal stenos operation på ett disk-
bråck men den kombinationen går ju inte. Utan då får man kombinera 
ihop så då får det heta spinal stenos och dekompression.” (VG1Med4) 

 

Det framkom också att vissa uppfattade att kirurgerna resonerar mer kring 
denna typ av frågor med varandra nu. Hos framförallt en vårdgivare hade 
kirurgerna en aktiv uppföljning av komplikationer då de diskuterar varför 
komplikationerna uppstod och om något hade kunnat göras annorlunda. 
I intervjuerna menade de att det tidigare ersättningsystemet saknade eko-
nomiskt incitament att undvika reoperationer eftersom ersättningen ba-
serades på utförd åtgärd och att man därigenom fick betalt för alla reoper-
ationer också.  
 
Ansvaret för PUOH har generellt lett till ett helt annat fokus på att undvika 
komplikationer, i synnerhet djupa infektioner. Verksamhetsledare tyckte 
att detta ansvar gör det enklare att prata med personalen om vikten av 
munskydd och liknande för att undvika infektioner och andra komplikat-
ioner. Gör man arbetet bra från början minskar risken att man senare 
måste göra en reoperation utan ersättning.  

 

”Jag tycker att det är bra att man har det ansvaret, man är mer på att ta 
hand om sina egna komplikationer. Man måste av ekonomiska skäl alltså, 
för hamnar någon av våra patienter på KS eller något sådant där då får 
ju vi en fet faktura sen och det är inte, det har ju hänt, det är inget roligt 
liksom man ser en halv veckas produktion bara försvinner. Ja det är 
ganska tufft men jag tror ändå att det är bra” (VG1Med1) 
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”Jag kan tänka mig att innan när man inte hade det ansvaret så skickade 
man kanske in patienten [till sjukhus], eller skickade någon annanstans 
men nu tar man hand om patienten själv.” (VG3 Adm1)  

 

Vissa intervjupersoner menade att det i början fanns en viss oro för att 
man skulle glida på garantitiderna på grund av kostnadsansvaret. Att man 
skulle vänta med att skriva in en patient vars garantitid snart var över för 
att på så vis registrera en ny indexoperation istället för komplikation eller 
återbesök. Enligt vårdgivarna finns det inget som talar för att denna typ av 
beteende har uppstått.  

6.3.3 Patientens valfrihet - vikten av att informera och skapa en bra 
relation 

Alla vårdgivare arbetade aktivt med att informera patienterna att de först 
och främst ska vända sig till den vårdgivare som utförde operationen om 
någon komplikation uppstår. Trots dessa informationsinsatser är det van-
ligt att patienter söker vård vid andra mottagningar.  

 

”Vi uppmanar ju dem, alla patienter, har ni problem – ring till oss. Är det 
problem med såret, smärta, whatever – hör av er till oss.” (VG3Adm6) 

 

”Vi tar ju hit patienter istället och naturligtvis pratar med dem och säger 
att de ska höra av sig hit istället för att gå direkt till husläkaren eller gå till 
akutmottagningen alternativt. Men nu gör ju inte patienter som man sä-
ger, för patienter är lite bekväma” (VG2 Adm3)  

 

Ett problem som har uppstått är att vårdgivarna inte informeras om att 
”deras” patient vårdas för komplikationer på ett annat håll. Detta kan leda 
till att vårdgivaren ådrar sig höga kostnader för vård de själva kan erbjuda. 
När patienter söker vård för komplikationer hos andra aktörer menar 
vårdgivarna att det finns en risk för att patienten utsätts för onödiga in-
grepp eller behandlingar. Önskvärt vore om de alltid blev informerade när 
en patient söker vård på annat håll så att de i alla fall kunde erbjuda pati-
enten att komma tillbaka, istället för att få informationen via faktura ef-
teråt.  

6.3.4 Tvärprofessionella bedömningar 

I förfrågningsunderlaget står det specificerat att vårdgivarna ska genom-
föra tvärprofessionella bedömningar, något som gjordes i olika grad hos 
de olika vårdgivarna. Hos två vårdgivare medverkar både ryggkirurg och 
fysioterapeut vid bedömning av patienterna, hos en tredje vårdgivare be-
dömer en fysioterapeut vissa av patienterna i ett första steg. Hos den fjärde 
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vårdgivaren är det fortfarande endast ryggkirurgerna som bedömer pati-
enten, men även hos denna vårdgivare finns tankar om att så småningom 
involvera en fysioterapeut i bedömningen. Hos två av vårdgivarna fanns 
även tillgång till psykolog eller resursteam med flera involverade profess-
ioner då många ryggpatienter är multimodalt sjuka och kan ha en komplex 
sjukdomsbild. Av denna anledning menar många att det kan vara viktigt 
att utreda hur bra en patient förväntas bli av en operation ur olika per-
spektiv. 
 

”Sen landar man ju alltid i de här fallen där det är patienter som värderar 
sig själv mindre än vad vi värderar dem. Svårt att hjälpa dem mer än vad 
de orkar hjälpa sig själva, men de ska ju få en chans också.” (VG1Med2) 

 

Det tycks finnas en samsyn om att det finns ett värde i att ha en tvärpro-
fessionell grupp som bedömer patienterna och beslutar om behandling. 
Det kan bland annat vara värdefullt att personal med olika kompetenser 
ger samma budskap till patienten. Många patienter tror att den enda lös-
ningen är operation, varför det kan vara viktigt för patienten att höra från 
en ryggkirurg att det finns andra metoder som är lämpligare.  
 

”Och framförallt tror patienterna att ’bara jag opereras så blir jag bra’ och 
då är det nästan nödvändigt att en ryggkirurgi förklarar varför det inte 
går att operera eller inte ska opereras för att de ska förstå.” (VG4Med2) 
 
”Kirurgerna tycker om att operera jag tycker om att träna. Eller att moti-
vera folk att ändra livsstil.” (VG1Med2) 

 

Vissa menade dock att kirurgernas tid måste utnyttjas på bästa sätt och då 
anses bedömningar i tvärprofessionella team vara allt för tidskrävande. 
Detta blir alltså en avvägning man får ta ställning till. 

6.3.5 Fysioterapi – bättre helhet men ett logistiskt problem 

Tre av klinikerna erbjuder postoperativ rehab, två av dem bedriver även 
verksamhet inom vårdval sjukgymnastik och/eller vårdval rehab. Hos den 
fjärde vårdgivaren anställdes en fysioterapeut på kliniken efter några år 
för att jobba mer aktivt med ryggopererade patienter medan de ligger på 
vårdavdelningen. Det finns även en plan hos en vårdgivare att koppla in 
en rehabiliteringsenhet om remissflödet skulle öka i framtiden. Fördelen 
med att erbjuda postoperativ rehabilitering, menade de, är att de vet pati-
entens historia och har byggt upp en relation och därmed vet vad patienten 
har för rehabiliteringsbehov. När rehabilitering sker hos den vårdgivare 
som utförde operationen finns ytterligare ett stöd i att om patienten kän-
ner oro eller har frågor, är ryggkirurgen alltid nära till hands för konsulte-
ring.  
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”Här kan vi ju, vi känner igen dem, de är trygga i miljön. Vi har en känsla 
för en patient vi har träffat under hela vårdperioden. Så där en del behöver 
man gasa på andra måste man bromsa. […] Vi kan ju normalisera en 
massa oro, om vi är på plats för det är vi som har kunskapen och erfaren-
heten. Det tycker jag är väldigt värdefullt, vi konsumerar mindre vård i 
längden och det gör folk gladare och kommer igång snabbare om de är 
trygga och liksom känner att de har tillgång till sina vårdgivare.” 
(VG1Med2) 

 
Det har visat sig vara logistiskt besvärligt för vårdgivarna att organisera 
rehabilitering och styra patienterna på ett bra sätt i och med att patien-
terna kan välja fritt var de vill gå på rehabilitering och därmed inte alltid 
väljer den klinik som utförde operationen. Vårdgivarna har till exempel 
försökt bygga upp nätverk med fysioterapeuter som de kan samarbeta 
med, trots det går patienterna ofta till fysioterapeuter utanför detta nät-
verk och syftet med nätverket går förlorat. Hos vissa vårdgivare inom vård-
valet innebär detta att resurser står outnyttjade då de erbjuder rehabilite-
ring som inte används. En annan negativ effekt är att vissa fysioterapeuter 
upplever att de inte har möjlighet att ge den form av rehabilitering på den 
egna kliniken som patienten är i behov av, samtidigt som de av ekono-
miska skäl ska undvika att remittera till en annan klinik. 

 

”Det leder inte alltid till bra patientvård för man kanske inte alltid har för-
utsättningarna att ge den bästa vården här på plats. De skulle kanske be-
höva träffa någon eller kanske behöva vårdas någon annanstans. Men vi 
tar hit dem eller vi försöker att lösa det som då kanske inte blir optimalt 
för patienten alla gånger bara för att det är en ekonomisk fråga.” 
(VG4Med7) 

 
På grund av betalningsansvaret är det inte en självklarhet att de som skulle 
behöva gå till en fysioterapeut får en remiss efter operation. Trots under-
leverantörsavtal är det dyrt att skicka patienterna på rehab utanför den 
egna kliniken. När patienter rehabiliteras på en annan klinik menar inter-
vjupersoner att det är viktigt att försöka komma överens om vilken typ av 
rehabilitering patienten är i behov av. 
 

”Man kan ju inte tvinga hit folk postoperativt, utan de kanske tycker att 

det är bättre att gå till sin sjukgymnast. […] Och det kan vara frustrerande 

om det missbrukas där ute, att någon får halvdan vård i massor i onödan. 

Det tycker inte jag är okej. Så där kan vi försöka att ha en bra dialog med 

dem, att ha remisser och skriva lite riktlinjer och sådär men ja.” 

(VG1Med2) 

 

”Vi kan inte styra patienter, vi kan bara be att de inte ska gå.” (VG4Adm1)  
 



 

 85 

Dessutom menade vissa intervjupersoner att basersättningen endast 
täcker kostnaderna för operationen och vård i direkt anslutning till den, 
därför har vårdgivarna inget ekonomiskt incitament att rekommendera 
patienten att gå till fysioterapeut eller annan form av rehabilitering efter 
operationen.  

 

”Sen finns det ju vissa som man kanske skulle vilja skicka på rehab, men i 
och med att vi får betala så gör vi inte det. Alltså det ska vara väldigt illa i 
sådana fall, utan då ger man dem ett extra dygn eller så kör man järnet 
med just dem.” (VG3Med4) 

 

”Men jag kan inte, jag ska inte hänvisa den till någon annan som är utan-
för våran lilla del […] därför att det blir en ekonomisk fråga och det ska 
jag inte göra. Det går lite emot min moral.” (VG4Med7) 

 
Därutöver upplever vårdgivarna en otydlighet angående vilka fysiotera-
peutiska behandlingar vårdgivarna ska betala för utanför deras egen verk-
samhet. I dagsläget ansåg de att de betalade för alla besök efter operation 
oavsett om det var kopplat till operationen eller inte. Därför tyckte de att 
det borde regleras hur besök hos fysioterapeut registreras. En annan för-
ändring inom rehabiliteringsdelen som uppkom i samband med VVR är 
att vårdgivarna också har ansvar för hjälpmedelsförskrivning. Detta kom 
som en nyhet för vissa fysioterapeuter vilket har skapat en viss osäkerhet 
då man inte hade några rutiner för detta. En synpunkt som framkom var 
att det hade underlättat om HSF tidigt på ett tydligare vis informerat om 
förändringen och exempelvis erbjudit informationstillfällen för hur man 
kan hantera detta inslag. Det upplevdes som otydligt vem som ska betala 
hjälpmedlen och hur det skulle registreras.  
 
I och med att rehabiliteringsdelen blev en så pass stor del i vårdvalet hade 
personal hos vårdgivare gärna sett att det fanns ett större stöd för just den 
delen, nu vet man inte riktigt vart man ska vända sig med frågor och upp-
levs som frustrerande.  

 

”Jag tror att fysio har ju upplevt det här med rehabansvaret som ganska 

så övermäktigt.” (VG3Adm6) 
 

Intervjupersoner hos vissa vårdgivare uttryckte att de inte har resurser och 
ibland inte kompetens att erbjuda den typen av rehab på den egna kliniken 
som vissa patienter är i behov av. Detta kan då leda till moraliska dilem-
man då de av ekonomiska skäl helst undviker att remittera patienterna till 
andra rehabiliteringskliniker eller fysioterapeuter.  
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6.3.6 Marknadseffekter 

Ökad produktion  

Vårdgivarna menade att ersättningsnivån har blivit lägre med det nya er-
sättningssystemet. Detta har fått till följd att vårdgivarna måste utföra fler 
operationer för att få verksamheten att gå runt.  

 

”Ah det blir nog mer och mer vi som får lida av det faktiskt. För jag tycker 
att vårdvalet är ganska patientfokuserat måste jag säga.” (VG2Med6)  

 
Vårdgivarna menar dock att det har gynnat patienterna på så vis att köerna 
har minskat och att de snabbare får vård, men framförallt hos en vårdgi-
vare fanns en oro för att produktionsökningen sker på bekostnad av kvali-
teten.  

 

”Ökad produktionstakt och minskad tid och då blir ju det förenat med 
minskad patienttillfredsställelse” (VG3Med3)  

Ökad tillgänglighet 

För att kunna ta sitt postoperativa ansvar har vårdgivarna gjort sig mer 
tillgängliga genom att exempelvis låta vårdavdelningen vara öppen även 
på helger. Att utöka öppettider på vårdavdelningen har även lett till att 
andra typer av operationer kan göras i slutet av veckan då patienten kan 
ligga kvar över helgen. Vissa vårdgivare har även bedömningsmottag-
ningar och möjlighet till rehab på mer centrala orter för att kunna hantera 
fler patienter. Detta kan även ses som en följd av den ökade konkurrensen, 
blir det kö hos en vårdgivare söker sig patienten till en vårdgivare utan kö.  

Kortare vårdtid 

Vårdtiden har minskat, främst på grund av att utvecklingen har gått 
framåt och forskning har visat att patienter mår bättre av att komma upp 
snabbare och både klarar och vill bli hemskickade så snabbt som möjligt. 
Men för en vårdgivare har även ekonomiska faktorer drivit på utveckl-
ingen mot kortare vårdtider, man har inte resurser till att låta patienterna 
ligga kvar lika länge efter operation.  

Effektivisering och nedskärningar 

En ökad produktion har inte varit den enda lösningen till att få verksam-
heten att gå runt. Hos vissa vårdgivare har man fått genomföra ordentliga 
nedskärningar för att klara den nya ekonomiska situationen. De har fått 
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minska både på personal och lokaler och oroar sig för att detta ska påverka 
kvaliteten på vården.  

 

”Och vi har börjat framförallt med en del ekonomiska besparingar. Så just 

nu kommer det att lösa sig så att säga rent ekonomiskt, så man kanske 

börjar gå runt, inte riktigt ännu men kanske efter sommaren, äntligen. 

Utan det är mest egentligen för patienterna, då kan vi inte erbjuda lika bra 

vård som vi har gjort.” (VG3Med3) 

 

En annan förändring är att utomlänspatienter som vårdats hos vårdgiva-
ren efter 1 januari 2016 debiteras via SLL vilket inneburit en lägre ersätt-
ning för vårdgivarna som tidigare kunde differentiera ersättningen gente-
mot andra landsting. Enligt HSF infördes denna rutin för att få ordning på 
de ekonomiska rutinerna inom landstinget och åstadkomma en enhetli-
gare kontroll även i handläggningen gentemot övriga landsting.  

 

”Som du säkert har hört av flera så tycker vi att ersättningen är för låg 
som alla säger, det är ju ingen som skulle säga något annat” (VG3Adm2) 

 

Konkurrens på en öppen marknad 

Personal både hos vårdgivare och HSF menade att det märktes att det hade 
tillkommit ytterligare en vårdgivare. Detta märktes framförallt i form av 
en remissnedgång. För att hantera detta tar vissa kliniker emot fler remis-
ser (även utan röntgen) för bedömning som en tjänst till primärvården för 
att underlätta så att patienten snabbare hamnar hos rätt vårdinstans. Som 
en effekt av detta har då andelen remisser som går till operation minskat.  
 

