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FÖRORD 

Att författa denna rapport har varit ett intressant och trevligt arbete. Bristen på 
mätvärden från tiden innan mål och mått programmet startade i Östergötland har 
dock inneburit en hel del jagande efter alternativa värden för att hitta något att 
jämföra med. Stora mängder data och information har behövt samlas in. Trots att 
detta har medfört att jag behövt hjälp med insamling av data från en mängd 
personer och dessutom grävt i ”deras” siffror har jag hela tiden fått den hjälp jag 
behövt och dessutom blivit vänligt bemött.  
 
Resultat- och målrelaterad ersättning är en relativt ny företeelse inom hälso- och 
sjukvården. År 2002 när mål och mått ersättningen startade i Östergötland fanns 
inte mycket dokumenterade erfarenheter vare sig i Sverige eller utomlands. 
Detta innebar att de som varit inblandade i mål och mått programmet i stor 
utsträckning fått pröva sig fram och lära under resans gång. Det har man också 
verkligen gjort. Programmet har utvecklats hela tiden. Trots det finns det alltid 
möjligheter till ytterligare förbättringar. Denna rapport innehåller bland annat en 
del tankar kring detta. Jämfört med att utforma något från grunden är det lätt att 
vara kritisk granskare. De påpekanden som görs i denna rapport ska inte tolkas 
som negativ kritik utan som ett inlägg i diskussionen för att göra mål och mått 
programmet ännu bättre. Inställningen hos de personer jag mött, i arbetet med 
rapporten gör att jag är övertygad om att så också blir fallet.  
 
Jag vill slutligen tacka följande personer som varit till stor hjälp under arbetets 
gång; Kerstin Aldstedt, Lizabeth Bellander, Lars Bernfort, Lars Borgquist, Per 
Carlsson, Jonatan Dahlkvist, Sven Engström, Anders Gunnarsson, Ing-Marie 
Hallgren, Mikael Hoffmann, Inger Hultgren, Magdalena Jacobsson, Birgitta 
Larsson, Matti Leijon, Sune Lindgren, Ulla-Britt Löfgren, Camilla Paananen, 
Ann-Sofie Pettersson, Henning Sand, Ann-Britt Wiréhn och alla personer vid 
länets vårdcentraler som besvarade enkäten. 
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SAMMANFATTNING 

Intresset för att styra sjukvården med ekonomiska incitament som uppmuntrar 
till prestation har under senare år ökat. De vanligaste sätten att ersätta prestation 
är via ersättning per åtgärd eller via resultatbaserad ersättning. Vid ersättning per 
åtgärd inriktas ersättningen direkt mot begränsade delar i sjukvårdsprocessen.  
Istället för mått som mäter delar i sjukvårdsprocessen används vid resultat-
baserad ersättning med fördel intermediära resultatmått som t.ex. hur väl man 
lyckas kontrollera blodtryck och blodsocker eller mer slutgiltiga resultatmått 
som t.ex. mortalitet, morbiditet och livskvalitet. Denna typ av mått överens-
stämmer bättre med hälso- och sjukvårdens övergripande mål, d.v.s. att åstad-
komma god hälsa hos befolkningen, än mått som mäter delar av processen. I 
praktiken utgår den resultatbaserade ersättningen ofta i form av bonus till 
berörda läkare, grupper av läkare, avdelningar eller sjukhus när dessa gör fram-
steg eller uppnår speciellt uppställda mål avseende kvalitet och effektivitet. 
Svårigheten att mäta resultatet av en vårdinsats medför att den resultatbaserade 
bonusen ofta grundas på flera olika delmål. Resultatbaserad ersättning kallas 
därför ofta för målrelaterad ersättning inom hälso- och sjukvården. Ersättningen 
är prospektiv, vilket i praktiken betyder att en viss förutbestämd bonus utgår om 
målen uppfylls.   
 
Landstinget i Östergötland introducerade år 2002 en målrelaterad ersättning 
kallad ”mål och mått”. Ersättningen har varit inriktad mot olika områden i 
primärvården och utgjort cirka 4 % av vårdcentralernas totala ersättning. Syftet 
är att med hjälp av särskilda ”mål- och mått pengar” stimulera vårdcentralernas 
utvecklingsarbete. För att kunna starta upp denna typ av ersättning arbetade 
beställartjänstemän och verksamhetsföreträdare tillsammans fram vad som 
skulle mätas och vilka målnivåer som skulle sättas upp. Tillgänglighet, 
medicinsk kvalitet och patientupplevd kvalitet var de tre områden som kom i 
fokus. Avsikten var att kontinuerligt byta mål för att successivt förbättra 
kvaliteten inom många områden i primärvården. Mer specifikt resulterade detta i 
målrelaterade ersättningar inom följande områden: telefontillgänglighet, astma-
mottagning, psykosocial kompetens, prevention och behandling av diabetes, 
kontinuitet, diagnossättning, fysisk aktivitet på recept, influensavaccinering och 
äldre med stora vårdbehov. Denna rapport är en dokumentation och utvärdering 
av mål och mått ersättningen under perioden 2002 till 2006. Utvärderingen har 
framförallt inriktats på att föröka kartlägga de effekter som ersättningen var 
ämnad att åstadkomma, det vill säga att öka aktivitet och prestation inom de 
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utvalda områdena. Eftersom huvudsyftet var att stimulera vårdcentralernas 
utvecklingsarbete inom respektive område var det också, i den mån det gick, 
intressant att se om den förväntade ökade prestationen kvarstod när ersättningen 
togs bort inom vissa områden. 
 
Även om det inte går att vetenskapligt slå fast hur stora prestationsökningar mål 
och mått programmet (MMP) åstadkommit kan konstateras att det inom många 
områden skett en ganska kraftig prestationsökning framförallt i samband med 
MMP’s införande men även under själva ersättningsperioden. Inom området 
prevention och behandling av diabetes, som var ett ersatt område under perioden 
2002-2005 ökade antalet registreringar till nationella diabetesregistret (NDR) 
exempelvis från 2125 stycken år 2001 till 6703 stycken år 2002 när diabetesvård 
införlivades i MMP. År 2004 när ersättningen koncentrerades på NDR 
registrering ökade registreringen från 7522 stycken till 10160 stycken. Ett annat 
exempel är att andelen läkarbesök utan registrerad diagnos sjönk från ca 10 % år 
2003, innan mål och mått ersättningen infördes, till som bäst något över 3 % år 
2005 som var det sista året för ersättning inom detta område. Effekterna blev 
dock relativt små inom några områden framförallt beroende på att mål och mått 
målen redan till stor del var uppnådda innan ersättningen infördes. Det tydligaste 
exemplet på detta var satsningen på utökande av antalet astmamottagningar.  
 
Inom de områden där ersättningen tagits bort under perioden tycks det oftast 
vara svårt att bibehålla effekten. Vad gäller NDR registreringen har de som 
arbetar med registreringen trots allt lyckats ganska bra. Även om ökningen i 
registreringar avstannade vid borttagandet av ersättningen har ändå inte 
registreringen sjunkit nämnvärt mellan år 2005 och 2006 då ersättningen togs 
bort. Sämre har det fungerat med Fysisk aktivitet på recept och diagnostisering. 
Vad gäller FaR sjönk receptskrivandet tillbaka till ungefär samma nivå som 
innan införandet av mål och mått ersättningen. Antalet vårdcentralsbesök utan 
registrerad diagnos har stigit från en nivå på cirka 3 % 2005, året innan 
ersättningen togs bort, till ca 8 % år 2007 (siffrorna är inte definitiva och täcker 
in 2007 t.o.m. oktober). Dessa minskade prestationer efter borttagandet av 
ersättningen ger dock ytterligare belägg för att ersättningen i sig har effekt på 
prestationsnivån.  
 