”Så och då gör det att vi har sett en remissnedgång och då tar vi egentligen 
allt för en service åt husläkarna, så vi måste titta på det mesta och då blir 
det ju en lägre grad av operationsfall va. Så det är det som har hänt.” 
(VG4Med2) 
 

”Sen har det nu öppnat en ny enhet […] som har gått in i vårdvalet och det 

påverkar oss ju patientmässigt.” (VG3Adm2) 

6.3.7 Stöd för system- och registreringsfrågor 

För att tillgodose behovet av ett bättre system- och registreringsstöd inrät-
tade HSF under 2017 en tjänst för att hantera just detta. PÅ HSF har man 
utöver implementeringen av ett nytt komplext vårdval även brottats med 
omorganisering och en viss personalomsättning. Detta verkar dock inte 
har berott på vårdvalet utan på yttre omständigheter men som följd av 
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vårdvalets karaktär har man upplevt det som lite svårare att sätta sig in i 
detta vårdval.  

 

”Eftersom man inte är van vid den här ersättningsmodellen eller hela upp-
lägget så är det väldigt svårt att sätta sig in i den. Alltså skulle jag ha tagit 
ett helt annat vårdval så är ju det ungefär likadant liksom medans det här 
är helt annorlunda.” (SLL6) 

6.4 Hur har arbetsbelastningen påverkats? 

6.4.1 Kostnadsansvar för postoperativ vård – ett detektivarbete  

Vårdvalet har medfört ökat administrativt arbete för vårdgivarna då de 
måste lägga mer resurser på kontroll av ersättningsunderlagen. I framför-
allt implementeringsfasen behövde de koder som rapporterades dubbel-
kollas så att kombinationen var giltig och att rätt ersättning utbetalades. 
Detta upplevdes inte lika krävande fyra år efter implementeringen. Kost-
nadsansvaret för postoperativ vård har också bidragit till en ökad arbets-
börda då systemen som används inte är tillräckligt sofistikerade för att ur-
skilja vård kopplad till indexoperationen från vård patienten har fått på 
grund av andra orsaker. Detta leder till att vårdgivarna får betalningskrav 
från SLL för vårdtillfällen som egentligen inte är relaterade till ryggoper-
ationen. Det i sin tur leder till extra manuellt arbete för administrativ per-
sonal hos både vårdgivare och landstinget då fakturorna måste granskas, 
även medicinsk personal involveras då de måste konsulteras för att kon-
trollera patientjournaler. När en kostnadspost bestrids leder det till en för-
skjutning i utbetalning av ersättning.  

 

”Ja med tanke på alla de här felsökningarna har det [arbetsbelastningen] 
ökat markant kan jag säga.” (VG4Adm1)  

 

”Vi kan få betala för en patient som har hamnat på en hjärtavdelning av 
någon orsak, det är ju inte förorsakat av ryggoperationen. Så här har vi 
ju förstått att det är jätteviktigt att vi går igenom de här som vi får, så att 
vi kan bestrida det.” (VG3Adm2)  

 
Det upplevs viktigt för vårdgivaren att kunna följa upp och kontrollera så 
att de endast betalar för vård som är relaterad till ryggoperationen. Innan 
vårdvalet infördes hade vårdgivarna själva kontroll över faktureringen 
gentemot landstinget, idag skickas vårdfakturan istället från landstinget 
till vårdgivarna som får granska och sedan bestrida om de upplever att nå-
got är fel. Denna avstämning av fakturorna från landstinget beskrivs som 
ett detektivarbete, bland annat på grund av att personnummer inte får 
skickas i vårdfakturan mellan vårdgivare och landsting.  
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”Men det har varit så pass mycket jobb, bland annat de här PUHO:s och 
sådana där återkopplingar är det ju jag som sitter och granskar det som 
kommer tillbaka ifrån landstinget. Så sitter jag och granskar dom för att 
ta reda på ”är det här verkligen något som vi ska betala eller inte?”. För 
det finns inget bra system så att en ekonom kan trycka på några knappar 
och ta reda på är det här rött eller grönt för det kräver den medicinska 
bakgrundskunskapen för att kunna liksom läsa igenom journaler och ta 
reda på.” (VG4Adm1)  

 

”Vi vill ju förstå, varför har vi fått minus 15 000 kr och varför fick vi 10 000 
kr för det där? Men alltså det är så stort så man orkar inte med det.” 
(VG1Adm5)  

6.4.2 Administrativt tungt 

Gemensamt för personalen hos vårdgivare och HSF var att vårdvalet upp-
levs administrativt krävande då systemen inte är tillräckligt utvecklade. 
HSF måste registrera de olika justeringarna manuellt och granska posto-
perativ vård. Därutöver måste de bemöta bestridanden från vårdgivare 
som gäller faktureringar för vård de hävdar att de inte ska betala för. Ar-
betsbördan har även ökat för personal som arbetar med utveckling av sy-
stem och rapporteringsanvisningar. Denna personalkategori brukar i van-
liga fall lägga arbetstid under utformningen och implementeringen av ett 
nytt vårdval. Men VVR har krävt insatser från denna personalkategori un-
der en relativt lång tid. Intervjupersoner menade att det kan bero på att 
det är ett helt nytt och komplext system och att tiden får utvisa om arbets-
bördan kommer att minska eller inte. Arbetsbördan var dock fortfarande 
relativt hög jämfört med andra vårdval fyra år efter införandet, vilket också 
kan bero på att en ny aktör klev in på marknaden i ett senare skede och 
därför behövde stöd som övriga vårdgivare redan fått.  

6.5 Vilken inställning har personal till VVR med ett värdebaserat 
ersättningssystem? 

6.5.1 Vårdval – ryggkirurgi på en öppen marknad 

I och med att avtalet nu är detsamma för alla vårdgivare var det tydligt att 
samtliga vårdgivare arbetar under samma villkor, något som upplevdes 
som värdefullt hos vårdgivare och HSF. Alla vårdgivare var positiva till att 
elektiv ryggkirurgi blev vårdval och menade att upphandlingsförfarandet 
inte var hållbart för en effektiv vård med hög kvalitet. Med VVR kan de 
som har specialiserat sig inom ryggkirurgi fokusera på det de är bäst på. 
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”Vårdval tycker jag är jättebra. Jag tror att man kan effektivisera arbetet, 
jag tror att man utför ett bättre arbete.” (VG1Med2)  

 

”Bra med fri marknad kanske, det är ju ett politiskt beslut så det är inte så 
mycket man kan göra åt det. Sen kanske man borde ha mer kontroll och 
mer uppföljning och sådär, men det är mer tidsaspekten och personalfrå-
gan, resurserna för det hela.” (SLL6) 

 

Däremot kände sig vissa vårdgivare lite fångade i vårdvalet, att de är tving-
ade att erbjuda postoperativ rehabilitering men att patienten lika gärna 
kan söka det någon annanstans och att vårdgivaren då ändå måste betala 
för patientens besök hos en annan aktör. Det upplevs av vissa som att vård-
valet har lett till att de även måste erbjuda sjukgymnastik, vilket kan upp-
levas som orättvist när de har specialiserat sig på ryggkirurgi.  
 

”Men det vi ser, det är ju ganska stora kostnader för sjukgymnastiken där-

för att patienten har ju fortfarande ett val. Vi har ju inget val, vi har ju 

skrivit under på att vi går under det här avtalet. Patienten har ett val att 

inte åka hit, där vi redan har en personalresurs för den typen av aktivitet. 

[…] Så vi kan ju inte sätta ett tvingande krav på patienten att du måste 

komma hit […]. Utan de har ju ett fritt val, vi försöker ju få dem till att, 

försök att kom på återbesök till oss för det har ju vi liksom kapacitet, det 

måste vi ha kapacitet för enligt avtalet.” (VG3Adm6) 

 

Ett annat problem som flera intervjupersoner upplevde med VVR var att 
vårdavtal inte får tecknas med andra landsting eller regioner. Vårdgivarna 
inom VVR får ta emot utomlänspatienter men får då en lägre ersättning 
då vårdgivarna endast får basersättning utbetald för dessa patienter.  
 

”Jag tycker att kvalitet ska löna sig, det tycker jag. Men det får inte pressas 

för långt vilket vi känner lite att det gjorde här med utomlänsvården då.” 

(VG3Adm6) 

6.5.2 Det nya beskrivningssystemet 

Inställningen till de nya modulerna är delad. Förhoppningarna bland in-
tervjupersoner hos vårdgivarna var att modulindelningen skulle leda till 
att det inte blev några skillnader i relativ ersättning mellan olika patient-
grupper och ingrepp. Den individjustering som skulle åtgärda detta menar 
flera inte fungerar fullt ut och man skulle vilja att ersättningen revidera-
des.  
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Ett annat problem som vårdgivarna upplevde var att det nya beskrivnings-
systemet begränsade dem i arbetet. Med DRG kunde kirurgerna kombi-
nera diagnos och åtgärd utan begränsningar, nu menar de att det finns risk 
för diagnosglidning då ersättning inte utbetalas om man inte håller sig 
inom registreringsanvisningarna för vårdvalet. Ett annat problem inter-
vjupersoner hos vårdgivarna erfor var att vissa patienter riskerar att 
hamna mellan stolarna. Trots avsikten att modulerna bättre skulle mot-
svara gruppernas olika behov jämfört med tidigare system tycker flera att 
det nästan har blivit tvärtom, att det har blivit mer trubbigt och begrän-
sande. Flera eftersökte en revidering av modulerna.  
 

”Då skickas ju de till neurokirurgen och det är ju egentligen intentionen 

också men det kan också leda till att de inte får någon behandling för 

att de hamnade mellan stolarna där, det är egentligen det jag kan tycka 

är lite besvärande.” (VG1Med4) 

 

”Istället för att alla ska passa i den här modulen, göra modulen mera in-

dividuellt baserad. Det skulle underlätta.” (VG3Med3) 

 

Det nya beskrivnings- och ersättningssystemet medförde större system-
förändringar än vad personalen vid både HSF och vårdgivarna hade räk-
nat med. Det har blivit mer avancerat och kräver mer specialiserad kom-
petens för att underhålla och felsöka.  
 

”Systemen är inte helt enkla nej. Och man är ju faktiskt bara vanlig män-

niska, man är inte systemtekniker. Och sen är det så mycket, jag ser ju en 

skärmbild eller vad man ska säga, sen är det mycket bakom som följer med 

enligt deras anvisningar och det ser ju inte jag och då måste ju jag ha en 

tekniker som tittar på det från vårat patientsystem. Och alltså vissa saker 

är bara lögn i helsike att få igenom.” (VG3Adm1) 

6.5.3 Det nya ersättningssystemet 

Överlag var personal positivt inställda till det nya ersättningssystemet. De 
flesta intervjupersonerna hade hört att ersättningen på något vis var base-
rad på patientens hälsa. Det märktes dock att administrativ personal och 
ryggkirurger var de som var mest insatta i ersättningssystemet, på några 
kliniker var alla yrkeskategorier relativt insatta i ersättningssystemets 
principer.  

 

”Jag tycker att det här ersättningssystemet är väldigt positivt. Det är väl-

digt bra. Vi tar sjukvården lite längre, vi tar bättre ansvar, vi blandar ihop 

medicinskt ansvar och ekonomi och att det är rätt drivkraft. Vilka andra 
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drivkrafter kan det vara, det kan vara DRG – om du får sådan ersätt-

ningen då får du egentligen mer pengar om det går dåligt. Men det är så, 

du får betalt för utfört arbete, om det går dåligt får du mer betalt.” 

(VG2Med8) 

 

”Ja det driver ju privata vårdgivare att faktiskt ta ansvar, och inte bara 

att det är kniven utan att man faktiskt äger processen ett tag till” 

(VG3Adm6) 

  

”Men principen att man får betalt för resultat istället för vad man gör, den 
tycker jag är bra. Det tycker jag är en bra approach.” (VG1Med4) 

 

Hos vårdgivarna fanns en förståelse för ersättningsmodellens principer 
men inte för det praktiska genomförandet vilket upplevdes som frustre-
rande. För att kunna optimera sin verksamhet efterfrågade de bättre in-
formation om hur individjusteringen och prestationsersättning beräkna-
des. Det vore fördelaktigt om vårdgivarna själva kunde beräkna förväntad 
ersättning för patienterna givet resultatet i SWESPINE så att de kan göra 
stickprov för att kontrollera att den utbetalade ersättningen verkar kor-
rekt. I den interna uppföljningen följde vårdgivarna inte upp prestations-
ersättningen på samma sätt som de följde upp övriga justeringar utan det 
sker endast om det uppkom extrema värden. Att vårdgivarna inte vet hur 
ersättningen beräknas leder till att vårdgivarna inte kan stämma av olika 
poster och kontrollera att beloppen från HSF är korrekta 

Ersättningsnivån 

Den generella uppfattningen hos vårdgivarna var att ersättningsnivån 
hade blivit lägre jämfört med före införandet av VVR. I och med att vård-
givarna hade olika avtal med olika ersättning under upphandling har ef-
fekten av den nya ersättningsnivån varierat. Vissa upplevde att ersätt-
ningen hade sänkts rejält medan andra tyckte att ersättningsnivån var okej 
men att den inte gav mycket utrymme till annan värdeskapande verksam-
het utöver att operera patienter. Vårdgivarnas varierade prisbild kan också 
bero på vilka operationer och patientgrupper de specialiserat sig på. När 
ersättningssystemet skulle utformas användes nämligen interna kostnads-
data från en av vårdgivarna för att ersättningen skulle hamna på en rimlig 
nivå. De tre vårdgivarna har dock olika verksamhetsstrukturer vilket kan 
innebära olika prisbild för olika ingrepp. Detta kan leda till snedvriden 
konkurrens om prissättningen baseras på enbart en vårdgivares kostnads-
data. Samtliga vårdgivare ställde sig dock positiva till att lämna ut sina 
kostnadsdata till en eventuell revidering.  
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”Det man kunde se från början här var ju väldigt tydligt, de hade olika 
profiler. Olika områden de var specialiserade på de här tre privata. Vilket 
gjorde då att ’Vårdgivare X’ fick lite fördel av att de hade sitt kostnadsun-
derlag med sin speciella profil.” (SLL2) 

 

”De [SLL] har sänkt kostnaderna säkert mycket, tror jag. Så det positiv-

aste har väl varit för dem, vi får kämpa.” (VG3Adm2) 

 
En vårdgivare hade en något mer positiv uppfattning av ersättningsnivån, 
särskilt i jämförelse med ersättningsnivåerna inom andra vårdval inom 
SLL. Dock menar även denna vårdgivare att dagens ersättningsnivå inte 
ger något utrymme för andra värdeskapande/kvalitetshöjande aktiviteter.  

 

På HSF var uppfattningen att ersättningsnivån verkar ha legat på en rimlig 
nivå med tanke på att vårdgivarna själva var involverade i utformningen 
och att ersättningsnivån därför borde vara väl förankrad. Denna åsikt de-
lades inte av vårdgivarna som menade att den kalkylerade ersättningen låg 
på en högre nivå när detta diskuterades.  

 

Vårdgivarna hade förståelse för att landstinget vill hålla priserna nere men 
upplevde en viss frustration över att landstinget ständigt pressar priserna. 
De privata aktörerna menade att de bedriver en så pass mycket effektivare 
vård jämfört med de större sjukhusen att alltför pressade priser gör det 
ohållbart för dem i längden, det blir svårt för dem att ekonomiskt gå runt. 
Om de privata aktörerna måste lägga ner verksamheten måste de större 
sjukhusen utföra den vård som de privata utför idag, något de privata ak-
törerna hävdar skulle bil mycket dyrare för landstinget. Ersättningen är 
lägre än vad den var innan vårdvalet infördes och vårdgivarna känner oro 
för att den kommer att bli ännu lägre i och med att det inte sker någon 
indexuppräkning. De anser det rimligt och nödvändigt att införa index-
uppräkning eftersom kostnaderna ökar samtidigt som intäkterna ligger på 
samma nivå. 

 

”Det är ju liksom egentligen enda nackdelen med vårdval det är att bestäl-
larna inte ger rimlig ersättning. Okej vi ska väl aldrig vara riktigt nöjda 
för då får vi säkert för mycket. Men det här liksom, att man urholkar sy-
stemet gör att man tappar lite lusten, så det är ett dåligt sätt att spara 
pengar på.” (VG2Med1)  

Värdebaserade prestationsersättningen 

Vårdgivarna var positiva till att ersättningen delvis baseras på patienter-
nas hälsoutfall. Den generella uppfattningen var att det var ett steg i rätt 
riktning och en indikation på att det är kvaliteten som är kärnan i verk-
samheten. Däremot upplevde vårdgivarna att prestationsersättningen 
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(baserat på hälsoutfallet) blev en betydligt lägre andel av den totala ersätt-
ningen än vad som diskuterats i utformningen av vårdvalet. Enligt en av 
dem som var med i utformningen av VVR var tanken att ca tio procent av 
ersättningen skulle vara prestationsbaserad, vilket enligt vårdgivarna blev 
betydligt mindre. De menade att den ekonomiska effekten blev för liten för 
att ge någon effekt. Andra menade att vårdpersonalen inte skulle påverkas 
av ersättningssystemets uppbyggnad, att ekonomiska incitament inte 
skulle ha någon effekt. 

 

"Prestationsersättningen är inget som påverkar verksamheten, det är för 
lite styrning" (VG2Med1)  

 

”Den här kvalitetsbonusen eller vad man ska kalla den, den är ju helt bort 

åt skogen och ger ingenting.” (VG2Med8) 

 

”Jag tror inte de som gör jobbet är alls intresserade av vilka delar som är 
i ersättningen, de vill göra ett bra jobb, bra hantverk, att patienten mår 
bra. Jag tror inte det finns i deras tankevärld faktiskt. Det är min snabba 
bild. Det är sådant där administrativt surr någonstans.” (VG4Adm4)  

 

Vårdgivarna menade också att det var frustrerande att inte riktigt veta vad 
ersättningen baserades på. Det fanns en allmänt skeptisk men välvillig in-
ställning till ersättningsmodellen. Skeptisk då man hade svårt att se hur 
den värdebaserade prestationsersättningen ska kunna påverkas, välvillig 
för att tanken att koppla ersättning till hälsoutfall upplevdes positiv. Kom-
plikationsansvaret som följer med garantiersättningen upplevs mer kon-
kret jämfört med värdebaserade prestationsersättningen. För att minska 
antalet komplikationer kan man lägga upp konkreta strategier, men när 
det kommer till den värdebaserade prestationsdelen upplevde vårdgivarna 
att de famlar i mörkret.  

 

”Däremot kan jag väl fortfarande inte riktigt se den här kopplingen till vad 
vi ska göra gentemot den här värdebaserade ersättningen, för mig är det 
lite diffust.” (VG2Med6)  

 

”Den kan vi ju aldrig kontrollera den prestationsersättningen. Det enda vi 
kan kontrollera det är ju när vi får en faktura från rehabilitering eller en 
patient som har legat inne på något annat sjukhus, en PUOH då.” 
(VG4Adm1)  

 

Det fanns också de som uttryckte att den värdebaserade ersättningen var 
något positivt men att man använde fel typ av instrument för att mäta pa-
tienternas hälsa. Vissa var inne på att smärta borde bli en diagnos tillsam-
mans med en ryggdiagnos då resultatet mäts i smärta. Andra var inne på 
att ett mer generiskt instrument skulle användas som mätte patienternas 
hälsa både före och efter operation för att undvika en subjektiv bedömning 
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endast efter operationen. Ett generiskt livskvalitetinstrument skulle också 
möjliggöra jämförelser med andra sjukdomar. Det sades också att patien-
ter med ryggproblematik sällan blir helt bra, en liten andel blir det, men 
majoriteten har progressiva degenerativa sjukdomar, varför de ansåg att 
global assessment inte var lämpligt.  
 

”Jag skulle nog hellre se att man vinklar det mer åt lite större dimension av 
hur patienten upplever sitt liv och använda EQ-5D. Hur bra kommer de ihåg 
hur de var före operation versus hur de var ett eller två år efteråt?” 
(VG2Med8) 

Individjustering  

Ersättningen individjusteras för att ta bort skillnader i vårdtyngd mellan 
patienter så att det inte ska vara fördelaktigt att operera en viss grupp av 
patienter. Vid intervjuerna framkom det att vårdgivare upplevde att vård-
tyngden underskattades vid behandling av många äldre patienter, varför 
själva individjusteringen inte anses fungera fullt ut. Även de nya modu-
lerna, vars syfte var att alla ingrepp skulle generera samma ekonomiska 
marginaler oavsett svårighetsgrad, menade vårdgivarna inte fungerar or-
dentligt. Detta resulterar i en skillnad i ersättning mellan olika patient-
grupper och moduler, trots försöken att motverka dem. En förklaring me-
nade personalen var att patienten måste ha en registrerad diagnos för till 
exempel diabetes eller hjärt- kärlsjukdom, annars tas ingen hänsyn till 
detta och justering uteblir även om patienten har en högre komorbiditet 
än genomsnittet. Intervjupersoner menade att man går både plus och mi-
nus och att det i slutändan blir någorlunda utjämnat. Men då går hela idén 
med individjusteringen förlorad. Ett förslag som framkom vid intervju-
erna var att man även borde ta hänsyn till ASA-klassificering18 [23] vid 
individjusteringen.  
 

”Ett diskbråck är ett pris och stenoserna är ju ett otroligt lågt pris på […] 
eftersom de är ju så gamla och har ett sådant stort vårdbehov och kräver 
så mycket. Så där tycker vi att ersättningen är otroligt låg, det är alldeles 
för dåligt med tanke på den gruppen av patienter som har så mycket till-
kommande sjukdomar.” (VG2 Adm2)  

 

”Man får ju liksom jämna ut det på alla patienter och då blir det väl nå-

gorlunda justerat tycker jag.” (Vg1Med1) 

 

”Jag kan tycka att det är galet att man får ett minus på om en patient är 

född 92, för att den är ung alltså får man ju minus då. För den personen 

                                            
18 ASA-klassifikation, från engelskans ”American Society of Anesthesiologists (ASA) Physical Status”. Patienter 
indelas i sex olika klasser där ASA 1 är den lindrigaste klassen och ASA 6 den mest allvarliga. 
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kan ha ett mycket, mycket, större vårdbehov än en som är 44 år faktiskt. 

Så att det på så sätt är instrumentet trubbigt, men det kanske ska utveck-

las, det vet inte jag. Det kan jag känna så att jag känner inte så mycket för 

den här individjusteringen, den ger oss egentligen ingenting.” (VG3Adm2) 

Garantiersättning – ansvaret för postoperativ vård 

Vårdgivarna ser positivt på att garantiersättningen även ger dem ansvar 
för eventuella komplikationer (så kallade PUOHs). Även om ansvaret för 
komplikationer i allmänhet anses vara ett bra inslag i ersättningsmodellen 
tycker vårdgivarna att det är orättvist att de ska betala för vård som de inte 
har möjlighet att påverka.  
 

”Vi tappar kontrollen, så kan jag känna, och den kontrollen kostar ju oss 
pengar att inte kunna ha.” (VG3Adm6) 

 

Det största problemet upplevde många var att de även bär kostnadsansvar 
för djupa infektioner, dessa är ovanliga men kräver ofta stora vårdinsatser. 
Eftersom det är svårt att påverka frekvensen av djupa infektioner känner 
sig vårdgivarna maktlösa. Om en av patienterna trots allt får en djup in-
fektion och måste vårdas på en intensivvårdsavdelning eller infektionskli-
nik drabbas den aktuella vårdgivaren av stora kostnader. Vissa menade att 
ett bättre alternativ vore att så länge vårdgivaren ligger under en genom-
snittlig nivå för förekomst av djupa infektioner ska de inte debiteras de 
extra kostnader intensivvård medför.  

 

”Det handlar inte om hur bra jobb egentligen som görs, utan det kommer 
alltid att finnas en viss promille av komplikationer och sen att man liksom 
straffar för hårt, det blir väldigt konstigt.” (VG4Med2)  

 

”Det är mer den här rättvisekänslan, man har gjort sitt absoluta bästa och 
ibland smäller det till […] den här straffmentaliteten det är nog inte bra.” 
(VG3 Adm1)  

 

”Allt ska vara för patientens bästa, och behöver man skicka in patienten så 
ska man ju inte liksom behöva bli bestraffad för att man gör det för att 
patienten behövde vård.” (VG3 Adm1)  

Fysioterapi 

Flera intervjupersoner hade uppfattningen att inkludering av fysioterapi i 
det postoperativa kostnadsansvaret har gjort vårdvalet mer komplicerat. 
Om patienterna inte kommer tillbaka för rehabilitering menar vårdgi-
varna att det är omöjligt att kontrollera vad patienten får för vård och kan 
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därmed inte kontrollera kostnaderna. De vårdgivare som inte hade en eta-
blerad rehabiliteringsavdelning innan vårdvalet upplevde att rehabilite-
ringsdelen blev en väldigt stor del av vårdvalet som också hade krävt mer 
stöd från HSF:s sida.  

6.6 Hur påverkas utbildning, kompetensförsörjning och forsk-
ning? 

Både vårdgivare och personal på HSF menar att man inom landstinget 
länge har duckat för problematiken kring forskning och utbildning.  

 

”Från förvaltningens sida så har man misskött det här ända sedan man 
startade vårdval för det dök ju upp från första vårdvalet då – hur ska det 
gå med forskning och utbildning? Det löser vi sen. Det har man sagt 
varenda gång så man har ju aldrig riktigt gripit sig an den där frågan.” 
(SLL2)  

6.6.1 Forskning 

Alla vårdgivare uttryckte vikten av forskning och fortbildning men att det 
är svårt med den låga ersättningsnivån. Det är svårt att motivera personal 
att bedriva forskning på egen tid när de redan arbetar mycket på grund av 
ett högt patientflöde. 
 

”Det finns inte mycket utrymme för forskning egentligen när man gör så-
här. Man ska ju av egenvärde bedriva forskning tror jag och utveckling. 
[…] För volymerna är ju här ute. Därför är ju volymerna, vill man göra 
volymforskning så ska man göra här eller på någon utav de här privata 
enheterna absolut. Och det måste ju, där måste man ju utveckla något sätt 
att samarbeta och man kanske måste ersätta någon form av ersättnings-
system på något sätt.” (VG1Med4) 
 

”Men jag tycker att det när det blir så här specialiserat och när vi har det 
här stora patientflödet av en ganska nischad patientkategori så måste vi 
ha det, vi kan inte slösa bort all den här informationen vi får. Man måste 
kolla på vad vi gör, om det funkar, kan vi göra det bättre. Det ska vara helt 
självklart tycker jag.” (VG1med2) 

 
Ett förslag som framfördes för att stimulera forskning hos de privata vård-
givarna var att det utbetalas en bonus om de presterar forskning och kan 
visa detta enligt en viss mall. Idag bedriver två av vårdgivarna forskning 
aktivt, en tredje vårdgivare har en historia av att bedriva forskning men 
har ingen strukturerad aktiv forskning för tillfället. Den fjärde vårdgivaren 
bedriver inte forskning överhuvudtaget.  
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”Alltså forskning det är inte på programmet i en sådan här organisation. Det 
är ju tänkt att man liksom bara producerar sjukvård.” (VG4 Med2)  

6.6.2 Utbildning 

Införandet av VVR tycks inte haft någon positiv effekt för att stärka utbild-
ning och vidareutbildningen. Vårdgivarna menade att det utrymme som 
krävs saknas med den rådande ersättningsnivån. Detta var särskilt påtag-
ligt vid en av klinikerna, där upplevde personalen att de inte längre har 
samma möjligheter till utbildning och kompetensutveckling som tidigare. 
De menade att detta är ett stort problem inom just ryggkirurgi eftersom 
det råder brist på ryggkirurger.  

 

Intervjupersoner menade att landstinget borde överlåta frågan om vidare-
utbildning till vårdgivarna själva. Ett alternativ skulle vara att utbild-
ningen finansieras med ryggsäckspengar per utbildningsplats. Intervju-
personer menade att det redan finns pengar för utbildning i systemet men 
att dessa måste omfördelas så att de privata vårdgivarna också får tillgång 
till dessa. Detta har skapat en intressekonflikt mellan de offentliga sjuk-
husen och de privata klinikerna.  

 

”Så här krasst är det, vi har fantastiska erfarna spetskompetenta specia-
lister som skulle kunna ta till exempel ST-läkare och se till sina utbild-
ningar och de skulle lära sig en massa. Men om vi gör det, då leder det till 
att till exempel en vanlig operatör hinner kanske göra två operationer 
istället för fyra. Och vi får ingen ersättning för det.” (VG4Med2) 

 

Alla vårdgivare tar emot tex ST-läkare och fysioterapeuter för auskulte-
ring. Men vårdgivare upplever att det finns administrativa hinder som 
komplicerar processen vilket leder till att man inte är så aktiv som kanske 
borde vara i utbildning av ny vårdpersonal.  

6.7 Anser personalen att de idag bedriver en mer effektiv vård 
med högre kvalitet jämfört med innan vårdvalet infördes? 

Huruvida vårdgivarna idag bedriver en mer effektiv vård med högre kva-
litet var en svår fråga för vårdgivarna att själva svara på. Det ska dock be-
tonas att införandet av vårdval generellt upplevs som positivt och att det 
ger vårdgivarna större utrymme att planera en långsiktig och effektiv vård. 
Hos en vårdgivare menade man att man alltid bedrivit en effektiv vård 
men att det inte längre finns utrymme för forskning och vidareutbildning. 
Hos en annan vårdgivare menade de att den effektivisering som har skett 
till följd av vårdvalet var nödvändig men att de känner en osäkerhet över 
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om de har gjort tillräckligt. Om de inte har gjort tillräckligt tror de att fort-
satt effektivisering kommer att påverka vården negativt. Vissa menade att 
kvaliteten redan påverkats negativt, att patienterna inte får samma om-
händertagande idag som innan vårdvalet. 

 

”Nu har de lättare att få sin vård, men det blir kanske sämre villkor […]. 

Vi har fått dra ner en del och effektivisera. Jag tycker nästan lite för 

mycket, både med lokaler och personal och ja så. Och det har funnits en del 

saker vi har fått effektivisera så har det visat sig att det har varit bra. Det 

har inte varit så negativt egentligen.” (VG3Med3) 

 

”Med tanke på vårt ekonomiska läge just nu, så just nu är vi mitt i föränd-

ringsarbetet. Vi har gjort jättemycket förändringsarbete men vi har lik-

som en bra bit kvar innan vi känner att vi är i hamn.” (VG3Med8) 

 
Hos två vårdgivare menade de att vården bedrivs med hög effektivitet och 
kvalitet på grund av verksamhetens mål och inte nödvändigtvis på grund 
av VVR, men att det är en fördel att vårdvalet går i linje med verksamhet-
ens mål.  