Att MMP fungerat väl som styrinstrument tycks klart både med tanke på de 
ökade prestationerna och svaren på enkäter och intervjuer. Trots det har 
utformningen av MMP varit sådan att landstingsledningen hela tiden haft full 
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kostnadskontroll. Satt i sitt sammanhang har kostnaden för MMP dessutom varit 
ganska liten. Det är viktigt att ha i åtanke att den styrning som MMP medfört 
även kan vara negativ om den sker till fel områden. Mycket talar för att den 
aktivitets- och prestationsökning som skett också medfört en ökad kvalitet inom 
de flesta områdena även om detta inte undersökts explicit. Satsningar på struktur 
i form av astmamottagningar, psykosocial kompetens och diabetesmottagningar 
bör i enlighet med Donabedian (1988) leda till ökad kvalitet. Ett annat exempel 
är ökad kundnöjdhet avseende telefontillgänglighet där en viss del av den 
positiva utvecklingen sannolikt kan tillskrivas MMP. Ökad diagnossättning och 
rapportering till NDR är också medel som på sikt är viktiga för att kunna öka 
vårdkvaliteten. 
 
Undanträngning av icke prestationsersatt verksamhet är sannolikt den största 
negativa konsekvensen. Att undanträngning förekommer är uppenbart men 
omfattningen och de negativa effekterna av detta är svåra att kartlägga. Ett annat 
problem är svårigheten att mäta effekter på ett invändningsfritt sätt. Mer 
generellt kan konstateras att en resultatbaserad ersättning går att utforma på 
många sätt. Detta medför, som vid all annan styrning, att det är viktigt att veta 
”var man är” och ”vart man vill” (utgångsläge och mål). MMP skulle sannolikt 
tjäna på att det vid utformandet av nya ersättningar avsattes mer tid till att 
förtydliga utgångsläget och målet inom respektive område.  
 
Det kan vara svårt att redan från början starta upp ett målrelaterat 
ersättningssystem med mål och mått som är direkt förknippade med önskat 
resultat. Ofast är det lättare att i början använda ersättningen för att bygga upp 
den miljö och de verktyg som används för att producera hälso- och sjukvård 
(strukturen). Sedan kan ersättningen lämpligen vara inriktad mot att stimulera 
användandet och av de metoder som anses bra (processen). Slutligen inriktas 
ersättningen mer mot intermediära eller slutgiltiga mål (resultatet). MMP har så 
här långt mest handlat om mål rörande struktur och process men strävan finns att 
i större utsträckning kunna rikta ersättningen mot det önskade resultatet, d.v.s. 
hälsoeffekter.    
 
MMP är ett intressant projekt som visar att det går att styra och uppmuntra 
prestationer med små medel. Ersättningen fungerar allt bättre i takt med att man 
lär sig men som alltid finns det saker som kan förbättras. Det är viktigt att 
MMP’s administratörer i samarbete med vårdcentralerna försöker identifiera, 
mäta och inrikta ersättningen mot de områden där den gör störst nytta. 
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ABSTRACT 

 There is a growing interest for the use of economic incentives to motivate and 
govern employees in the health care sector. One way to encourage effort is to 
pay for performance. The aim of this study is to document and evaluate the 
implementation of a pay for performance program called “mål och mått” 
(objectives and measures) directed toward the primary care in the county council 
of Östergötland. This is a way to learn more about the practical effects of 
performance based reimbursement. The main reimbursement principle toward 
the primary care in Östergötland is capitation and the performance based part 
consists of approximately 4 % of the total reimbursement. The aim of the 
performance based reimbursement is to promote quality and availability. Since 
the start in 2002, the areas in which this performance based reimbursement has 
been used have shifted. The most important areas are: diagnostic routines, 
prescriptions for physical activity, registrations in the Swedish national diabetes 
register, accessibility by telephone, asthma nurse practice, psychosocial 
capability and influenza vaccinations.  
 
This study shows sizable increases in performance, especially in conjunction 
with implementation but also while the reimbursement is at use. In the 
consequence of the complex context, we can not be absolutely sure about the 
causes to the effects. Many indices, however, point at the reimbursement as the 
most important cause, especially as the performance drops when the 
performance based reimbursement is derated. 
 
Other important areas related to performance based reimbursement that are 
discussed in this paper are for example: the importance of knowing the starting 
point and the objective of the reimbursement implementation, pros and cons of 
performance based reimbursement, practical differences between different types 
of performance based reimbursements, Donabedians theories concerning 
structure, process and result in relation to performance based reimbursement 
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INLEDNING 

Uppdraget 

Upprinnelsen till denna rapport är en förfrågan från Landstinget i Östergötland 
till Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) att dokumentera och 
utvärdera ”Mål och mått” programmet som utgörs av målrelaterad ersättning 
riktad till primärvården.   

Bakgrund 

Att styra organisationer och individer så att uppsatta mål uppfylls är en svår men 
viktig uppgift. För att lyckas med detta kan många metoder och verktyg 
användas exempelvis övervakning, bestraffning, utgallring, explicita manualer, 
socialisering av lämpliga normer och ekonomiska incitament. Även om denna 
rapport handlar om ekonomiska incitament i form av ersättning är det viktigt att 
inte glömma bort att individen inte bara styrs av viljan att maximera sitt 
finansiella överskott. Ekonomiska incitament har dock visat sig vara kraftfulla i 
många fall, så även inom hälso- och sjukvårdsområdet (Hellinger 1996; 
Sorensen & Grytten 2003). Genom att utforma monetär ersättning på olika sätt 
kan olika ekonomiska incitament skapas. Valet av ersättningsprincip är följ-
aktligen ett sätt att styra hälso- och sjukvården mot önskade mål.  
 
I praktiken har det dock visat sig att användaren av ett nytt ekonomiskt 
incitament, i form av exempelvis ett nytt ersättningssystem, aldrig tycks kunna 
vara säker på vilka effekter som uppstår. Det praktiska utfallet strider ibland mot 
det som förutspås av teorin (Frey & Osterloh 2002). Dessutom är det i princip 
omöjligt att i förväg fastställa hur stora effekterna kommer att bli. Dessa 
svårigheter beror på en mängd olika omständigheter, bland annat faktorer i 
omgivningen och hur ersättningen utformas (Dudley m.fl. 2004). För att öka 
kunskaperna och i förlängningen möjligheterna att förutsäga vilka effekter som 
kan förväntas av ett visst ersättningssystem krävs mer forskning och kanske 
framförallt mer praktiska erfarenheter. För att de praktiska erfarenheterna ska 
kunna ökas är det viktigt att de ersättningar som används dokumenteras både 
vad gäller utformning och effekter. Om detta görs finns möjligheten att gå 
tillbaka och lära sig av gamla misslyckanden och framgångar. Dessutom blir det 
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då lättare att utbyta erfarenheter med andra som sysslar med samma 
problematik.  
 
MMP infördes i år 2002 och det är därför dags att dokumentera utformningen 
och effekterna av försöket. 

Syfte 

Syftet med denna rapport är att dokumentera och utvärdera ersättnings-
programmet ”Mål och mått” för att undersöka hur de olika typerna av 
ersättningar som ingått i programmet varit konstruerade och vilka effekter dessa 
haft på prestationen inom ersatta områden. Ett delsyfte är att skapa en 
erfarenhetsbank som kan vara till hjälp vid framtida konstruktioner av 
ersättningssystem.  

Metod 

Uppgifter om Mål och mått programmet (MMP) har inhämtats från personal och 
register i landstinget. Historiska prestationsdata har inhämtats och jämförts med 
motsvarande prestationer under inflytande av den nya ersättningen.  
 