 

”Vi tar hand om patienterna på samma sätt som vi gjorde innan, som vi 
alltid har gjort.” (VG2Med10) 

 

För att vården skulle bli ännu bättre poängterade vissa att kommunikat-
ionen med primärvården behövde förbättras, särskilt inom ryggkirurgi då 
ett tidigt åtgärdat ryggproblem skulle kunna innebära att en patient klarar 
sig från annars vanliga biverkningar av ryggproblem. Vårdgivarna har ge-
nomfört olika insatser för att förbättra kommunikationen med primärvår-
den, till exempel bjudit in till informationskvällar, skickat ut information 
till alla husläkare, vissa har till och med tagit på sig att genomföra den 
röntgenundersökning som behövs för att patienterna ska hamna på rätt 
instans. Ett problem kan till exempel vara att husläkaren inte vet vilken 
typ av röntgen som ska genomföras, detta kan leda till att onödig dia-
gnostik genomförs som sedan måste kompletteras. Därför poängterar 
vårdgivarna vikten av att utbilda husläkarna. Det effektiviserar både hus-
läkarnas och specialisternas arbete, det blir rätt från början och patien-
terna slipper onödiga ledtider. Vårdgivarna har en gemensam syn på vik-
ten av att patienten kommer till rätt vårdinstans vilket man tycker att 
vårdval har underlättat. 
 

”I längden vore det himla bra att fånga upp just ryggkedjan i primärvår-
den tycker jag, men jag tycker att den funkar ganska bra men det är fort-
farande allmänläkare som tar slätröntgen på folks ryggar bara för att 
kanske bli av med dem och det är en helt onödig diagnostik. Och jag tycker 
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ändå att vi kan fylla luckor där ute i primärvården genom att utbilda folk, 
hur ser man på ryggproblematiken?” (VG1Med2) 

6.8 Vilka inslag i VVR har haft störst effekt på vården? 

Generellt var uppfattningen om VVR positiv. Vårdgivarna menade att det 
som har gett störst effekt är kostnadsansvaret för postoperativ öppenvård 
och PUOH. Det har bidragit till att man som vårdgivare får en annan re-
lation till patienten när man får en obruten vårdkedja och kan följa pati-
enten från början till slut.  

 

”Det är ju främst den här obrutna vårdkedjan som är gynnsam absolut för 
patienten. För de är ju så mycket lugnare. De känner sig trygga när de 
åker. Så ska det va. Det är den stora fördelen att man kan se patienten från 
början till slut.” (VG1Med2) 

 

”Ja återigen, det här med att ta hand om sina egna komplikationer, det tycker 
jag har varit det absolut tydligaste, alltså att det vi gör fokuserar mycket på.” 
(VG2Med6)  

 
Till styrkorna hörde att alla diagnoser finns med i kvalitetsregistret 
SWESPINE vilket förenklar uppföljning och jämförelser mellan vårdgi-
vare. Ytterligare positivt var att en vårdgivare lämnade ut sina KPP-data 
som grund till beräkning av ersättningsnivå.  

 

”VVR är det vårdval där professionen har haft mest att säga till om och 
tagit säkert längst tid att göra men det har blivit ganska bra.” (VG2Med1)  

 

Därutöver framhävdes också avtalsformen, att bedriva verksamhet enligt 
LOV19 underlättar planering av verksamheten på lång sikt och ger ut-
rymme för att arbeta mer med kvalitet jämfört med avtalsformen under 
LOU20.  
 

”Så den där upphandlingsbiten är väl den som är absolut mest plus kanske 
att slippa. Men om man tänker patientrelaterat så är det obruten vård-
kedja.” (VG1Med9) 

 
Många menade att även om VVR inte givit någon mätbar effekt ännu, så 
har kopplingen av ersättning till hälsoutfall uppfattats som viktig. Man ser 
det som en fingervisning om vad fokus bör ligga på för att uppnå bättre 
kvalitet, en helt annan kvalitetskontroll. Vårdval innebär också att patien-
terna har rätt till vård hos den vårdgivare de väljer och de byråkratiska 

                                            
19 Lagen om valfrihetssystem 
20 Lagen om offentlig upphandling 
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hinder och produktionstak som följde med upphandling finns inte längre. 
Det blir en effektivare vård med kortare väntetid för patienten.  
 

Landstinget anses ha fått en bättre kontroll över vilka aktörer som finns 
på marknaden, inte bara inom ryggkirurgi utan även inom andra discipli-
ner så som fysioterapi. Enligt intervjupersoner på HSF var den viktigaste 
komponenten i VVR att man försöker hitta en ersättning som kopplar in-
sats till ett patientrapporterat utfallsmått, att man på det viset premierar 
kvalitet. En annan viktig komponent enligt dem var vårdepisodersätt-
ningen, att vårdgivaren bär ett ansvar för patienten genom hela vårdked-
jan. Det enda negativa var den ökade administrativa arbetsbördan, men 
det fanns hopp om att detta arbete skulle kunna förenklas och till viss del 
automatiseras.  
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7. DISKUSSION 

Syftet med utvärderingen har varit att utifrån registerdata utvärdera VVR 
utifrån volym, kostnad samt hälsoutfall med Region Östergötland som 
kontroll, samt att redogöra för hur anställda inom Stockholms läns lands-
ting (SLL) respektive de privata vårdgivarna har upplevt besluts- och in-
förandeprocessen av VVR samt hur deras arbete har påverkats av VVR. 
Resultatet diskuteras i detta kapitel utifrån Donabedians struktur och av-
slutas med en diskussion kring huruvida intentionerna har infriats och 
vilka faktorer som har påverkat utfallet.  

7.1 Struktur, process och effekt 

I metodkapitlet presenterades vilka faktorer vi skulle undersöka inom re-
spektive dimension. Här diskuteras de olika dimensionerna utifrån resul-
taten från både register- och intervjustudierna. 

7.1.1 Struktur  

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) 

Det nya beskrivnings- och ersättningssystemet som följde med VVR med-
förde ett nytt sätt att arbeta. Ersättningssystemet krävde nya typer av sy-
stem som landstinget varken hade resurser till eller kunskap för att han-
tera själva. Därför tog IVBAR, som utvecklat systemet, fram underlag till 
individ- och prestationsjusteringar som sedan kontrollerades manuellt på 
HSF för att slutligen skickas till vårdgivarna. Detta var mycket arbetskrä-
vande för personal både på HSF och hos vårdgivarna. Planen var att HSF 
skulle ta över systemen från IVBAR och sköta justeringarna själva, men i 
början på hösten 2017 sköttes det fortfarande av IVBAR. Kostnaden som 
detta administrativa arbete har fört med sig är något som borde tagits i 
beaktande vid en utvärdering av denna typ av reform men tyvärr är det 
inget som vi har fått tillgång till. Baserat på vad intervjupersoner har be-
rättat är det sannolikt att de administrativa kostnaderna för införandet av 
VVR var höga under de första åren, men att de sedan sjunkit i takt med att 
systemen blivit rutin. Den eventuellt höga implementeringskostnaden ska 
också sättas i relation till kostnaderna för upphandling som är den alter-
nativa kostnaden. Kostnaden för upphandling är en återkommande kost-
nad medan idén med vårdval är att avtalen ska flyta på utan stora åter-
kommande omförhandlingar. För att ekonomiska incitament ska vara 
fortsatt eftersträvansvärda är det viktigt med kontinuerlig uppföljning och 
justering.  
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Vårdgivare 

Hos vårdgivarna har VVR inneburit stora förändringar, framförallt en 
möjlighet att långsiktigt planera verksamheten. Den största strukturella 
förändringen var det postoperativa kostnadsansvaret som vårdepisoder-
sättningen gav upphov till. Då landstinget i slutändan betalar för all vård, 
ligger i det i landstingets intresse att vården utförs effektivt, utan över- och 
underkonsumtion. Privata vårdgivare har vanligtvis inte samma incita-
ment då de får ersättning för den vård de utför oavsett vad andra vårdgi-
vare utför för vård. Det har heller inte funnits några ekonomiska incita-
ment till samverkan mellan vårdgivare. Idag har vårdgivarna inom VVR 
intresse av att kommunicera med andra vårdgivare för att få information 
om någon av deras ryggopererade patienter vårdas hos någon annan. 
Vårdgivarna inom VVR är måna om att bli kontaktade och lägga upp vård-
planer för patienterna så att de får en bättre helhetsbild över vilken vård 
som faktiskt utförs och vad patienten är i behov av. På detta sätt tjänar 
vårdgivarna inom VVR som ”gate-keeper” åt landstinget, de ser till att pa-
tienternas vårdkonsumtion blir skälig under vårdepisoden. Detta helhets-
ansvar har till viss del satt stor press på vårdgivare som var mer ”renod-
lade” ryggkirurgiska produktionsenheter före vårdvalet med ett snävt pa-
tientfokus i samband med operation. Efter införandet av VVR har antalet 
besök efter operation samt den genomsnittliga kostnaden för vård under 
vårdepisoden minskat. Detta skulle kunna tolkas som att vårdepisoder-
sättningen har haft en positiv effekt, men det är för tidigt att dra några 
slutsatser om detta är en effekt av vårdvalet.  
 

Däremot har övergången från DRG till modulindelning inte motsvarat för-
väntningarna. Det nya beskrivningssystemet syftade till att göra gruppe-
ringen av patienterna skarpare då DRG upplevdes som alltför trubbigt. 
Vårdgivare anser dock att modulerna är en något för grov indelning och 
att den individbaserade justeringen inte är tillräckligt förfinad. För att alla 
patienter ska få samma vård är det viktigt att det inte finns några skillna-
der i ekonomisk risk när man tar sig an patienterna, av det skälet det är 
viktigt att individjusteringen förbättras. Om en sådan justering görs i 
framtiden bör inkludering av ASA-klassificering övervägas. 
 
En fördel med det nya beskrivningssystemet är att vårdgivarna registrerar 
mer enhetligt och blivit mer stringenta i sina bedömningar av patienter då 
det finns en mindre flexibilitet i hur man väljer kombinationer av diagnos 
och åtgärd. En bieffekt av detta är dock att särskilda ingrepp inte gått att 
utföra inom de ramar som vårdvalet skapat. Detta har lett till att en viss 
diagnosglidning kan förekomma. Det är viktigt att detta åtgärdas, dels ur 
ett patientperspektiv men även ur ett uppföljnings-/registreringstekniskt 
perspektiv. För att ingen patient ska hamna utanför systemet på grund av 
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att ersättningssystemet inte godkänner en viss typ av kombination vore 
det lämpligt med en justering av tillåtna kombinationer så att fler kombi-
nationer inkluderas. 
 
Det nya ersättningssystemet uppfattas som komplext vilket till stor del be-
ror på avsaknad av transparens. För att få bättre genomslagskraft vore det 
värdefullt för vårdgivarna att själva kunna räkna ut förväntad ersättning 
baserat på GA för att på så vis kunna jämföra den ersättning som sedan 
utbetalas. Detta är något som för tillfället testas i Västra Götalandsreg-
ionen där vårdgivare har tillgång till denna typ av instrument via 
SWESPINE. Därutöver behöver andelen av ersättningen som är prestat-
ionsbaserad höjas. Idag uppgår den till knappt sju procent för en patient 
vars smärta är helt försvunnen men endast till drygt två procent för en pa-
tient vars smärta är mycket förbättrad. I jämförelse med de kostnader som 
uppkommer på grund av kostnadsansvaret för postoperativ vård är den 
värdebaserade ersättningen för låg för att det ska vara värt att följa upp 
den. På så vis har incitamenten blivit något felvridna då fokus främst ligger 
på att hålla de postoperativa kostnaderna nere och inte på hur den värde-
baserade ersättningen kan maximeras. Självklart har alla vårdgivare som 
mål att ge patienterna bästa tänkbara vård och hälsoutfall, men ekono-
miska incitament leder till att vissa processer få mer fokus än andra.  
 
VVR är utformat så att vårdgivarna är fria att utforma sina arbetsprocesser 
på det sätt som de själva anser är bäst. Den enda begränsningen är ersätt-
ningen landstinget har bestämt per modul som är baserad på kostnadsdata 
från endast en av de privata klinikerna. Vårdgivarna har historiskt varit 
specialiserade på olika typer av operationer, något som kan ha påverkat 
prisbilden och eventuellt snedvridit den nya ersättningen mellan vårdgi-
varna. Vid en revidering bör detta tas i beaktande och ersättningen bör 
baseras på samtliga vårdgivares KPP-data, något vårdgivarna har ställt sig 
positiva till.  
 
Huruvida sjukgymnastik skulle inkluderas i det postoperativa kostnads-
ansvaret var från början inte självklart då vårdvalet utformades. Samord-
ningen av sjukgymnastik har varit komplicerat för alla vårdgivare och det 
är svårt att styra patienter som har ett fritt val. Det positiva är att patienten 
kan söka sig till vilken vårdgivare de vill och att det ligger i vårdgivarens 
intresse att skapa en så bra relation som möjligt med sina patienter. Det 
negativa med att inkludera sjukgymnastiken är att det blev ett väldigt stort 
steg att ta för en ryggkirurgisk klinik som inte hade en struktur eller resur-
ser för ett mer omfattande ansvar. Många har upplevt en avsaknad av stöd 
gällande sjukgymnastiken vilket till viss del kan bero på att det i grunden 
handlar om ryggkirurgi och endast ryggkirurger var inkluderade i refe-
rensgruppen för utveckling av ryggkirurgi. Det hade varit en fördel om 
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även fysioterapeuter funnits representerade och om vårdgivarna i förväg 
hade fått möjlighet att utforma en struktur för att bättre kunna ta detta 
ansvar. Istället har inte alla vårdgivare haft samma förutsättningar att er-
bjuda sjukgymnastik vilket delvis inneburit att en del har varit mindre vil-
liga att remittera patienter till andra aktörer då det kan medföra ökade 
kostnader. Hur ansvaret för sjukgymnastik har hanterats berodde väldigt 
mycket på hur vården var organiserad och vilket stöd fysioterapeuterna 
fick i den egna organisationen, men överlag är sjukgymnastik fortfarande 
ett problematiskt område som behöver ses över. Denna typ av problematik 
har hos flera vårdgivare uppfattats som ett moraliskt dilemma och på så 
vis orsakat stress. På två av klinikerna upplevdes brist på stöd från led-
ningen och att de som fysioterapeuter ensamma fick ta ett relativt stort 
ansvar. Gällande sjukgymnastiken är systemen inte heller tillräckligt ut-
vecklade för att det ska vara möjligt att se varför patienten söker sig fysio-
terapeutisk vård. Det kan därför uppfattas som att inkluderingen av sjuk-
gymnastik var ett för stort steg att ta i samband med införandet av VVR 
men ett steg i rätt riktning som kräver både bättre utformade system och 
bättre samverkan med sjukgymnastiken som område.  

Patienter  

Tillgängligheten har ökat för patienterna i samband med införandet av 
vårdval. Det finns nu fler aktörer på marknaden som dessutom har utökat 
sina öppettider och även öppnat upp mottagnings- och rehablokaler på 
mer centrala orter för bättre tillgänglighet. Detta syns också genom att an-
talet indexoperationer har ökat och genom att personal hos vårdgivarna 
kände av den ökade konkurrensen då de upplevde att patienterna valde 
den aktör som hade kortast kö. Antalet anmälningar till LÖF har dessutom 
minskat, ur ett patientperspektiv har vårdvalet hittills endast haft positiva 
effekter. Icke desto mindre uttrycktes en viss oro över att man nu inte kan 
effektivisera verksamheten mer utan att det skulle få en negativ effekt på 
patienterna.  
 
Det framkom även farhågor att man inte längre kan ge samma omvårdnad 
som man egentligen önskar och att detta är negativt för patienterna. Detta 
blir dock en normativ fråga om hur vården bäst ska bedrivas, där vårdvalet 
haft en begränsande effekt på omvårdnaden.  
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7.1.2 Process 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Frustrationen som många hos vårdgivarna kände, över att det var svårt att 
få svar på frågor och att detta kunde ta lång tid att få svar, kan till stor del 
förklaras av att VVR var nytt även för HSF och att det bara var ett fåtal som 
från början kunde svara på frågor. Detta försvårades av en viss omsättning 
på kontaktpersonerna hos HSF.  
 