Historiska prestationsdata saknades dock inom många områden och där har ett 
flertal olika metoder använts för att försöka uppskatta den historiska 
prestationen. Dessa metoder beskrivs närmare i genomgången av varje område i 
rapporten. För att erhålla fler bedömningar av prestationseffekterna har vård-
centralscheferna fått besvara en enkät med frågor knutna till prestationen. Denna 
enkät innehöll också andra frågor av intresse för bedömningen av hur bra 
ersättningen fungerat, bland annat den viktiga frågan om undanträngning av 
andra områden som inte täckts in av MMP. Snöbollsmetoden har använts som 
urvalsmetod vid personintervjuer bland landstingets personal. Vid analysen av 
resultaten har Avedis Donabedian´s triad (struktur – process – resultat) varit till 
stor hjälp (Donabedian 1966 & 1988). 
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Disposition 

I den inledande delen beskrivs uppdrag, syfte, metod, bakgrund och disposition. 
Sedan följer en kort introduktion till MMP. I kapitel två presenteras de olika 
områdena som varit föremål för mål och mått ersättning i kronologisk ordning. 
Under respektive område beskrivs först hur ersättningen varit utformat. Sedan 
presenteras de effekter avseende prestation och annat som skett inom området 
under inverkan av mål och mått ersättningen. I kapitel tre redovisas de syn-
punkter som framkommit vid enkätundersökningen och intervjuer. Efter detta 
förs i kapitel fyra en diskussion kring målrelaterad ersättning som belyses med 
kopplingar och exempel från mål och mått ersättningen. Diskussionen tar först 
upp mer allmängiltiga frågeställningar för att sedan avslutas med frågor som är 
mer specifika för MMP i Östergötland. Rapporten avslutas med en kort 
sammanfattning. För den som inte är intresserad av de specifika effekterna inom 
varje område går det bra att läsa diskussionskapitlet och slutsatsen fristående 
från kapitel 2 och 3. Kapitel 2 och 3 blir vid denna variant av läsning något av 
ett uppslagsverk för att inhämta mer ingående information i specifika frågor.  
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INTRODUKTION TILL MÅL OCH MÅTT 
PROGRAMMET 

Teoretisk bakgrund  

Svensk hälso- och sjukvård har historiskt i huvudsak styrts genom planering och 
medicinska beslut. Ekonomiska incitament som uppmuntrar produktivitet har 
endast förekommit i liten omfattning. Oberoende av vilken ersättningsprincip 
som används skapas olika typer av ekonomiska incitament vilka i olika mån styr 
vårdproducenterna. Att avstå från att välja ersättningsprincip är således också 
indirekt ett val av de ekonomiska incitament som redan finns. Det finns tre 
grundläggande incitamentskomponenter i en ersättningsprincip (Jacobsson 
2007).  

Tabell 1. De tre incitamentskomponenterna och exempel på applikationer inom 
hälso- och sjukvårdsområdet. 
 

1.  Aktivitetsgrad 
Lönar det sig att 

producera mer? 

                                     Rörlig ersättning Fast ersättning 

 

2. Tidsperspektiv 
Lönar det sig att 

hålla igen på 

kostnaderna? 

 

Retrospektiv 
 

Prospektiv 
 

Retrospektiv 
 

Prospektiv 

3. 
 

Objekt 
Vad ersätts? 

 
Åtgärd 

 
Åtgärd 

 
Resultat 

 
Period 

 
Period 

 
Individ 

 
Exempel från hälso- 
och sjukvården 

 
- Fee for service 
där vård-
producenten 
själv räknar ut 
priset t.ex. 
tidigare 
ersättning per 
vårddag för 
utomläns-
patienter 

 
- Ersättning per 
operation, besök, 
analys etc.  
- Ersättning per 
produktgrupp 
t.ex. DRG 

 
- Intermediära 
resultat 
t.ex.  hur väl 
man lyckas 
kontrollera 
blodtryck 
- Slutgiltiga 
resultat  
t.ex. mortalitet, 
morbiditet och 
livskvalitet 
- Målrelaterad 
ersättning 

 
Fast retrospektiv ersättning 
i renodlad form finns inte 
men traditionellt anslag är 
en fast ersättning med både 
prospektiva och 
retrospektiva inslag. 
Traditionellt anslag 
budgeteras i förväg men 
historiska kostnader har 
betydelse för anslagets 
storlek 
 

 
- Månadslön  
- Anslag som 
bestäms i 
förväg 

 
- Kapitation 

 

 
 
Dessa är aktivitetsgrad, tidsperspektiv och objekt. Aktivitetsgraden behandlar 
frågan om ersättningen ska vara fast eller rörlig, d.v.s. om producenten ska tjäna 
på att producera/prestera mer. Tidsperspektivet behandlar frågan om 
ersättningen ska bestämmas i förväg (vara prospektiv) eller bestämmas efteråt 
och med utgångspunkt från hur mycket resurser som förbrukats (vara 
retrospektiv). Valet av tidsperspektiv avgör om ersättningen ger incitament att 
försöka minimera kostnaderna. Objektet slutligen avgör vad som ersätts och 
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därmed också mot vilket område incitamenten inriktas. Objektet kan delas in i 
fyra olika områden; åtgärd, resultat, individ och period.  
 
Det finns således många olika sätt att konstruera ersättningsprinciper med olika 
egenskaper. Deras användbarhet i t.ex. olika industrier och yrken förklaras i 
ekonomisk teori av skillnader i de uppgifter som ska utföras och skillnader 
mellan de individer som ska utföra uppgifterna. Viktiga faktorer i detta avseende 
är uppgifternas svårighetsgrad, mätbarhet, vilka risker de individer som ska 
utföra arbetet bär och vill bära, om arbetet består av en uppgift eller är resultatet 
av flera uppgifter och om samarbete mellan olika individer är viktigt för att 
arbetet ska kunna utföras på ett bra sätt (Prendergast 1999). Det är svårt att 
konstruera ersättningar som premierar både hög produktionstakt, låga kostnader 
och hög kvalitet. Följden av detta är att det inte finns någon fulländad 
ersättningsprincip som passar alla situationer och mål. Genom att kombinera 
olika ersättningsprinciper med varandra eller med andra typer av styrning, kan 
man komma till rätta med en del av dessa problem. Risken är emellertid att 
styrsystemet kan bli för komplext och därför svårt att förstå både för den som 
ska utföra arbetet och andra. Vilket i sin tur kan leda till att icke önskvärda 
beteenden uppstår.  
 
Ekonomiska incitament handlar om att belöna vissa beteenden hos någon 
(agenten). För att normativt kunna analysera ekonomiska incitament, t.ex. i form 
av olika typer av ersättning, krävs därför kunskap om vilka beteenden som är 
önskvärda. Önskvärda beteenden bör utgå från de mål som individen eller 
organisationen (principalen) vill uppnå. Målen kan vara av ekonomisk karaktär 
men de kan också till exempel ha med rättvisa och fördelningsaspekter att göra. 
Ett ofta återkommande och viktigt mål i de flesta verksamheter är effektivitet. I 
ett samhällsperspektiv är effektivitet viktigt för att samhällets medborgare ska 
kunna få så bra vård som möjligt för sina skattepengar. I en konkurrensutsatt 
verksamhet är effektivitet dessutom viktigt för att verksamheten ska kunna 
överleva. I produktionen handlar effektivitet om att producera det som 
konsumenten/mottagaren vill ha. Det gäller således att både vara produktiv 
(producera mycket och till låga kostnader) och producera varor och tjänster av 
hög kvalitet.  
 
Principal- och agentförhållandet finns också inom hälso- och sjukvårdsområdet. 
Principal är finansiären som exempelvis på det verkställande planet kan utgöras 
av en tjänsteman, men som i förlängningen även innefattar hälso- och sjukvårds-
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nämnder, politiker och slutligen allmänheten. Agenter är de som är verksamma 
inom hälso- och sjukvårdens produktionsapparat. Det kan röra sig om hela 
sjukhus och ända ner till enskilda läkare och sjuksköterskor. Hälso- och 
sjukvårdsområdet är komplicerat eftersom målen ofta kan nås med flera 
alternativa metoder. Dessutom finns det många olika mål och dessa innefattar 
mer av rättvisa än vad som är vanligt i annan verksamhet. Det övergripande 
ekonomiska målet för hälso- och sjukvården bör dock rimligen vara god 
effektivitet, dvs. att med utgångspunkt från tillgängliga resurser producera så 
mycket nytta i form av hälsa som möjligt. 
 
Ersättning efter uppnått resultat är inom många områden en tilltalande 
ersättningsmodell eftersom ekonomiska incitament skapas som uppmuntrar ökat 
resultat. Denna typ av ersättning har diskuterats och använts inom hälso- och 
sjukvårdsområdet (Jacobsson 2007). Här skulle den optimala ersättningen med 
hänsyn till resultat utgå i relation till uppnådda hälsoeffekter. Problemet är hur 
hälsa ska definieras och mätas på ett invändningsfritt sätt. Detta har historiskt 
varit den stora stötestenen för resultatbaserad ersättning inom hälso- och 
sjukvården. Problemet är till stora delar fortfarande olöst, men ny informations-
teknologi och olika typer av kvalitetssatsningar medför att förutsättningarna för 
resultatbaserad ersättning hela tiden förbättras. Att direkt ersätta efter uppnådda 
hälsoeffekter är fortfarande något av en utopi, men möjligheterna att ersätta i 
förhållande till hur väl vårdproducenter presterar avseende olika indikatorer på 
kvalitet och hälsa ökar. Utvecklingen har hittills gått snabbast i USA där en 
mängd ”pay for performance” (P4P) program startats eller är under införande 
(Dudley 2005), men resultatbaserad ersättning är även på stark frammarsch i 
Europa och Sverige. Eftersom fungerande mått ännu bara finns utvecklade för 
vissa begränsade områden utgör den resultatbaserade ersättningen i regel endast 
av en liten del av den totala ersättningen till dem som är verksamma inom hälso- 
och sjukvårdens produktionsapparat. Trots det är metoden intressant om man 
vill lyfta fram vissa områden som anses viktiga eller eftersatta. En viktig fråga i 
detta sammanhang är i vilken utsträckning resultatbaserad ersättning kan 
påverka prestationsnivån när den endast utgör en liten del av den totala 
ersättningen. 
 
Teoretiskt ger resultatbaserad ersättning incitament till ökad output. 
Ersättningen kan dessutom utformas så den ger incitament till ökad kvalitet och 
låga kostnader. Förhoppningen hos den resultatbaserade ersättningens före-
språkare är att användning av denna typ av ersättning inom hälso- och 
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sjukvårdsområdet ska öka kvaliteten, öka samarbetet, minska kostnaderna och 
leda till en ökad helhetssyn jämfört med andra ersättningssystem (Henley 2005). 
En nackdel med ersättningar som inriktas mot speciella områden kan vara att 
detta indirekt ger incitament att minska insatserna mot andra områden, med risk 
för undanträngning av angelägen vård. Resultatbaserad ersättning används redan 
i liten skala inom svensk hälso- och sjukvård. Då handlar det i regel om 
målrelaterad ersättning som klassificeras som en typ av resultatbaserad 
ersättning (se tabell 1). Generellt sett fungerar den målrelaterade ersättningen 
oftast på så sätt att en bonus utgår om vårdproducenten når upp till ett i förväg 
fastställt mål. Målet kan exempelvis gälla en viss produktionsvolym eller ett 
specifikt kvalitetsmål. Det är denna typ av målrelaterad ersättning som via MMP 
ingår som en del i den totala ersättningen till flertalet vårdcentraler i 
Östergötland sedan år 2002. Syftet är att med hjälp av särskilda ”mål- och mått 
pengar” stimulera vårdcentralernas utvecklingsarbete.  

Empirisk bakgrund 

För att kunna starta upp MMP arbetade beställartjänstemän och verksamhets-
företrädare tillsammans fram vad som skulle mätas och vilka mål som skulle 
sättas upp. Tillgänglighet, medicinsk kvalitet och patientupplevd kvalitet var de 
tre områden som kom i fokus. Tillgänglighet har sedan starten mätts som 
telefontillgänglighet. För medicinsk kvalitet visade det sig vara svårt att finna 
lämpliga och säkra mått. Man valde därför ”strukturkvalitet” – alltså förekomst 
av viss önskvärd struktur som indikator på god kvalitet, exempelvis förekomst 
av astmamottagning. Även för patientupplevd kvalitet var det svårt att hitta bra 
mått. Exempelvis prövades första året måttet ”läkarkontinuitet för äldre 
personer”, eftersom det har en stark koppling till patientnöjdhet. Läkar-
kontinuitet visade sig vara alltför osäkert att mäta, varför denna parameter 
avskaffades redan efter ett år.  
 
Sedan starten har flera förändringar gjorts i programmet. Nya mått har 
tillkommit, andra har tagits bort. Att så skulle ske var också avsikten från början. 
Tanken är att bonus inom ett område ska förbättra rutiner och annat så att de 
positiva effekterna som förväntas av bonusen även kvarstår när den tas bort. 
Genom att kontinuerligt byta mål är således avsikten att successivt förbättra 
kvaliteten inom många områden i primärvården. En strävan är att målvärdena 
ska vara tydligt formulerade, att måtten uppfattas av flertalet som indikatorer på 
god kvalitet och att hanteringen inte ska skapa alltför mycket extra arbete.  
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Några privata vårdcentraler kunde inte införlivas i MMP eftersom deras 
redovisning gentemot landstinget inte möjliggjorde mätning av aktuella 
prestationer. Övriga vårdcentraler blev anslutna till MMP år 2002. För dessa 
fanns ingen möjlighet att stå utanför även om de skulle ha önskat det. Totalt 
anslöts 38 stycken vårdcentraler.  

Ersättningens generella utformning 

Inför varje avtalsperiod avsätts en summa pengar till MMP av hälso- och 
sjukvårdsnämnden. Denna summa fördelas sedan mellan aktuella områden. 
Målsättningen har hittills varit att alla avsatta medel varje år ska delas ut som 
målrelaterad bonus till vårdcentralerna. Maximal bonus inom ett område 
beräknas genom att först räkna ut en bonusnivå per listad person. Detta görs 
genom att dela vad som benämns tillgängligt belopp med det totala antalet 
listade personer på alla vårdcentraler. Varje vårdcentrals maximala bonus utgörs 
sedan av denna vårdcentrals antal listade personer gånger bonusnivån per listad 
person. En miljon kronor i tillgängligt belopp motsvarar ungefär en maximal 
bonus motsvarande 2:65 kr per listad person. Eftersom vårdcentralerna totalt sett 
inte kommer att uppfylla prestationsnivån för maximal bonus kommer det i 
praktiken att gå åt mindre medel än tillgängligt belopp. Avsatta medel kan 
följaktligen vara mindre än tillgängligt belopp. En svårighet ligger således i att 
fastställa det tillgängliga beloppet så att det verkliga prestationsutfallet stämmer 
med avsatt belopp. Speciellt då målsättningen är att alla avsatta medel ska delas 
ut varje år.   
 
För att åskådliggöra vad ersättningen kan innebära i reda pengar för 
vårdcentralerna redovisas nedan en schematisk beräkning av det maximala 
ersättningsbeloppet inom några områden. Beräkningen är gjord på en storleks-
mässigt genomsnittlig vårdcentral. Då ersättningen skiftat mellan åren är 
siffrorna inte absoluta utan endast ämnade att visa vilka nivåer det handlar om.  
 