Med relativt små personella resurser har HSF inte haft möjlighet att ge-
nomföra den typen av kontinuerlig uppföljning och revidering som vård-
val kräver, istället blir det stora revideringar med några års mellanrum vil-
ket mer påminner om arbetssättet som råder under upphandling. För att 
bedriva en effektiv vård på lång sikt krävs en bättre struktur kring uppfölj-
ning och återkoppling. Själva grundidén med vårdval förloras om stora re-
videringar görs sällan istället för fortlöpande små justeringar.  
 

HSF behöver också få in bättre systemkunskap för att kunna hantera och 
utveckla de typer av system som krävs för den här typen av vårdval. Idag 
krävs mycket manuellt arbete som inte är hållbart över en längre tid och 
för andra vårdval som omfattar större patientpopulationer. 

Vårdgivare 

Det totala antalet operationer har ökat efter införandet av VVR. De första 
två åren skedde ingen markant volymförändring, även om personalen hos 
de privata vårdgivarna upplevde en volymökning genom en förskjutning 
av patienter från de stora sjukhusen till de privata efter införandet av vård-
val. Andelen patienter som opereras hos de privata vårdgivarna har gått 
upp med tio procent efter införandet av VVR, samtidigt som antalet pati-
enter har ökat. Att volymökningen inte var större de första två åren kan 
bero på att det nya ersättnings- och beskrivningssystemet var så pass kom-
plext och resurskrävande att det påverkade vårdgivarnas kapacitet. När 
omställningen till VVR inte längre krävde lika mycket resurser ökade 
också kapaciteten. Vårdgivare har även försökt att bygga upp nätverk för 
postoperativ rehabilitering. Arbetsbelastningen hos vårdgivarna har ökat, 
dels på grund av att fler patienter har opererats men också på grund av ett 
tyngre administrativt arbete. 
 

Vårdvalet är uppbyggt så att vårdgivaren har ett heltäckande ansvar för en 
patient som har ett fritt val att söka vilken vårdgivare han eller hon vill. 
Det har inneburit svårigheter för vårdgivarna är att styra patienten. Av just 
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den anledningen är det viktigt för vårdgivarna att etablera ett förtroende 
hos patienten och en bra relation så att patienten väljer att komma till-
baka.  
 

Vissa vårdgivare arbetar aktivt med att informera andra aktörer om deras 
verksamhet och hur deras ansvar ser ut för att på så vis öka chansen att 
primärvårdsläkarna remitterar till just dem. Ett annat skäl är att man vill 
förmå andra aktörer att höra av sig om de upptäcker att de vårdar en pati-
ent som har genomgått en ryggoperation inom ramen för VVR. På så vis 
blir det möjligt för vårdgivaren som utfört operationen att själv ta hand 
om patienten. För att ge vårdgivarna en chans att ta hand om komplikat-
ioner som uppstått efter operation skulle det underlätta om vårdgivaren 
blev informerade via journalsystemet (eller på annat vis) när deras patient 
vårdades på annat håll. Då skulle de kunna ringa upp den nya vårdgivaren 
och erbjuda sig att ta emot patienten om patienten var villig att komma 
tillbaka. Som det ser ut idag kan en patient vårdas på ett annat sjukhus 
utan att vårdgivaren som utfört indexoperationen informeras. De får där-
med inte chans att själva utföra vården utan får retroaktivt veta att patien-
ten vårdats på ett annat sjukhus via fakturan från landstinget.  
 
Vårdvalet tycks inte ha haft några större undanträngningseffekter på pati-
enterna. Det som skiljde patientgrupperna åt var att patienterna efter in-
förandet av VVR i genomsnitt hade högre samsjuklighet, att en större an-
del patienter var utomeuropeiskt födda och att en mindre andel rökte. De 
ryggopererade hade efter införandet av VVR dock en högre genomsnittlig 
inkomst. Andelen låginkomsttagare hade samtidigt ökat vilket kan tyda på 
att en större grupp individer med mycket höga inkomster blivit opererade 
under VVR. Något som motverkar undanträngningseffekter är att det idag 
råder större konkurrens om patienterna jämfört med före VVR. Vid till-
fället för den första intervjuomgången upplevde vårdgivarna att det fanns 
gott om patienter till alla, men vid andra tillfället hade situationen föränd-
rats och det var en större konkurrens mellan vårdgivarna. Detta kan för-
klaras med att det precis efter införandet av VVR fanns köer att arbeta bort 
samt möjlighet att operera efter egen kapacitet utan operationstak. Vid det 
andra intervjutillfället hade köerna minskat och ytterligare en vårdgivare 
hade etablerat sig på marknaden.  
 
Det tvärprofessionella arbetet var mer påtagligt hos två av vårdgivarna, 
vilket kan förklaras av att de redan innan VVR byggt upp sina verksam-
heter på ett sätt som till stor del liknar vårdvalets utformning. Hos de 
andra två vårdgivarna hade förändringar vidtagits för att till exempel in-
kludera fysioterapeuter i bedömning av patienter, men inte i lika stor ut-
sträckning.  
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Utbildning, forskning och kompetensförsörjning är ett område som inte 
har påverkats direkt av vårdvalet förutom att det inte finns ekonomiskt 
utrymme i ersättningen för att bedriva denna typ av aktiviteter. Detta är 
ett generellt problem som sträcker sig över flera sjukdomsområden och är 
egentligen inget specifikt för VVR. På två av klinikerna bedrivs forskning 
idag, vilket till stor del beror på den organisation och kultur som råder på 
klinikerna. Vikten av forskningsnärvaro på klinikerna är en normativ fråga 
om hur vård ska bedrivas och dess syfte, samtidigt som vården måste vara 
patientsäker och följa med i utvecklingen. Med utgångspunkt i att alla 
vårdgivare fortlöpande bör se till att kompetensförsörjningen fungerar och 
att en så pass stor andel av den elektiva ryggkirurgin sker i privat regi be-
dömer vi att det också är viktigt att det ges utrymme för forskning inom 
VVR. Detta är av särskild vikt då de offentligt ägda sjukhusen endast ope-
rerar en mindre andel av dessa patienter. Flera uttrycker att det finns ad-
ministrativa hinder i vägen vilket gjorde att både forskning och utbildning 
utförs i mindre utsträckning. En lösning vore att skapa ekonomiska inci-
tament även för utbildning och forskning, men framförallt borde man för-
enkla de administrativa processerna. 

Patienter 

Andelen patienter som är sjukskrivna minskar efter införandet av VVR, 
men i absoluta termer har antalet patienter som är sjukskrivna och antalet 
sjukskrivningsdagar ökat. Det är svårt att dra några generella slutsatser 
kring detta då fler patienter opereras och vi inte kan säga något om 
huruvida dessa patienter hade varit längre eller kortare tid sjukskrivna om 
de inte genomgått ryggoperation.  
 

Antalet patienter som använde opioidpreparat postoperativt minskade ef-
ter införandet av VVR, även doseringen per patient minskade, både pre- 
och postoperativt. Däremot har andelen patienter och dos ökat när det gäl-
ler användandet av antidepressiva. Detta ger dock en bild av att det är en 
svår patientgrupp som behandlas inom ramen för VVR. Den integrerade 
vårdkedjan är på så vis positiv då risken är mindre att dessa patienter ham-
nar i fel vårdinstans eller utanför vården.  

7.1.3 Effekt 

HSF 

Den totala kostnaden för elektiv ryggkirurgi med vårdval har ökat med 20 
procent jämfört med motsvarande period före vårdvalet, justerat för in-
flation har kostnadsökningen varit 16 procent. Elektiv ryggkirurgi kostar 
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Stockholms läns landsting i genomsnitt 20 miljoner kronor mer per år ef-
ter införandet av VVR. Kostnadsutvecklingen kan till stor del förklaras av 
den ökade volymen där antalet operationer har ökat med 17 procent. Ge-
nomsnittskostnaden per vårdepisod21 har minskat med 9 procent. Den ge-
nomsnittliga kostnaden per operation har också minskat, vilket innebär 
att vården utförs effektivare efter införandet av VVR då patientrapporte-
rad hälsa inte har försämrats. I jämförelse med Region Östergötland (RÖ) 
där majoriteten av operationerna sker på ett universitetssjukhus är skill-
naden i kostnad markant. Detta kan också förklaras av att de mindre vård-
tunga patienterna i RÖ skickades till operation utomläns medan de sjuk-
aste patienterna opererades i offentlig regi. I jämförelse med RÖ blir ef-
fektiviteten i privat regi tydlig, även om det inte är lika vårdtunga patienter 
som opereras tillåter de mindre organisationerna ett effektivare arbetssätt 
i jämförelse med stora sjukhus med höga overhead-kostnader.  
 
Den inkrementella kostnadseffektkvoten för VVR estimerades till drygt 
50 000 kronor per QALY. Om indirekta kostnader kopplade till sjukfrån-
varo också inkluderas i analysen uppgår den inkrementella kostnadsef-
fektkvoten till knappt 230 000 kronor. Huruvida detta kan anses vara 
kostnadseffektivt eller inte beror på val av perspektiv och tröskelvärde, 
men jämfört med Socialstyrelsens riktlinjer bedöms kostnaden per QALY 
som låg när hänsyn endast tas till de direkta kostnaderna och som måttlig 
när hänsyn tas till sjukfrånvaro.  
 
Med hänsyn tagen till att fler patienter kan opereras, att en större andel 
opereras i privat regi med högre effektivitet jämfört med de offentliga sjuk-
husen har vården blivit effektivare. Något som är värt att poängtera är att 
vårdkonsumtionen för dessa patienter under det postoperativa året även 
har minskat.  

Patienter 

Den stora vinsten med VVR har varit att fler patienter har opererats. Detta 
har under de tre år som VVR funnits lett till att 1006 fler patienter har 
opererats som tillsammans vunnit 210 kvalitetsjusterade levnadsår, i jäm-
förelse med förhållandena som rådde under de tre år som föregick VVR. 
Utan att justera för patientsammansättningen har VVR inte haft någon ef-
fekt på den enskilde patientens hälsovinst till följd av operation. En annan 
potentiell positiv effekt är att vårdgivarnas incitament att följa patienten 
postoperativt kan ha lett till nöjdare patienter.  
 

                                            
21 Där vårdepisoden sträcker sig ett år från operation.  
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Däremot kan lämpligheten med att använda global assessment (GA) som 
utfallsmått diskuteras. Vissa tyckte att för stor tyngd lades vid att patien-
ten skulle bli helt smärtfri, vilket för denna patientgrupp är ganska ovan-
ligt. En förändring skulle kunna vara, i enlighet med hur SWESPINE ka-
tegoriserar resultatet, att basera ersättningen på ”lyckat utfall” som mots-
varar ”helt försvunnen smärta” och ”mycket förbättrad smärta”. Ett annat 
problem är att uppföljningen baseras på patienternas subjektiva jämfö-
relse av deras smärta idag jämfört med före operationen. Det kan vara pro-
blematiskt då det är svårt att jämföra smärta efter så lång tid. Mer gene-
riska livskvalitetsinstrument så som EQ-5D skulle kunna användas ef-
tersom det dels mäts både pre- och postoperativt men också tar hänsyn till 
andra faktorer i patientens liv än smärta. Det skulle också underlätta jäm-
förelsen med andra sjukdomsområden då det är ett mått som ofta används 
i kvalitetsregister och hälsoekonomiska utvärderingar. Det råder diskre-
pans mellan diagnos och utfall på så vis att utfallsmåttet GA inte mäter det 
patienten blir diagnostiserad för. För att åtgärda detta problem skulle en 
smärtdiagnos kunna inkluderas i diagnostiseringskoden.  

7.2 Har intentionerna med VVR uppnåtts? 

7.2.1 Konkurrens baserat på kvalitet 

Traditionell upphandling upplevs leda till att vårdgivare enbart konkurre-
rar med lågt pris utan hänsyn till kvalitet. Det är mer resurskrävande att 
jämföra vårdgivarnas kvalitet än att enbart jämföra priset. En intention 
med VVR har varit att öka kvaliteten inom vården, att flytta fokus från pris 
till kvalitet genom att i förväg bestämma ersättningsnivån, vilket under-
lättar landstingets arbete med att främja kvalitet. Intentionen blir då istäl-
let att patienterna väljer vårdgivare efter kvalitet varvid vårdvalet bör 
gynna de vårdgivare som erbjuder en högkvalitativ vård. Våra resultat ty-
der på att effektiviteten har förbättrats och att kvaliteten inte har försäm-
rats, varje vårdgivare måste se över sina vårdprocesser för att utforma 
bästa möjliga vård utifrån bestämd ersättningsnivå.  

 

De anställda hos alla vårdgivare uppgav att målet med verksamheten var 
att på bästa sätt ta hand om patienten för en bra upplevelse och för att 
uppnå bästa möjliga hälsa. Men hur vården utformades varierade mellan 
vårdgivarna. Hos en vårdgivare låg mycket fokus på omvårdnad och pati-
entens upplevelse, hos en annan var fokus mer på att patienten så fort som 
möjligt skulle få operation för att bli smärtfri och få ökad funktion så snart 
som möjligt. I och med att landstinget bestämmer priset bestämmer de 
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också hur mycket en operation får kosta, trots att vissa patienter kanske 
skulle vara betjänta av en mer omfattande omvårdnad.  

7.2.2 Ökad tillgänglighet 

Med en fri marknad var förhoppningen att antalet vårdgivare skulle öka 
inom den elektiva ryggkirurgin, något som tjänstemännen på SLL före in-
förandet av VVR menade att det inte fanns utrymme för. Under VVR har 
dock en ny aktör ansökt om att få bedriva verksamhet som kom igång un-
der 2017 vilket har lett till en ökad tillgänglighet. Det råder dock brist på 
ryggkirurger vilket gör att många av ryggkirurgerna jobbar på flera ställen.  
 

Tillgängligheten har också ökat då vårdgivarna på grund av konkurrens-
trycket känt sig tvungna att vara mer tillgängliga för att undvika att pati-
enterna går till en annan vårdgivare.  

7.2.3 Samordnad vård för en mer sammanhållen vårdkedja 

Samordning av vård för att bedriva en mer sammanhållen vårdkedja är 
något vårdgivarna har upplevt som besvärligt och som ett stort steg att an-
passa verksamheterna till. Ryggkirurgerna är specialister vilket innebär 
att de har stor kunskap om ett specifikt område, bäst utnyttjar man kanske 
deras kunskap om de får göra det de är bäst på. För att en patient ska få 
optimal vård, kan det samtidigt vara oerhört viktigt att ryggkirurger för en 
diskussion med andra vårdprofessioner så som fysioterapeuter eller annan 
specialistläkare för att få en helhetsbild av patientens vårdbehov och på så 
vis utforma en optimal vårdprocess. En optimal vårdprocess leder också 
till att patienten hamnar på rätt vårdnivå där det hela tiden är någon som 
har ansvar för patienten. Därmed minskar risken för att patienten ska 
hamna mellan olika vårdinstanser, vilket är eftersträvansvärt ur ett pati-
entperspektiv. 

7.2.4 Förebyggande av komplikationer 

Med kostnadsansvaret för postoperativ vård och potentiellt undvikbara 
oönskade händelser, så kallade PUOH, kommer incitamentet till att hålla 
nere all vård efter utförd indexoperation. Detta har lett till att ryggkirur-
gerna överväger för- och nackdelar med operationen mer noga. Före infö-
randet av VVR kunde patienter som låg i gråzonen, huruvida de skulle gyn-
nas av en operation eller inte, opereras. Detta är ryggkirurgerna mer re-
striktiva med idag då man inte tar samma risker. Med vårdepisodersätt-
ning med garantiansvar tar vårdgivaren både en ekonomisk och medicinsk 
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risk när de väljer att operera. Då uppstår en annan risk, att svårare pati-
enter som borde opereras blir utan operation för att den ekonomiska ris-
ken blir för hög. Det är därför viktigt att individjusteringen tar hänsyn till 
den typen av faktorer så att den ekonomiska risken inte övertrumfar den 
medicinska chansen. Baserat på registerdata för komplikationer går det 
inte att svara på om antalet komplikationer förändrats då registreringen 
tycks förändrats under tidperioden i fråga. Om man däremot studerar 
vårdkonsumtion efter operation så har den minskat generellt, vilket tyder 
på att vårdvalet har lett till färre komplikationer. Med tidigare ersättnings-
system fanns inget incitament för att undvika komplikationer, utan sna-
rare tvärtom. Då utbetalades ersättning för att åtgärda en komplikation 
eftersom ersättningen baserades på utförda åtgärder.  