Exempel på områden   Ungefärliga maxbelopp per  
genomsnittlig vårdcentral

        
• Telefontillgänglighet   315 tkr 
• Rapportering till Nationella Diabetesregistret 180 tkr  
• Fysisk Aktivitet på Remiss   130 tkr 
• Diagnossättning    130 tkr 
• Astmamottagning   150 tkr 
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Den målrelaterade ersättningen har i genomsnitt över åren utgjorts av knappt 4% 
av den totala ersättningen, som i övrigt huvudsakligen bestått av kapitations-
ersättning. Ersättningens storlek är oberoende av vad andra vårdcentraler 
presterar. Intentionen var att vårdcentralerna i förväg ska veta vad en viss 
prestation ger för ersättning.  
 
Första året omfattade MMP målrelaterade ersättningar inom följande områden; 
telefontillgänglighet, astmamottagning, psykosocial kompetens, prevention och 
behandling av diabetes och kontinuitet. Alla områden beskrivs närmare i kapitel 
2. Mellan åren 2002 och 2003 skedde bara mindre förändringar. Vissa 
utbetalningsperioder förändrades något. Kontinuitet visade sig svårt att mäta så 
det området togs bort. Inför år 2004 förändrades däremot en hel del i MMP. 
Diagnossättning och fysisk aktivitet på recept var två nya områden där 
målrelaterad ersättning infördes. Dessutom ändrades målen rörande telefon-
tillgänglighet och diabetesvård. Fördelningen av pengar mellan de olika 
områdena förändrades likaså. Detta medförde att de tillgängliga beloppen 
förändrades inom alla områden. År 2005 togs områdena astmamottagning och 
psykosocial kompetens bort. Nya områden som infördes var influensa-
vaccinering och äldre med komplexa vård- och omsorgsbehov. En diskussion 
om att ta bort området telefontillgänglighet fördes men efter inkomna önskemål 
från många berörda behölls telefontillgänglighet som mått även under 2005. 
Mål- och måttersättningen omfattar 2006 både mindre resurser och färre 
områden än tidigare år. Ersättningen inom områdena diabetes och fysisk 
aktivitet på recept upphörde. Överblivna resurser överfördes till kapiteringen. 
 
För att mer överskådligt kunna studera utformningen av MMP över åren 
redovisas i tabell 2 de områden som ingått och under vilka år de varit med 
(tomma rutor betyder att området i fråga inte varit med detta år). I tabellen finns 
också hänvisning till tabeller i kapitel två där varje område sammanfattas. 
Sammanfattningen av telefontillgänglighet har av utrymmesskäl placerats i 
bilaga A. De sammanfattande tabellerna innehåller den utformning som legat till 
grund för den slutgiltiga utbetalningen. Eftersom utformningen vid några 
tillfällen ändrats i samband med utbetalningen är det inte alltid den 
utformningen som utgjort ekonomiskt incitament för året. Där så har varit fallet 
finns både utformningen vid årets början och den förändrade utformningen vid 
utbetalningstillfället redovisade i den löpande texten i kapitel 2. 
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Tabell 2. Sammanfattning över de områden som ingått i mål och mått 
programmet under perioden 2002-2006. 
 
                     År 
Område 

2002 2003 2004 2005 2006 

Telefontillgänglighet Bilaga A Bilaga A Bilaga A Bilaga A Bilaga A 
Astmamottagning Tabell 9  Tabell 9 Tabell 9   
Psykosocial komp. Tabell 10 Tabell 10 Tabell 10   
Diabetesvård Tabell 11 Tabell 11 Tabell 11 Tabell 11  
Kontinuitet Tabell 13     
Diagnossättning   Tabell 14 Tabell 14  
FaR   Tabell 16 Tabell 16  
Vaccinering    Tabell 19 Tabell 19 
Äldre med stora behov    Tabell 20  
 

Prestation under inverkan av mål och mått 
ersättningen 

Det är många omständigheter som påverkar vad individer och organisationer 
presterar. De incitament som skapas via olika ersättningsprinciper utgör endast 
en del av denna påverkan. Inom de flesta områden i MMP har det redan innan 
eller parallellt med införandet av mål och mått ersättningen genomförts andra 
åtgärder som varit avsedda att öka prestationen. Detta gör det svårare att uttala 
sig om mål och mått ersättningarnas påverkan på prestationen. Samtidigt är den 
stimulans som skapas utanför själva prestationsersättningen en viktig åtgärd för 
att de incitament som ges via ersättningen ska fungera så bra som möjligt. Det är 
ingen mening att utlova resultatbaserad ersättning inom områden där det är 
omöjligt att påverka resultatet. Det är därför rimligt och för det samlade 
resultatet viktigt att incitament och ökade möjligheter till produktion går hand i 
hand även om det försvårar utvärderingen av själva ersättningen. P.g.a. dessa 
omständigheter kommer de resultat som presenteras här inte ge något absolut 
svar på den resultatbaserade ersättningens effekter. Redovisningen som följer 
presenterar istället indicier som kan vara mer eller mindre övertygande.  
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UTFORMNING OCH PRESTATIONSRESULTAT 
OMRÅDESVIS 

I detta kapitel redovisas varje område inom MMP. Först beskrivs den prestation 
som legat till grund för utbetalningarna inom området i fråga. Därefter 
presenteras effekterna av införandet av ersättningen. Det har i flera fall varit 
svårt att kartlägga prestationen före införandet av mål och mått ersättningen 
eftersom det oftast inte fanns någon mätning av prestationen före införandet. 
Detta är beklagligt eftersom det är jämförelsen före och efter införandet som är 
intressantast ur effektsynpunkt. Det har dock i de flesta fall gått att leta fram 
data alternativt närliggande data som ändå kunnat ge en uppskattning av 
effekterna.  

Telefontillgänglighet 

År 2001 uppmärksammades primärvårdens telefontillgänglighet i länets dags-
tidningar. Tillgängligheten var enligt dessa dålig. Det fanns samtidigt en 
uttrycklig önskan från allmänheten och politiker på förbättringar inom detta 
område. Inom landstinget var man medveten om problemet och valde därför att 
från år 2002 använda mål och mått ersättningen som en stimulans för vård-
centralerna i deras arbete med att förbättra telefontillgängligheten. 

Utformning 

År 2002 - 2003 
Mottagning av telefonsamtal vid länets vårdcentraler skedde, under perioden år 
2002 – 2003, manuellt eller via Tele-Q. Tele-Q var successivt under införande 
på vårdcentralerna i Östergötlands län och vid ingången av 2002 hade Tele-Q 
införts vid 13 vårdcentraler. Tele-Q är ett automatiskt telefonkösystem vilket 
innebär att den som söker kontakt får besked av en telefonsvarare. Den 
vårdsökande knappar in det telefonnummer där denne vill bli uppringd eller talar 
in ett meddelande och anger då sitt telefonnummer. Besked ges om ett klockslag 
när en sjuksköterska kommer att ringa upp. Tele-Q innebär att ingen behöver 
sitta i telefonkö. Systemet är också lättare att följa upp då målvärden kan mätas 
automatiskt. 
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Avsikten var att använda tre olika mått rörande telefontillgänglighet. Detta 
försvårades av att den manuella och automatiska mottagningen av telefonsamtal 
skiljer sig åt rent tekniskt. De tre mätområden som upprättades gentemot 
vårdcentraler som betjänades av Tele-Q kunde därför inte användas gentemot 
vårdcentraler med manuell betjäning. Ytterligare tre mätområden upprättades 
därför för mätningen av vårdcentralerna med manuellt telefonsystem. Inom varje 
mätområde sattes ett målvärde upp. Användandet av två parallella system 
försvårade fastställandet av målvärden eftersom det ur rättvisesynpunkt var 
viktigt att målvärdena var lika svåra att nå i de båda systemen. Ersättning utgick 
för varje mätområde om målvärdet uppnåddes. I Tele-Q systemet gjordes 
mätningarna automatiskt och i det manuella systemet gjordes mätningarna av en 
extern utförare. Denne ringde, utspritt över veckans vardagar, upp i telefon-
katalogen angivna nummer för respektive vårdcentral. Dessa uppringningar 
skedde både under för- och eftermiddagar. Bonus utbetalades efter prestation vår 
och höst.  

Tabell 3.  Mätområden och målvärden avseende telefontillgänglighet år 2002-
2003. 

2002 2003  
Mät-
områdes-
benämning 

Mätområde Målvärde 

A 
(tele Q) 

Andel kunder som 
ej erhållit plats i 
telefonkö 

Maximalt 5% 
av samtalen ska  
inte ha fått plats 
i telefonkö 

B  
(tele Q) 

Tid till 
återuppringning 
genomförs 

Maximalt 2 
timmar 

C  
(tele Q) 

Andel kunder som 
återuppringts inom 
angiven tid 

85% ska ha 
återuppringts 
inom angiven 
tid + 10 minuter 

D 
(manuell) 

Antal 
uppringningsförsök 
före besvarande 

Maximalt 2 
stycken försök 
för minst 70% 
av samtalen 

E  
(manuell) 

Total väntetid före 
kontakt. Väntan i 
växel respektive 
vårdcentral ska 
särskiljas 

Svar inom 
maximalt 10 
minuter, ska 
uppnås i 90% 
av samtalen 

F  
(manuell) 

Andel obesvarade 
eller upptagna 
uppringningar 

Maximalt 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samma 
utformning 
som 2002 

  

De mätområden och målvärden som användes under 2002 och 2003 redovisas i 
tabell 3. Mätområde A-C avser de vårdcentraler som hade Tele-Q och mät-
område D-F avser vårdcentraler med manuell telefonväxel.  
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Tillgängligt belopp för telefontillgänglighet var 20 miljoner kronor per år. 
Mätning och bonus delades upp på vår och höst vilket innebar att 10 miljoner 
fanns tillgängligt för varje period. Denna summa delades sedan lika mellan 
mätområdena A och F, B och D samt C och E (Se tabell 3). 

År 2004 
En del målvärden ändrades inför år 2004. Målvärde F, som var ett av målen för 
vårdcentraler med manuellt telefonsystem, togs bort helt och hållet. En lägre 
målnivå som gav 50% ersättning infördes för att även skapa ekonomiska 
incitament för dem som hade svårt att nå upp till nivån för maximal ersättning. 
På grund av minskad resurstilldelning var marginalerna för mål och mått 
generellt sett lägre år 2004 än tidigare. Detta gjorde att målvärdena stramades åt 
för att tillgängliga medel skulle räcka. När året var slut och alla mätningar 
genomförts visade det sig att dessa åtstramningar medfört att det fanns pengar 
kvar. Dessa fördelades i efterskott till vårdcentralerna med utgångspunkt från 
telefontillgänglighetsresultaten. Valet att fördela överskottet på telefontill-
gänglighet gjordes för att det ansågs vara ett mycket angeläget område och för 
att målvärdena inom detta område höjdes ganska påtagligt inför 2004.  
 
De målvärden och mätområden som gällde år 2004 redovisas i tabell 4. 
Mätområde A-C avser de vårdcentraler som har Tele-Q och målvärde D-E 
gällde för övriga vårdcentraler. Vårdcentraler med Tele-Q fick själva ta fram 
och sammanställa underlag för utbetalning. Mätning gjordes 1 vecka 4 ggr/år.  
Målvärde A ändras till ”minst 95% av bokningsförsöken ska resultera i att plats i 
telefonkö erhålles”. Oavsett om ärendet är tidbokning, receptförnyelse eller 
annat så gäller att plats i telefonkö ska erbjudas. 
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Tabell 4. Mätområden och målvärden avseende telefontillgänglighet år 2004. 
 

2004  
Mät-
områdes-
benämning 

Mätområde Målvärde  
100 %  
ersättning 

Målvärde  
50 %  
ersättning 

A 
(tele Q) 

Andel kunder 
som erhållit plats 
i telefonkö 

Minst 95% av 
bokningsförsöken 
ska resultera i  att 
plats i telefonkö 
erhålls 

Minst 90% av 
bokningsförsöken 
ska resultera i  att 
plats i telefonkö 
erhålls 

B  
(tele Q) 

Tid till 
återuppringning 
genomförs 

Minst 95% av 
återuppring-
ningstiderna som 
ges ska vara inom 
2 timmar ifrån det 
man bokar tiden 

Minst 90% av 
återuppring-
ningstiderna som 
ges ska vara inom 
2 timmar ifrån det 
man bokar tiden 

C  
(tele Q) 

Andel kunder 
som återuppringts 
inom angiven tid 

Vid minst 95% av 
de bokade tiderna 
ska 
återuppringning 
ske i tid 

Vid minst 90% av 
de bokade tiderna 
ska 
återuppringning 
ske i tid 

D 
(manuell) 

Antal 
uppringnings-
försök före 
besvarande 

Minst 90% av 
samtalen ska vara 
besvarade efter 
andra 
uppringningsförsö
ket 

Minst 80% av 
samtalen ska vara 
besvarade efter 
andra 
uppringningsförsö
ket 

E  
(manuell) 

Total väntetid 
före kontakt. 
Väntan i växel 
respektive 
vårdcentral ska 
särskiljas 

Max väntetid 
innan svar i växel 
och på 
vårdcentralen är 
1,5 minuter för 
minst 90% av 
samtalen 

Max väntetid 
innan svar i växel 
och på 
vårdcentralen är 
1,5 minuter för 
minst 80% av 
samtalen 

F  
(manuell) 

 
Borttaget 

  

 

I tabell 5 redovisas de justerade målvärden som användes vid utbetalningen av 
ersättningen för att även kunna dela ut det överskott som uppstått i MMP under 
året. Förändringarna jämfört med föregående tabell är understrukna och skrivna 
med fet text. 
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Tabell 5. Mätområden och målvärden avseende telefontillgänglighet år 2004 
efter justeringen vid årets slut. 
 

2004  
Mät-
områdes-
benämning 

Mätområde Målvärde  
100 %  
ersättning 

Målvärde  
50 %  
ersättning 

A 
(tele Q) 

Andel kunder 
som erhållit plats 
i telefonkö 

Minst 90% av 
bokningsförsöken 
ska resultera i  att 
plats i telefonkö 
erhålls 

Minst 80% av 
bokningsförsöken 
ska resultera i  att 
plats i telefonkö 
erhålls 

B  
(tele Q) 

Tid till 
återuppringning 
genomförs 

Minst 95% av 
återuppring-
ningstiderna som 
ges ska vara inom 
2 timmar ifrån det 
man bokar tiden 

Minst 90% av 
återuppring-
ningstiderna som 
ges ska vara inom 
2 timmar ifrån det 
man bokar tiden 

C  
(tele Q) 

Andel kunder 
som återuppringts 
inom angiven tid 

Vid minst 95% av 
de bokade tiderna 
ska 
återuppringning 
ske i tid 

Vid minst 90% av 
de bokade tiderna 
ska 
återuppringning 
ske i tid 

D 
(manuell) 

Antal 
uppringnings-
försök före 
besvarande 

Minst 85% av 
samtalen ska vara 
besvarade efter 
andra 
uppringningsförsö
ket 

Minst 70% av 
samtalen ska vara 
besvarade efter 
andra 
uppringningsförsö
ket 

E  
(manuell) 

Total väntetid 
före kontakt. 
Väntan i växel 
respektive 
vårdcentral ska 
särskiljas 

Max väntetid 
innan svar i växel 
och på 
vårdcentralen är 
1,5 minuter för 
minst 90% av 
samtalen 

Max väntetid 
innan svar i växel 
och på 
vårdcentralen är 
1,5 minuter för 
minst 80% av 
samtalen 

F  
(manuell) 

 
Borttaget 

  

 

Tillgängligt belopp inför år 2004 var 15 mkr. Uppnått målvärde D - E ersattes 
med lika mycket som uppnått målvärde A - C. Utbetalning skedde 4 gånger per 
år. Det tillgängliga beloppet för ersättningen höjdes efter årets slut till 25,5 mkr. 