7.2.5 Förebyggande av ”cherry picking” 

Intentionen med det nya beskrivningssystemet baserat på moduler istället 
för DRG-grupper samt den individbaserade justeringen syftar till att det 
inte ska vara ekonomiskt mer förmånligt att operera en viss typ av patien-
ter. Detta är en del som behöver ses över då vårdgivarna upplever att det 
fortfarande finns skillnader i ekonomisk risk mellan olika patientgrupper. 
Därutöver behövs även modulerna justeras då de anses vara för trubbiga 
vilket kan ge upphov till diagnosglidning.  

7.2.6 Bästa möjliga hälsa för patienten 

Fokus ligger hos de flesta vårdgivare på att minimera behovet av postope-
rativ vård vilket gynnar patienterna. Däremot finns en risk att patienter 
inte får den rehabilitering de behöver om inte sjukgymnastiken får en tyd-
ligare del i vårdvalet. Även den värdebaserade ersättningens andel behö-
ver justeras då den i dagsläget är alldeles för liten för att ge någon styref-
fekt. Detta leder till att fokus läggs på postoperativ kostnadsminimering 
istället för postoperativ hälsomaximering.  

7.2.7 Effektivare vård med ett holistiskt perspektiv 

Vårdgivarna upplever att de hade fått en bättre bild av patienternas vård-
konsumtion efter operation då de har ett betalningsansvar för den posto-
perativa vården. De upplever också att de har stort utrymme att utforma 
sina vårdprocesser på det sätt de önskar. En vårdgivare skiljer sig från 
detta och tycker att de på grund av den lägre ersättningen blivit begrän-
sade i utformningen av sina vårdprocesser. Personal hos samtliga vårdgi-
vare menade att elektiv ryggkirurgi har blivit patienternas marknad, där 
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vårdpersonalen arbetsbörda ökat. Gemensamt för vårdgivarna var också 
det uttryckta behovet av indexuppräkning av ersättningen, vilket inte finns 
i vårdvalet idag. 

7.3 Utvärderingens svagheter 

Förutsättningarna för att beskriva effekterna av införandet av VVR var 
goda då utvärderingen baseras på såväl registerdata som intervjuer. Men 
med alla metoder följer svagheter och utvärderingens svagheter diskuteras 
i detta avsnitt. 
 

VVR består av två interventioner, dels själva vårdvalet med fri etablering 
och fritt vårdsökande för patienter, dels det nya beskrivnings- och ersätt-
ningssystemet. Det är därför svårt att isolera effekterna från införandet av 
vårdval från effekterna till följd av det nya ersättningssystemet. De idéer 
som ligger till grund för värdebaserad vård går dock i linje med samtliga 
element i VVR, med fri etablering och fritt vårdsökande tillsammans med 
det nya ersättningssystemet.  
 
Tanken var att resultat baserat på registerdata skulle diskuteras med in-
tervjupersoner i den andra intervjuomgången. På grund av Socialstyrel-
sens långa handläggningstider hann dock inte data levereras före den 
andra intervjuomgången och därmed kunde resultaten inte diskuteras 
med intervjupersonerna. 
 
En svaghet med att enbart titta på data till och med 2016 är att effekterna 
av ytterligare en aktör inte ingår i analysen. Dessutom upplevde flera vård-
givare att det var resurskrävande att anpassa sig till det nya systemet, vil-
ket flera intervjupersoner menade hade tagit nästan två år. Med tanke på 
att operationerna ökade markant under 2016 hade det varit intressant att 
följa den fortsatta utvecklingen, främst på grund av att konkurrensen ökat 
men även på grund av omställningsprocessen. Resultat baserat på regis-
terdata ger i denna utvärdering stöd till vad som framkom i intervjuer med 
vårdpersonal, att de under de första åren upplevde en omställningsprocess 
som var resurskrävande.  
 
Det kontrafaktiska resultatet bör tolkas med försiktighet då beräkningarna 
är baserade på grova förenklingar och antaganden om verkligheten.  
  
Det blev under utvärderingens gång tydligt att registreringen inte är en-
hetlig och därför är det svårt att jämföra specifika kombinationer av ICD-
10 koder och åtgärdskoder över tid samt mellan SLL och RÖ. I våra data 
kunde vi se att registreringen blev mer stringent efter införandet av VVR. 
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För att undvika selektionsbias exkluderade vi fördjupningskoden i dia-
gnoskoden22. Svagheten med denna metod är att patienter som inte ope-
reras inom vårdvalet kan ha inkluderats. Utifrån vårt datamaterial kan vi 
heller inte säga något om remisseffektiviteten, alltså hur många patienter 
som går till operation av de som remitterats till en ryggspecialist. I utvär-
deringen undersöktes inte heller konsumtionen av sjukgymnastik på 
grund av att det i data varit svårt att urskilja sjukgymnastik från övrig vård.  
 
I denna utvärdering tas ingen hänsyn till de administrativa kostnaderna 
VVR har fört med sig. Detta hade varit en relevant faktor att ta hänsyn till 
då en av skillnaderna mellan vårdval och upphandling är att man ska 
slippa det kontinuerligt återkommande och resurskrävande upphand-
lingsförfarandet. Det vore av särskild vikt att ta med dessa kostnader i ana-
lysen då det i intervjuer framkom att införandet av VVR varit administra-
tivt tungt med mycket manuellt arbete jämfört med andra vårdval. Inte 
heller är konsultkostnaderna för utvecklandet och driften av systemen 
medtagna.  
 
Täckningsgraden i SWESPINE är högre i SLL jämfört med RÖ. Bortfallet 
för Global Assessment och postoperativ EQ-5D-index uppgår till ca 33 
procent. I basuppföljningen inför operation är bortfallet 16 procent. Bort-
fallet i ettårsuppföljningen för GA och EQ-5D var större för patienter födda 
utanför Europa. 
 
I denna utvärdering har patienterna inte blivit direkt tillfrågade hur de 
upplever vården, men effekterna i utvärderingen grundar sig på de pati-
entrapporterade utfallsmåtten GA och EQ-5D från kvalitetsregistret 
SWESPINE.  
 

7.4 Slutsatser 

 Antalet opererade patienter har ökat med 17 procent efter införan-
det av VVR. 

 Den totala kostnaden har ökat med 16 procent, däremot har medel-
kostnaden per operation minskat. 

 Vårdvalet har inte haft någon effekt på den individuella livskvali-
tetsvinsten, men då fler patienter opereras ökar den aggregerade 
livskvalitetsvinsten. 

                                            
22 Till exempel för diskbråck diskektomi använde vi istället M511 (i kombination med ABC16,26,66) istället för 
M511K. 
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 Den minskade genomsnittliga kostnaden per operation indikerar 
en effektivare vård då livskvalitetsvinsten inte har påverkats nega-
tivt.  

 Den prestationsbaserade ersättningens andel av den totala ersätt-
ningen behöver bli större för att generera effekt.  

 Individjusteringen upplevs inte vara tillräcklig för att motverka 
skillnader i ekonomisk risk mellan patienter. 

 Istället för fokus på postoperativ hälsomaximering ligger fokus på 
postoperativ kostnadsminimering.  

 Vårdvalet har inte haft någon större effekt på patientsammansätt-
ningen. 

 Andelen sjukskrivna patienter minskar efter införandet av VVR. 
 Den generella uppfattningen av vårdval ryggkirurgi var positiv 

bland personal hos de privata vårdgivarna och HSF.  

 Uppfattningen hos vårdpersonal var att det postoperativa kost-
nadsansvaret hade haft störst effekt på det dagliga arbetet och att 
det gav vårdgivarna en bättre helhetssyn av patientens behov. 

 Kopplingen av ersättning till patientrapporterat utfallsmått upplev-
des också som viktigt, även om den i dagsläget var för låg för att ge-
nerera effekt.  

 Vårdvalet har medfört en hög administrativ arbetsbörda på grund 
av det nya beskrivnings- och ersättningssystemet. Idag kvarstår re-
lativt mycket manuellt arbete med den komplexa ersättningsmo-
dellen.  

 Hur forskning och utveckling ska bedrivas och finansieras behöver 
lösas, särskilt eftersom de offentliga sjukhusen inte är inkluderade i 
VVR och de privata aktörerna opererar majoriteten av patienterna 
inom elektiv ryggkirurgi. 

 Resultaten tyder på en omställningsperiod de första åren efter infö-

randet av VVR och därför är det viktigt att följa utvecklingen från 

år 2016 och framåt för mer långsiktiga effekter av VVR. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 116 

REFERENSER  

1. Donabedian A. Evaluating the quality of medical care. The 
Milbank Memorial Fund quarterly. 1966;44(3):Suppl:166-206. 

2. Jacobsson F. Utveckling av ersättninssystem inom hälso- och 
sjukvård. En översikt av tillämpning, erfarenheter och 
utvecklingslinjer. http://webbutik.skl.se; 2008. 

3. Jonsson E. Effekter av konkurrens i offentlig tjänsteproduktion. 
Stockholm; 1991. 

4. Anell A. Värden i vården - en ESO-rapport om målbaserad 
ersättning i hälso och sjukvården. Expertgruppen för Studier i 
Offentlig ekonomi; 2010. 

5. Konkurrensverket. Valfrihetssystem: Konkurrensverket;  
[Available from: 
http://www.konkurrensverket.se/upphandling/valfrihetssystem/. 

6. Stockholm läns landsting. Avtalsinformation 
www.vardgivarguiden.se: Stockholms läns landsting; 2018 [2018-
01-05]. Available from: 
http://www.vardgivarguiden.se/avtaluppdrag/avtalsinformation/
?page=3. 

7. Wettermark B, Hellström M. Rapport om vårdval 10 år - Vad vet 
vi om dess effekter? www.sll.se; 2017. Report No.: HSN 2017-
1485. 

8. Janlöv N, Beckman A, Sveréus A, Wiréhn AB, Rehnberg C. Vem 
har vårdvalet gynnat? En jämförande studie mellan tre landsting 
före och efter vårdvalets införande i primärvården. 
www.vardanalys.se: Myndigheten för vårdanalys; 2013. 

9. Wohlin J, Ström O, Borgström F, Garellick G, Brommels M. 
Uppföljningsrapport vårdval höft- och knäprotesoperationer 
Preliminär analys, slutsatser och rekommendationer. 2012 2 mars 
2012. 

10. Porter ME. Value-based health care delivery. Annals of surgery. 
2008;248(4):503-9. 

11. Sveus. Vad är Sveus? : Sveus; 2016 [Available from: 
http://www.sveus.se/om-sveus/valkommen-till-sveus. 

12. Lindgren P. Ersättning i sjukvården. Modeller, effekter, 
rekommendationer. www.sns.se; 2014. 

13. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen SLL. Förfrågningsunderlag 
enligt LOV vårdval ryggkirurgi. In: sjukvårdsförvaltningen. H-o, 
editor. www.vardgivarguiden.se; 2013. 

14. Jacobsson F. Monetära ersättningsprinciper i hälso- och sjukvård. 
www.liu.diva-portal.org; 2007. Report No.: 0702 Contract No.: 
LIU CMT RA/0702. 



 

 117 

15. Eijkenaar F, Emmert M, Scheppach M, Schoffski O. Effects of pay 
for performance in health care: a systematic review of systematic 
reviews. Health policy (Amsterdam, Netherlands). 2013;110(2-
3):115-30. 

16. Scott A, Liu M, Yong J. Financial Incentives to Encourage Value-
Based Health Care. Medical care research and review : MCRR. 
2018;75(1):3-32. 

17. Roland M, Campbell S. Successes and failures of pay for 
performance in the United Kingdom. The New England journal of 
medicine. 2014;370(20):1944-9. 

18. Roland M, Guthrie B. Quality and Outcomes Framework: what 
have we learnt? BMJ (Clinical research ed). 2016;354:i4060. 

19. Roland M, Olesen F. Can pay for performance improve the quality 
of primary care? BMJ (Clinical research ed). 2016;354:i4058. 

20. Donabedian A. Evaluating the quality of medical care. 1966. 
Milbank Q. 2005;83(4):691-729. 

21. Stromqvist B, Fritzell P, Hagg O, Jonsson B, Sanden B. Swespine: 
the Swedish spine register : the 2012 report. European spine 
journal : official publication of the European Spine Society, the 
European Spinal Deformity Society, and the European Section of 
the Cervical Spine Research Society. 2013;22(4):953-74. 

22. LöF. Om försäkringen www.lof.se: LöF; 2016 [Available from: 
https://lof.se/patient/om-forsakringen/. 

23. LöF. Så hanteras ditt ärende www.lof.se: LöF; 2016 [Available 
from: https://lof.se/patient/sa-hanteras-ditt-arende/. 

24. Wagner AK, Soumerai SB, Zhang F, Ross-Degnan D. Segmented 
regression analysis of interrupted time series studies in 
medication use research. Journal of clinical pharmacy and 
therapeutics. 2002;27(4):299-309. 

25. Sundararajan V, Henderson T, Perry C, Muggivan A, Quan H, 
Ghali WA. New ICD-10 version of the Charlson comorbidity index 
predicted in-hospital mortality. Journal of clinical epidemiology. 
2004;57(12):1288-94. 

26. Porter ME. A strategy for health care reform--toward a value-
based system. The New England journal of medicine. 
2009;361(2):109-12. 

27. Porter  ME. What Is Value in Health Care? New England Journal 
of Medicine. 2010;363(26):2477-81. 

28. Ruhl K, Ritchie J, Lewis J. Qualitative research practice : a guide 
for social science students and researchers. 2004. 

29. Faugier J, Sargeant M. Sampling hard to reach populations. 
Journal of Advanced Nursing. 1997;26(4):790-7. 

30. Kvale S, Brinkmann S, Torhell S-E. Den kvalitativa 
forskningsintervjun: Lund : Studentlitteratur, 2009 



 

 118 

2. uppl.; 2009. 
31. Burgess RG. In the field : an introduction to field research: 

London : Routledge, 1991; 1991. 
32. Dolan P. Modeling valuations for EuroQol health states. Medical 

care. 1997;35(11):1095-108. 
 



 

 

 

 

CMT RAPPORTSERIE/CMT DISCUSSION PAPERS 
 
(Reports with titles in English in brackets are only available in Swedish) 
 
1986:1 P Carlsson, B Jönsson: Makroekonomisk utvärdering av medicinsk teknologi - En 

studie av introduktionen av cimetidin för behandling av magsår (Medical technology 
assessment in a macroeconomic perspective - A study of the introduction of cimetidine 
for treatment of ulcers) 
 

1986:2 L-Å Levin: Betablockerare som profylaktisk behandling efter akut hjärtinfarkt - en 
samhällsekonomisk analys (Beta-blockers as prophylaxis after acute myocardial 
infarction - a cost-effectiveness study) 

 
1986:3 B Jönsson: Prevention som medicinsk teknologi - hälsoekonomiska aspekter 

(Prevention as a medical technology - economic aspects) 
 
1986:4 B Jönsson: Economic aspects of health care provision - is there a current crisis?  
 
1986:5 B Jönsson: The economics of drug regulation  
 
1986:6 P Carlsson, H-G Tiselius: Utvärdering av alternativa teknologier för behandling av 

urinvägskonkrement - uppläggning av studien (Evaluation of alternative technologies 
for treatment of upper urinary tract calculi - study design) 

 
1986:7 S Björk, A Bonair: Att mäta livskvalitet (Quality of life measurements) 
 
1986:8 G Karlsson: Samhällsekonomisk utvärdering av käkbensförankrade broar - en förstudie 

(Economic evaluation of jaw-bone anchored bridges - a pilot study) 
 
1986:9 Verksamhetsberättelse 1985/86 och plan för 1986/87  
 
1986:10 P Carlsson, H-G Tiselius: Utvärdering av stötvågsbehandling av njursten - Redovisning 

av ett års verksamhet (Evaluation of extracorporeal shockwave lithotripsy treatment 
for upper urinary tract calculi - The first year experiences) 

 
1986:11 B Jönsson: Health Economics in the Nordic Countries: Prospects for the Future 
 
1986:12 B Jönsson: Cost Benefit Analysis of Hepatitis-B Vaccination 
 
1987:1 P Carlsson, B Jönsson: Assessment of Extracorporeal Lithotripsy in Sweden 
 
1987:2 P Carlsson, H Hjertberg, B Jönsson, E Varenhorst: The cost of prostatic cancer in a 

defined population  
 
1987:3 B Jönsson, S Björk, S Hofvendahl, J-E Levin: Quality of Life in Angina Pectoris. A 

Swedish Randomized Cross-Over Comparison between Transiderm-Nitro and Long-
acting Oral Nitrates 

 
1987:4 Verksamhetsredovisning 1986/87 och plan för 1987/88  
 
1987:5 B Jönsson: Ekonomiska konsekvenser av de nya behandlingsriktlinjerna för hypertoni 

(Economic consequences of new guidelines of hypertension 
 
1987:6 B Jönsson, G Karlsson: Cost-Benefit of Anesthesia and Intensive Care 
 
1987:7 J Persson, L Borgquist & C Debourg: Medicinsk teknik i primärvården. En enkätstudie 

riktad till vårdcentraler och medicintekniska avdelningar ( Medical devices in primary 
health care) 



 

 

 

 

 
1988:1 J Persson (ed.): Innovation assessment in rehabilitation. Workshop proceedings 
 
1988:2 C Debourg, L Borgquist & J Persson: Fördelning av hjälpmedel och kostnad på 

sjukdomsgrupp (Aids for disabled and costs related to groups of diagnoses) 
 
1988:3 BJönsson, G Karlsson & R Maller: Ekonomisk utvärdering av antibiotika (Economic 

evaluation of antibiotics) 
 
1988:4 Carlsson, P: Stötvågsbehandling av gallsten (ESVL-G) En konsekvensanalys av att 

införa ESVL-G i den sydöstra sjukvårdsregionen (Extracorporeal shock Wave 
lithotripsy treatment of biliary stones - A consequence analysis of an introduction of 
the technology in the south-east health care region) 

 
1988:5 Carlsson, P: Extrakorporal stötvågslitotripsi vid behandling av njursten och gallsten 

(Extracorporeal shock wave lithotripsy in treatment of renal and biliary stones) 
 
1988:6 Andersson, F & Gerdtham, U: En studie av sjukvårds- utgifternas bestämningsfaktorer 

i ett internationellt och nationellt perspektiv (A Study of the Determinants of Health 
Expenditures in a National and International Perspective) 

 
1988:7 Bonair, A: Spridning av medicinsk teknologi - en internationell jämförelse (Diffusion of 

medical technology - an international comparison) 
 
1988:8 Andersson, F, Brodin, H & Stalfelt A-M: Kostnader för behandling av akut myeloisk 

leukemi - En analys av kostnadsvariationer över tiden (The Cost of Treating Acute 
Myeloid Leukemia - An Intertemporal Cost Analysis) 

 
1988:9 Gerdtham, U, Andersson, F, Sögaard, J & Jönsson, B: Econometric analysis of health 

care expenditures A cross-section study of the OECD-countries  
 
1989:1 Persson J: Ethical codes in biomedical and clinical engineering - an international 

comparison  
 
1989:2 Gerdtham U: Läkemedelsförsörjningen i Sverige (The Provision of Pharmaceuticals in 

Sweden) 
 
1989:3 Andersson, F: Effektiv patenttid för nya läkemedelssubstanser registrerade i Sverige 

1965-1987 (Effective Patent Life of New Chemical Entities Approved in Sweden 
between 1965 and 1987 

 
1989:4 Rehnberg, C, Westerberg, I & Carlsson, P: Hälso- och sjukvård i Kanada. En analys av 

organisation, styrning och finansiering (Health care in Canada - Organisation, 
Management and Financing) 

 
1989:5 Carlsson, P, Pedersen, K, Varenhorst, E: Ekonomisk utvärdering av 

prostatacancerscreening med dubbelpalpation - En pilotstudie på vårdcentraler i 
Norrköping (Economic evaluation of screening for prostate cancer with digital 
palpation) 

 
1989:6 Falk, J, Haglund, J, Hultberg, T & Persson, J: Blodtrycksmätning i primärvården 

(Indirect measurement of blood pressure in primary health care) 
 
1989:7 Jönsson, B & Karlsson, G: Neonatal intensivvård av barn med mycket låg födelsevikt 

(Economic aspects of neonatal intensive care of very-low-birth-weight infants) 
 
1989:8 Jönsson, B, Horisberger B, Bruguera, M & Matter:L: Cost-benefit analysis of hepatit-B 

vaccination. A Computerised decision model for Spain 



 

 

 

 

 
1989:9 Jönsson, B: Medicinsk teknologi - utveckling, utnyttjande och utvärdering (Medical 

technology - development, utilization and assessment) 
 
1990:1 Johannesson, M, Borgquist, L, Elenstål, A, Jönsson, B, Tilling, B: Läkemedels- och 

konsultationskostnad för hypertoni vid en vårdcentral (Hypertension treatment in an 
out-patient setting: the costs of drugs and physician visits) 

 
1990:2 Johannesson, M, Jönsson, B, & Gerdtham, U-G: Kostnads-effektanalys av behandling 

mot högt blodtryck - en metodstudie (Cost-effectiveness analysis of hypertension 
treatment - methodological issues) 

 
1990:3 Gerdtham, U-G: Den förändrade åldersstrukturens effekt på sjukvårdskostnaderna 

(Implications of the changing age structure on the health care costs) 
 
1990:4 Jönsson, B: The cost of diabetes and the cost-effectiveness of interventions 
 
1990:5 Johannesson, M & Jönsson, B: Cost-effectiveness analysis of hypertension treatment - 

methodological issues 
 
1990:6 Persson, J, Fagnani, F, Hutton, J, Jorgensen, T & Saranummi, N: Survey of Health 

Care Systems and Potential of Information Technology 
 
1990:7 Johannesson, M, Borgquist, L, Jönsson, B & Råstam, L: Kostnaderna för behandling av 

hypertoni i Sverige - en analys av olika interventionsgränser och behandlingsmix (The 
costs of hypertension treatment in Sweden - an analysis of various intervention 
strategies and mix of treatment) 

 
1990:8 Jönsson, B, Brorsson, B, Carlsson, P & Karlsson, G: Assisterad befruktning vid ofrivillig 

barnlöshet. Hälsoekonomiska aspekter. (Artificial fertilization in case of unwanted 
childlessness - economic aspects) 

 
1991:1 Ekberg, K, Lindén, M & Persson, J: Medicinsk teknik och arbetsmiljö. Del I: Effekter på 

hälsa, vårdkvalitet och säkerhet. Del II: Klinikvis redovisning. (Medical technique and 
working environment Part I: Effect on health, quality of care and security. Part II: A 
record of performance on clinic level) 

 
1991:2 Garpenby, P: Ny organisation för psykiatrin i Östergötland - en studie av 

implementering inom ett landsting. (A new organization of psyciatric care in 
Östergötland - a study of implementation in a County Council) 

 
1991:3 Johannesson, M, Hedbrant, J & Jönsson, B: A computer simulation model for cost-

effectiveness analysis of cardiovascular disease prevention 
 
1991:4 Nordenfelt, L: Quality of Life and Health Promotion. Two Essays in the Theory of 

Health Care 
 
1991:5 Carlsson, P, Garpenby, P, Bonair, A: Kan sjukvården styras? En rapport om spridning 

och kontroll av medicinsk teknologi. (Is control of health care possible? A report on the 
diffusion and control of medical technology.) 

 
1991:6 Brodin, H: Köer till vård - Myt och verklighet. 
 (Queues in health care - myth and reality) 
 
1991:7 Carlsson, P, Tiselius, H-G, Borch, K: Some aspects of extracorporeal shock wave 

lithotripsy for renal and biliary stone treatment 
 



 

 

 

 

1991:8 Rehnberg, C: Primärvård i privat entreprenad - En sammanfattning av ett års 
verksamhet i Norrköping. (Primary Care on contract - a summary of the first year in 
Norrköping) 

 
1992:1 Carlsson, P, Jönsson, B, Ahlstrand, C: Prevalence and costs of benign prostatic 

hyperplasia in Sweden 
 
1992:2 Persson, J (ed.): Advancing the role of biomedical engineering in health care 

technology assessment. Proceedings of a joint session organized by IFMBE 
(International Federation for Medical and Biological Engineering) and ISTAHC 
(International Society of Technology Assessment in Health Care), at the ISTAHC 
Eighth Annual Meeting, Vancouver, June 14-20, 1992 

 
1992:3 Jonsson, D, Zethraeus, N, Mansfield, M, Wålinder, J: Hälsoekonomisk analys av 

klozapinbehandling vid farmakoterapifraktär scizofreni - en pilotstudie 
 
1992:4 Bonair, A, Persson J: Innovation and technology transfer in health care. COMETT-

ASSESS General Overview 
 
1992:5 Carlsson, P, Varenhorst, E, Pedersen, K: Assessment of screening for carcinoma of the 

prostate - An introduction 
 
1992:6 Carlsson, P, Ahlstrand, C, Jönsson, B. Surgical treatment of benign prostatic 

hyperplasia - Manifestations, complications and costs 
 
1992:7 Chowdhury, S, Persson, J. Videophones for Surgeon - Pathologist Consultations: A Pre-

implementation Study 
 
1993:1 Johannesson M, Jönsson B. Ekonomisk utvärdering av osteoporos prevention 
 
1993:2 Carlsson P, Hedbrant J, Pedersen K, Varenhorst E, Gray D. An evaluation of prostate 

cancer screening using a decision analytic model 
 
1993:3 Hass U, Persson J, Brodin H, Andersson A. Utvärdering av datorbaserade 

hjälpmedelsteknologier - effekter och kostnader. En utvärdering initierad av REDAH-
projektet 

 
1993:4 Karlsson G. Att mäta behandlingsresultat inom sjukvården. En teoretisk jämförelse 

mellan QALYs och HYEs. Arbetsrapport 
 
1994:1 Garpenby P. Introduktion av metoder inom psykiatrin i Blekinge, Västmanland och 

Östergötland - en jämförande studie 
 
1994:2 Garpenby P, Carlsson P. Utvärdering och förslag till organisation av nationella register 

för kvalitetskontroll inom hälso- och sjukvården 
 
1994:3 Skargren E, Carlsson P, Gade M, Rosenbaum A, Tropp H, Öberg B, Ödman UM. En 

jämförelse av två behandlingsstrategier - kiropraktik och sjukgymnastik - vid 
rygg/nackbesvär 

 
1994:4 Lindvall P, Karlsson G. Primärvård under kommunalt huvudmannaskap. En första bild 

av försöksverksamheten i Katrineholms kommun  
 
1994:5 Rahmqvist M, Carlsson P. Ålder och andra faktorers betydelse för ohälsa och 

vårdutnyttjande 
 
1994:6 Karlsson G, Lindvall P. Kommunal primärvård i Katrineholm. Vårdutnyttjande 1990-

1992 



 

 

 

 

 
1995:1 Lundh U. De äldre östgötarnas levnadsförhållanden, hälsa och erfarenheter av hälso- 

och sjukvård 
 
1995:2 Hass U, Karlsson G. Sambandet mellan kostnader för hjälpmedel och andra insatser 

för personer med funktionsnedsättningar 
 
1995:3 Lindvall P, Karlsson G, Rosén I. Primärvårdsförsöket i Katrineholm. En lägesbild av 

verksamheten utifrån ett personalperspektiv 
 
1995:4 Andersson A, Brodin H. Rehabilitering/habilitering av döva och dövblinda med 

ytterligare funktionsnedsättningar - en ekonomisk pilotstudie 
 
1995:5 Karlsson G, Andersson A. Hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning - en 

hälsoekonomisk analys 
 
1995:6 Hass U, Persson J, Brodin H, Andersson A. Brukarinflytande och hjälpmedelsval - 

betydelse för hjälpmedelsförskrivning, livskvalitet och kostnader 
 
1995:7 Karlsson G, Lindvall P, Rosen I. Kommunal primärvård i Katrineholm. 

Vårdutnyttjande, vårdkvalitet och hälsa utifrån ett befolkningsperspektiv 
 
1995:8 Jonsson D, Husberg M. Hälsoekonomisk utvärdering av rehabilitering för personer 

sjukskrivna mer än 30 dagar. En jämförande studie i Östergötland 
 
1995:9 Jonsson D, Husberg M. Samhällsekonomiska aspekter på reumatisk sjukdom 
 
1995:10 Holmberg H, Carlsson P. Primärvård i privat och offentlig regi - En uppföljning av 

primärvårdsverksamheten i Norrköping 
 
1995:11 Bäckman K, Jonsson D. Utvärdering av den särskilda ersättningen för rehabiliterings- 

och behandlingsinsatser inom hälso- och sjukvården (Dagmar 485) i Östergötland åren 
1991-1994 

 
1995:12 Skargren E, Carlsson P, Gade M, Rosenbaum A, Tropp H, Öberg B, Ödman UM. 

Kostnads- och effektanalys av behandling med kiropraktik eller sjukgymnastik vid 
rygg-/nackbesvär - Uppföljning efter 6 månader 

 
1996:1 Varenhorst E, Carlsson P, Hagström I, Holmberg H, Lindahl T, Löfman O, Noorlind 

Brage H, Pedersen K, Wågermark J. Sex års erfarenhet med screening för 
prostatacancer - en pilotstudie på vårdcentraler i Norrköping 

 
1996:2 Ardeby O, Persson J, Borgquist L. Medicinsk teknik i primärvården - utveckling 1986-

1995 
 
1996:3 Rahmqvist M, Bäckman K. Landstingsenkät -95. Östgötarnas erfarenheter av 

primärvård, sjukhusvård och tandvård 
 
1996:4 Garpenby P. Att omsätta psykiatrireformen i handling - en första redovisning från 

Östergötland 
 
1996:5 Konsensusuttalande. God strokevård i Östergötland. Landstinget i Östergötland i 

samarbete med Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi 
 
1996:6 Hass U, Jonsson D. Uppföljning av kostnaderna för lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade under 1994 (LSS 1992/93) 
 



 

 

 

 

1996:7 Garpenby P, Carlsson P. Nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården - en 
uppföljande studie 

 
1996:8 Lindvall P. Introduktion av nya teknologier vid behandling av schizofreni under 

perioden 1935 - 1990 
 
1996:9 Bäckman K, Brodin H. Äldres färdtjänstutnyttjande - bakgrundsfaktorer med exempel 

från Norrköping 
 
1996:10 Rahmqvist M, Bäckman K. Östgötarnas hälsa, levnadsvanor och 

läkemedelsförbrukning 
  
1996:11 Ardeby O, Ausmeel H, Persson J. Internet som verktyg för hälso- och sjukvården - 

handledning och exempel 
 
1996:12 Persson J, Brodin H. Prototype tool for assistive technology cost and utility evaluation 
 
1996:13 Holmberg H, Carlsson P, Varenhorst E, Kalman D. Ekonomiska konsekvenser av nya 

medicinska metoder i vården av prostatacancer. - En beräkning av sjukvårdskostnader 
under hela vårdperioden 

 
1997:1 Jonsson D, Husberg M. Utvärdering av olika vårdalternativ inom mödrahälsovården i 

Östergötland - Kostnader, vårdkonsumtion och vårdkvalitet 
 
1997:2 Jonsson D, Husberg M. Uppföljning av kostnaderna för lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade under 1995 (LSS 1992/93) 
 
1997:3 Rahmqvist M, Garpenby P. Kommunal primärvård i Katrineholm. Vårdutnyttjande, 

vårdkvalitet och hälsa - en jämförelse mellan 1993 och 1996 
 
1997:4 Larsson SA, Garpenby P, Lindvall P. Kommunal primärvård i Katrineholm. Perspektiv 

på utveckling och samverkan 
 
1997:5 Garpenby P, Lindvall P. Primärvård under kommunalt huvudmannaskap. CMTs analys 

av försöket i Katrineholm 
 
1997:6 Jonsson D, Rahmqvist M, Husberg M. Psykiska besvär bland långtidssjukskrivna i 

Östergötland 
 
1997:7 Lindvall P. Interna budgetöverenskommelser vid Lasarettet i Motala - Rationell 

styrning eller mode? 
 