År 2005 
Uppföljning av telefontillgänglighet underlättades markant vid övergång till 
Tele-Q. Detta medförde att uppföljningen från och med år 2005 kunde ske 
kontinuerligt varje månad för vårdcentraler med Tele-Q. Detta innebar också att 
all telefontid mättes för dessa vårdcentraler och de kunde dessutom själva söka 
fram alla uppgifter som behövdes för mål och mått ersättningen. Varje vård-
central med Tele-Q rapporterade in sina värden på en speciell mall som 
administrerades i varje länsdel för att sedan skickas till ledningsstaben senast 
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den 5:e i månaden efter mätmånaden. Flera ersättningssteg infördes också för 
vårdcentraler med Tele-Q.  
 
För vårdcentraler med vanligt telefonsystem mätte TDC Dotcom AB, som är det 
företag som anlitats av landstinget för att utföra dylika mätningar, antalet anrop 
och antalet besvarade anrop till de angivna numren. För att mätningarna skulle 
kunna genomföras var det viktigt att vårdcentralerna hade och använde 
gruppnummer. Telefonmätningen startade 2005-04-01. TDC Dotcom AB hade 
då inte kunnat ge besked om huruvida de kunde ta fram uppgifter för målvärde 
E. I avvaktan på det startades ändå telefonmätningen som planerat. Tyvärr 
visade det sig svårt att hitta en bra lösning på hur dessa mätningar skulle gå till. 
 
De målvärden och mätområden som gällde år 2005 redovisas i tabell 6. 

Tabell 6. Mätområden och målvärden avseende telefontillgänglighet år 2005-
2006. 

2005 2006  
Mät-
områdes-
benämning 

Mätområde Målvärde  
100 %  
ersättning 

Målvärde  
50 %  
ersättning 

Målvärde  
10 %  
ersättning 

A 
(tele Q) 

Andel kunder som 
erhållit plats i 
telefonkö 

Minst 90% av 
bokningsförsöken 
ska resultera i  att 
plats i telefonkö 
erhålls 

Minst 80% av 
bokningsförsöken 
ska resultera i  att 
plats i telefonkö 
erhålls 

Minst 75% av 
bokningsförsöken 
ska resultera i  att 
plats i telefonkö 
erhålls 

B  
(tele Q) 

Tid till återuppring-
ning genomförs 

Minst 90% av 
återuppringnings-
tiderna som ges 
ska vara inom 2 
timmar ifrån det 
man bokar tiden 

Minst 80% av 
återuppringnings-
tiderna som ges 
ska vara inom 2 
timmar ifrån det 
man bokar tiden 

Minst 75% av 
återuppringnings-
tiderna som ges 
ska vara inom 2 
timmar ifrån det 
man bokar tiden 

C  
(tele Q) 

Andel kunder som 
återuppringts inom 
angiven tid 

Vid minst 90% av 
de bokade tiderna 
ska återuppring-
ning ske inom 
angiven tid + 10 
min 

Vid minst 80% av 
de bokade tiderna 
ska återuppring-
ning ske inom 
angiven tid + 10 
min 

Vid minst 75% av 
de bokade tiderna 
ska återuppring-
ning ske inom 
angiven tid + 10 
min 

D 
(manuell) 

Antal besvarande 
samtal 

Minst 90% av 
samtalen ska 
besvaras 

Minst 80% av 
samtalen ska 
besvaras 

Minst 75% av 
samtalen ska 
besvaras 

E  
(manuell) 

Total väntetid före 
kontakt. Väntan i 
växel respektive 
vårdcentral ska 
särskiljas 

Max väntetid 
innan svar i växel 
och på vårdcentra-
len är 1,5 minuter 
för minst 90% av 
samtalen 

Max väntetid 
innan svar i växel 
och på vårdcentra-
len är 1,5 minuter 
för minst 80% av 
samtalen 

Max väntetid 
innan svar i växel 
och på vårdcentra-
len är 1,5 minuter 
för minst 75% av 
samtalen 

F  
(manuell) 

 
Borttaget 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samma 
utformning  
som 2005 

 

Tillgängligt belopp var 12 mkr. Uppnått målvärde D - E ersattes med lika 
mycket som uppnått målvärde A - C. Utbetalning 1 gång/månad. 
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År 2006 
Det hade tidigare varit en hel del problem att mäta telefontillgängligheten för de 
vårdcentraler som inte har Tele-Q. Inför år 2006 hade rapporter som visar 
telefontillgängligheten även för dem som inte har Tele-Q utarbetats i samarbete 
med vårdcentralerna. Telefontillgänglighetsmätningarna för år 2006 startade 
från och med april. Mätområden och målvärden var de samma som för år 2005 
och redovisas i tabell 6. 
 
En sammanställning över målvärden och mätområden avseende telefontill-
gänglighet för hela perioden år 2002-2006 finns i bilaga A.  
 
Tillgängligt belopp var 12 mkr. Uppnått målvärde D - E ersattes med lika 
mycket som uppnått målvärde A - C. Målvärde A fick år 2006 en större tyngd än 
tidigare och ersattes med 60% av tillgängligt belopp. Målvärde B och C ersattes 
med vardera 20%. Målvärde D ersattes med 60% och målvärde E med 40% av 
tillgängligt belopp. Utbetalning skedde 1 gång per månad. P.g.a. ändrad 
ekonomisk tidsplan bokfördes ersättning en månad i efterskott. 

Prestationsresultat 

Prestationen som legat till grund för utbetalningen 
Eftersom målvärden och mätområden inom telefontillgänglighetsområdet 
ändrats (utvecklats) kontinuerligt är det svårt att jämföra utfallen respektive år 
med varandra. Den ökning av antalet vårdcentraler som uppfyller målen beror 
delvis på att den prestation som krävs för att nå målet har reducerats både år 
2004 och 2005. År 2004 reducerades målvärdena i samband med utbetalningen. 
För år 2005 var kraven något lägre avseende målvärde B och C, och något högre 
avseende målvärde D jämfört med år 2004. Värdena för år 2005 där alla tycks 
uppfylla målet beror på att mätningarna inte fungerade helt tillfredställande och 
för att inte skapa orättvisor betalades hela ersättningen ut till samtliga. Ett 
återkommande problem har varit att kunna mäta tillgängligheten hos de 
vårdcentraler som inte har Tele-Q på ett invändningsfritt sätt.  
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Tabell 7. Andelen utbetald ersättning av möjlig ersättning. 
 

2002 
 

2003 2004 2005 2006            År 
Mät- 
område vår höst vår höst    
A och F 21 % 24 % 24 % 50 %    
B och D 50 % 39 % 42 % 42 %    
C och E 89 % 93 % 58 % 66 %    

A     86 % 100 % 84 % 
B     76 % 100 % 72 % 
C     34 % 100 % 71 % 
D     58 % 100 % 61 % 
E     54 % 100 % 30 % 

Totalt (hela året) 50 % 40 % 64 % 100 % 75 % 

 

Under år 2002 och 2003 redovisades mätområde A och F, B och D, C och E 
tillsammans. Eftersom antalet vårdcentraler skiljer sig mellan de olika 
mätområdena blir inte den totala andelen utbetald ersättning lika med 
medelvärdet av andelen för vårdcentralerna inom varje mätområde.  

Effekter av telefontillgänglighetsersättningen 
Tyvärr finns ingen mätning av telefontillgängligheten innan år 2002. Det har 
därför varit omöjligt att direkt via mål och mått resultaten undersöka vilka 
effekter avseende tillgänglighet som ersättningen gett upphov till. En faktor som 
dessutom kan antas påverka telefontillgängligheten är införandet av Tele-Q 
vilket skett successivt under perioden.  
 