1997:8 Jonsson D, Husberg M. Samhällsekonomiska aspekter på användning av neuroleptika 
 
1997:9 Rahmqvist M, Jonsson D. Psykisk ohälsa och vårdutnyttjande i Östergötland 1991 - 

1995 
 
1998:1 Lundh U, Sandberg J. De äldre östgötarnas levnadsförhållanden, hälsa och 

erfarenheter av hälso- och sjukvård 
 
1998:2 Hass U, Persson J, Brodin H, Andersson A. Utvärdering av datorbaserade 

hjälpmedelsteknologier. En utvärdering initierad av REDAH-projektet. Slutrapport 
mars 1998 

 
1998:3 Byrsjö J, Persson J. Information för hälso- och sjukvården vid Internet och CD-ROM - 

en annoterad förteckning 
 
1998:4 Andersson A, Levin L-Å. Sjukvård i hemmet - en litteraturgenomgång 



 

 

 

 

 
1998:5 Sennfält K. Kostnadsnyttoanalys av behandlingar vid kronisk njursvikt. En pilotstudie 
 
1998:6 Vimarlund V, Timpka T, Ferraz Nunez J, Jonsson, D. Utvärdering av 

yrkesrehabilitering 
 
1998:7 Jonsson D, Husberg M, Foldemo A. Hälsoekonomisk utvärdering av psykiatrireformen 

i Östergötland 
 
1998:8 Garpenby P, Larsson SA. Att genomföra psykiatrireformen i vardagen - en uppföljande 

studie från Östergötland 
 
1998:9 Garpenby P, Byrsjö J. Den medicinska faktadatabasen MARS inom Socialstyrelsen - en 

utvärdering 
 
1998:10 Ceder M, Garpenby P. Patientinformation avseende bröstcancer och diabetes - en 

utvärdering 
 
1998:11 Öberg B, Funkesson K. En beskrivning av rehabiliteringskedjan mellan kommun och 

landsting i Östergötland. Patienters, anhörigas och personalens perspektiv 
 
1998:12 Löfström L. Riskfaktorer och Resultat inom Hjärtkirurgin - från data till information 

och åtgärder. En introduktion till litteratur och metoder 
 
1999:1 Rahmqvist M, Johansson G. Patienttillfredsställelse i öppen och sluten sjukhusvård i 

Östergötland 1997 
 
1999:2 Hass U, Persson J. Utvärdering av ortoser och ortopedteknisk verksamhet 
 
1999:3 Garpenby P, Larsson SA. Inställningen till vårdprogram bland personal inom barn- och 

ungdomspsykiatrin – en lägesrapport från Östergötland 
 
1999:4 Jonsson D, Husberg M. Hälsoekonomisk utvärdering av Rehabhuset von Platen – EU-

projekt: Socialfond mål 3 
 
1999:5 Jonsson D, Husberg M. Samhällsekonomiska kostnader för reumatiska sjukdomar 
 
1999:6 Garpenby P, Larsson SA. Hälsoinformation via Internet, bibliotek och 

patientinformationscentraler – en systematisk litteraturgranskning 
 
1999:7 Sennfält K, Carlsson P, Magnusson M. Kostnadsnyttoanalys vid behandling av kronisk 

njursvikt, med fokus på hämodialys och peritonealdialys 
 
1999:8 Rahmqvist M, Lindgren I, Larsson S. Hörselstudien 1998: Nytta av hörapparat och 

erfarenheter av hörselvården i Östergötland 
 
2000:1 Larsson SA, Schmidt A, Persson J. Dövblindas upplevelser och erfarenheter av 

projektet ”Nya möjligheter i arbetslivet”. Delprojekt för dövblinda inom EU-projektet 
Horizon 

 
2000:2 Bäckman K, Schmidt A, Carlsson P, Karlsson E. Hjärtsjukdomars samhällskostnader 
 
2000:3 Garpenby P, Husberg M. Hälsoinformation idag och i morgon. Östgötarnas 

användning av och förtroende för olika informationskällor 
 
2000:4 Jonsson D, Husberg M. Samhällsekonomiska kostnader för reumatoid artrit och 

fibromyalgi 
 



 

 

 

 

2000:5 Larsson SA, Jonsson D. Utvärdering av Dagmarmedel i Östergötland 1995-1999 
 
2001:1 Lundh U. Äldres hälsa. En studie av befolkningen i Östergötland och Kalmar län 
 
2001:2 Hellbom G, Samuelsson K, Jonsson D, Persson J. Instrument för resultatmätning vid 

hjälpmedelsbaserad rehabilitering 
 
2001:3 Bäckman K, Carlsson P, Karlsson E, Schmidt A. Cost of heart disease in Sweden 
 
2002:1 Henriksson M, Carlsson P. Att mäta hälsorelaterad livskvalitet – en beskrivning av 

instrumentet EQ-5D 
 
2002:2 Götherström U-C, Persson J, Jonsson Dick. Samhällsekonomisk utvärdering av post- 

och teletjänster för funktionshindrade – modellutveckling och tillämpning 
 
2002:3 Rahmqvist M. Nytta av hörapparat och erfarenheter av hörselvården i Östergötland 
 
2002:4 Husberg M, Larsson SA, Jonsson D, Persson J. Hälsoekonomisk utvärdering av 

rehabilitering vid Smärt- och Rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset i 
Linköping 

 
2003:1 Roback K, Persson J, Hass U. Spridning och implementering av medicintekniska 

produkter. Bakgrundsrapport 
 
2003:2 Liss P-E. Metoder för bedömning och rangordning av vårdbehov – En översikt 
 
2003:3 Götherström U-C, Persson J. Instrumentet IPPA för resultatmätning vid 

arbetslivsinriktad rehabilitering 
 
2003:4 Bernfort L, Nordfeldt S. AD/HD och relaterade tillstånd hos barn och ungdomar. 

Epidemiologi, behandling och hälsoeffekter i Sverige, Norge och Danmark samt 
situationen i Östergötland 

 
2003:5 Schmidt A, Husberg M, Bernfort L. Samhällsekonomiska kostnader för reumatiska 

sjukdomar 
 
2003:6 Henriksson M, Carlsson P. Att läsa och kvalitetsgranska hälsoekonomiska 

modellstudier 
 
2003:7 Garpenby P, Götherström U-C, Larsson, SA. Inställningen till vårdprogram bland 

personal inom barn- och ungdomspsykiatrin i Östergötland 
 
2004:1 Andersson A, Carlsson P, Lundborg M, Gunnarson A. Ohälsans kostnader. 

Kartläggning av vårdutnyttjande för olika sjukdomsgrupper i Östergötland 
 
2004:2 Bernfort L, Persson J. Bredbandstjänster för funktionshindrade - utvärdering av 

brukarnyttan 
 
2004:3 Rahmqvist M. Kvalitet i vården ur patientens perspektiv: Variationer i betyg mellan 

olika patientgrupper och vårdenheter 
 
2004:4 Henriksson M, Lundgren F. Screening för pulsåderbråck i buken - en hälsoekonomisk 

utvärdering 
 
2005:1 Bernfort L, Persson J. Mobil videokommunikation för döva. Utvärdering av 

brukarnyttan 
 



 

 

 

 

2005:2 Garpenby P, Husberg M. Hälsoinformation i vår tid. Östgötarnas användning av nya 
och gamla informationskällor 

 
2005:3 Bernfort L, Nordfeldt S. AD / HD i ett samhällsekonomiskt perspektiv 
 
2005:4 Bernfort L, Fernell E. Hur påverkas vardagslivet av ADHD och närliggande 

funktionsnedsättningar? Analys och sammanfattning av en enkätstudie riktad till 
riksförbundet Attentions medlemmar 

 
2006:1 Bartha E, Kalman S, Carlsson P. Postoperativ smärtlindring - till vilket pris? En 

hälsoekonomisk modellanalys av två smärtlindringsmetoder 
 
2006:2 Nordfeldt S, Arvidsson E, Bernfort L. Sjukvårdens och skolans insatser för barn med 

AD/HD - föräldrars erfarenheter. En intervjustudie 
 
2006:3 Mårtensson J, Carlsson P, Arvidsson E, Frank L, Lindström K, Borgquist L. Erfarenhet, 

kunskap och inställning till prioriteringar - En intervjustudie med personal i 
primärvården 

 
2006:4 Garpenby P. Procedurrättvisa och praktisk prioritering - tre fall från svensk hälso- och 

sjukvård 
 
2006:5 Davidson T, Levin L-Å. Kostnaden för förmaksflimmer i Östergötland 
 
2007:1 Garpenby P. Inställningen till vårdprogram bland personal inom barn- och 

ungdomspsykiatrin i Östergötland - en kompletterande intervjustudie 
 
2007:2 Jacobsson F. Monetära ersättningsprinciper i hälso- och sjukvård 
 
2007:3 Persson J, Husberg M, Hellbom G, Fries A. Kostnader och effekter vid förskrivning av 

rollatorer 
 
2007:4 Rahmqvist M. Befolkningens hälsa och samhällets kostnader för vård och 

produktionsbortfall - Resultat från ULF-studien 1996 och 2005 
 
2007:5 Tinghög G, Carlsson P, Synnerstad I, Rosdahl I. Samhällskostnader för hudcancer samt 

en jämförelse med kostnaderna för vägtrafikolyckor 
 
2007:6 Arvidsson E, André M, Borgquist L, Carlsson P, Lindström K. Så resonerar läkare och 

sjuksköterskor vid prioriteringar av patienter i primärvård 
 
2007:7 Hallert, E, Husberg M, Schmidt A, Jonsson D. Sjukdomsförlopp, kostnader och 

livskvalitet vid nydebuterad reumatoid artrit 
 
2007:8 Heintz E. The cost-effectiveness of foetal monitoring with ST analysis (Master’s Thesis, 

IEI) 
 
2008:1 Bistoletti P, Sennfält K. En hälsoekonomisk modellstudie av primärscreening mot 

livmoderhalscancer med cellprov- och HPV DNA-test 
 
2008:2 Schmidt A, Andersson A. Östgötars samhällskostnader för ohälsa fördelat på 

sjukdomsgrupper - 2006 
 
2008:3 Alwin J, Persson J, Krevers B. Teknik för personer med demens. En utvärderingsstudie 

av teknikintervention för personer med demenssjukdom och deras närstående 
 
2008:4 Davidson T, Levin L-Å. Närståendes konsekvenser – Hur kan de inkluderas i den 

hälsoekonomiska analysen? 



 

 

 

 

2008:5 Persson J, Arlinger S, Husberg M. Kostnader och effekter vid förskrivning av 
hörapparat 

 
2008:6 Jacobsson F. Mål och mått. En dokumentation och utvärdering av en resultatbaserad 

ersättning inom primärvården 
 
2009:1 Roback K. Värmemätning för diagnos av begynnande fotproblem vid diabetes. 

Metodöversikt samt försöksanvändning av fotindikatorn SpectraSole Pro 1000 
 
2009:2 Bernfort L. Hälsoekonomiska utvärderingar – Vad menas och hur gör man? 
 
2009:3 Rahmqvist M, Husberg M. Effekter av sjukvårdsrådgivning per telefon. En analys av 

rådgivningsverksamheten 1177 i Östergötland och Jämtland 
 
2009:4 Roback K, Carlsson P. Evidensgraderingssystemet GRADE. Ett sätt att granska 

vetenskaplig kunskap om metoder och arbetssätt i hälso- och sjukvården 
 
2010:1 Carlsson P, Alwin J, Brodtkorb T-H, Heintz E, Persson J, Roback K, Tinghög G. 

Nationellt system för utvärdering, prioritering och införandebeslut av icke-
farmakologiska sjukvårdsteknologier – en förstudie 

 
2010:2 Levin L-Å, Andersson D, Anell A, Heintz E, Hoffman M, Schmidt A, Carlsson P. 

Styrformer för effektiv läkemedelsanvändning 
 
2010:3 Davidson T, Husberg M, Janzon M, Levin L-Å. Kostnader och kostnadseffektivitet av 

ett införande av dabigatran hos patienter med förmaksflimmer (preliminär version – ej 
för spridning eller citering) 

 
2011:1 Davidson T, Husberg M, Janzon M, Levin L-Å. Kostnader och kostnadseffektivitet av 

ett införande av dabigatran hos patienter med förmaksflimmer 
 
2011:2 Brodtkorb T-H, Alwin J, Heintz E, Roback K, Carlsson P. Förutsättningar för etablering 

av en nationell prioriteringskommitté i hälso- och sjukvården. Erfarenheter från andra 
länder 

 
2012:1 Bernfort L, Nyström Kronander U. Allergenspecifik immunoterapi vid behandling av 

allergisk rinit. Behandlingseffekter, kostnader och kostnadseffektivitet 
 
2012:2 Bernfort L (red) QALY som effektmått inom vården. Möjligheter och begränsningar 
 
2013:1 Davidson T, Levin-L-Å, Bergström A. En pilotstudie av självtestning vid behandling 

med oral antikoagulantia. Hälsoekonomiska aspekter 
 
2013:2 Garpenby P, Nedlund A-C. Ordnat införande av metoder i klinisk verksamhet. En 

studie av försök med dialogmöten inom Landstinget i Östergötland 
 
2013:3 Rahmqvist M. Infektioner i slutenvård. Omfattning och kostnader i Östergötland – en 

pilotstudie 
 
2013:4 Lundqvist M, Davidson T. Hälsoekonomisk analys av hemtandvård jämfört med 

tandvård på stationär klinik för äldre vid särskilda boenden 
 
2015:1 Aronsson M, Carlsson P, Levin L-Å. Hälsoekonomisk förstudie av digital patologi. Var 

finns de potentiella vinsterna? 
 
2015:2 Bernfort L, Gerdle B, Rahmqvist M, Husberg M, Levin L-Å. Chronic pain in an elderly 

population in Sweden. Impact on costs and quality of life 
 



 

 

 

 

2015:3 Garpenby P. Evidensbaserade policybeslut i hälso- och sjukvård. Redovisning av nio 
strategier 

 
2016:1 Rahmqvist M. Hur fungerar punktprevalensmetoden som mätinstrument i sluten 

sjukhusvård? Kostnader och prevalenser för vårdrelaterade infektioner i somatisk 
slutenvård i Östergötland 2012 

 
2016:2 Roback K, Bernfort L, Lundqvist M, Alwin J. Ordnad utmönstring av hälso- och 

sjukvårdsmetoder 
 
2017:1 Rahmqvist M. Läkarbesök och läkemedelskonsumtion bland barn med astma, diabetes 

och andra kroniska sjukdomar. Ett metodexempel på hur journaldata kan omvandlas 
till epidemiologi och sjukvårdskostnader 

 
2018:1 Eriksson T, Levin L-Å. Utvärdering av vårdval ryggkirurgi i Stockholms län 
 
 
Rapporterna kan beställas från CMT till en kostnad av 150 kronor exklusive 
moms. Kontakta vår administratör på tel: 013-285779. Vid beställningar av mer än 
10 ex ges rabatt. 


	CMTRapport_2018-08-24
	CMT Rapportlista 2018 1