Från och med år 2002 genomför FoU-enheten årligen en patientenkät där bland 
annat en telefontillgänglighetsfråga finns med. Patienten får på en skala från 1 
(mycket svårt att komma fram) till 7 (mycket lätt att komma fram) ange hur de 
upplever sin vårdcentrals telefontillgänglighet. Detta är en intressant under-
sökning eftersom tillgänglighet handlar om hur patienten uppfattar den. Den 
patientupplevda telefontillgängligheten har förbättrats avsevärt under perioden 
år 2002 – 2005 (figur 1). I figuren finns också värden för år 2001 men dessa 
innehåller endast en pilotstudie från en vårdcentral och är därför tyvärr inte 
jämförbara med övriga resultat.  
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Figur 1. Patientupplevd telefontillgänglighet under perioden 2002-2005. 
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Data från denna undersökning gör det möjligt att studera vissa effekter av Tele-
Q. En intressant fråga är om det enbart är Tele-Q som påverkar patientupplevd 
telefontillgänglighet eller om även mål och mått ersättningen kan ha påverkat 
resultatet i undersökningen.  
 
Genom att jämföra årsmedelvärden från patientenkätens telefontillgänglighets-
mätning mellan olika kategorier av vårdcentraler åren 2002 till och med 2005 
har det varit möjligt att studera utvecklingen i telefontillgänglighet mer 
ingående. I figur 2 har vårdcentralerna delats in i två grupper. En grupp som 
redan år 2002 hade Tele-Q (n=14) och en grupp där Tele-Q installerades under 
år 2003 (n=18). Som man kan misstänka har Tele-Q haft stor inverkan på hur 
patienterna upplever telefontillgängligheten. Skillnaden mellan grupperna år 
2002 då den ena gruppen hade Tele-Q är statistiskt signifikant (p = 0,004) 
medan det inte finns någon signifikant skillnad år 2004, då man kan anta att hela 
effekten av Tele-Q installationen slagit igenom hos de som fick installationen 
gjord under år 2003 (p= 0,6).  
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Figur 2. Patientupplevd telefontillgänglighet. 
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Även om det är Tele-Q installationen som tycks stå för den stora delen av 
periodens ökade telefontillgänglighet finns det också en allmän trend av ökad 
patientupplevd tillgänglighet (n=20, p=0,007). Denna beskrivs i figur 3 där den 
patientupplevda telefontillgängligheten redovisas för de vårdcentraler där ingen 
förändring avseende Tele-Q skett under perioden. 

Figur 3. Patientupplevd telefontillgänglighet exklusive Tele-Q. 
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Ett annat sätt att studera effekterna av mål och mått ersättningen är att undersöka 
om man på vårdcentralerna upplever att verksamheten förbättrats som en följd 
av ersättningen. I samarbete med distriktsläkare Sven Engström tillfrågades 
vårdcentralscheferna via en enkät om de ansåg att verksamheten inom telefon-
tillgänglighetsområdet förbättrats på grund av mål och mått ersättningen. 21 av 
38 vårdcentraler svarade på enkäten, vilken kommer att refereras till inom 
redovisningen av varje område i detta kapitel. 

Figur 4. Upplever man på vårdcentralerna att mål och mått ersättningen 
inneburit att telefontillgängligheten förbättrats? 
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I samma enkät frågade vi också om mål och måttersättningen inneburit att man 
satsar mer resurser på telefontillgägnlighet.  

Figur 5. Satsar vårdcentralerna mer resurser på telefontillgänglighetsområdet 
på grund av mål och mått ersättningen? 
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Det tycks alltså som om man avsatt resurser för att öka telefontillgängligheten 
på vårdcentralerna vilket också stämmer bra överens med att telefon-
tillgängligheten ökat under perioden (ökningen skulle sannolikt ha varit större 
om vi även kunnat studera åren innan mål och mått ersättningen infördes som 
jämförelse).  

Ovan har två mått på telefontillgänglighet diskuterats, hur väl vårdcentralerna 
uppfyller målvärdena och den patientupplevda telefontillgängligheten. En 
intressant fråga är vad som är viktigast och i förlängningen vad som bör 
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premieras. Att patienterna upplever telefontillgängligheten som god är kanske 
lika viktigt/viktigare än att vårdcentralerna uppfyller målvärdena, men det torde 
rimligen vara så att uppfyllda målvärden också leder till att patienterna upplever 
en ökad tillgänglighet. Genom att kontrollera korrelationen mellan målvärde och 
patientupplevd tillgänglighet kan vi undersöka detta. En regressionsanalys visar 
att från 36 % (år 2002) till 56 % (år 2004) av den patientupplevda telefon-
tillgängligheten kan förklaras av målvärdesuppfyllnad1. Sambandet är mycket 
signifikant (p<0,001). Detta starka samband i kombination med att det dessutom 
är lättare att mäta målvärdesuppfyllnad på ett objektivt sätt än patientupplevd 
tillgänglighet utgör argument för att använda målvärdesuppfyllnad som 
ersättningsgrundande parameter. Man ska dock vara klar över att valet av 
parameter påverkar vilka vårdcentraler som blir premierade. För att visa detta 
redovisas i tabell 8 en jämförelse av de tio bästa och tio sämsta vårdcentralerna 
när det gäller patientupplevd tillgänglighet år 2002. Dessa resultat jämförs med 
hur väl vårdcentralerna uppfyllt målvärdena. 

Tabell 8. Premieras samma vårdcentraler om den resultatbaserade ersättningen 
baseras på måluppfyllelse eller patientnöjdhet? 

Telefontillgänglighet år 2002 

De 10 sämsta VC avseende 

patientupplevd tillgänglighet  

De 10 bästa VC avseende 

patientupplevd tillgänglighet 

Patientupplevd 

tillgänglighet 

(7 gradig skala) 

Uppfyllande av  

målvärden 

 (% ersättning) 

Patientupplevd 

tillgänglighet 

(7 gradig skala) 

Uppfyllande av  

målvärden 

 (% ersättning) 

3,96 33,3 5,31 66,7 

4,00 33,3 5,34 66,7 

4,06 50,0 5,43 33,3 

4,07 33,3 5,49 100,0 

4,08 66,7 5,60 33,3 

4,12 50,0 5,61 83,3 

4,12 16,7 5,87 83,3 

4,45 66,7 6,21 100,0 

4,48 16,7 6,32 100,0 

4,48 33,3 6,37 83,3 

                                           
1 15 % av den patientupplevda tillgängligheten  förklaras av Tele-Q år 2002 
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Astmamottagning 

Astma tillhör primärvårdens tre stora sjukdomsgrupper (de övriga är psyko-
sociala sjukdomar och diabetes). Därför var landstingsledningen intresserad av 
att försöka premiera insatser inom detta område. Struktur i form av 
arbetsorganisationens utformning var det enda som lät sig mätas med en rimlig 
arbetsinsats. 

Utformning 

Astmamottagning med spirometri var ett av de områden som MMP inriktades 
mot under perioden 2002-2004. Mätområde och målvärde fokuserades på 
förekomst av astmamottagning med spirometri och ändrades inte under 
perioden.  
 

Tabell 9. Mätområden och målvärden för astmaområdet inom mål och mått år 
2002-2004. 
 

Mätområde Målvärde 

Förekomst av astmamottagning med 
spirometri 

Förekomst ger bonus  

 
Tillgängliga medel inom området varierade något under perioden. År 2002 var 
6,67 miljoner kronor tillgängliga. Mätning och bonus delades upp på vår och 
höst vilket innebar att 3,33 miljoner var tillgängligt för varje period. År 2003 var 
samma belopp tillgängligt men utbetalningen skedde endast en gång under året. 
År 2004 sänktes det tillgängliga beloppet till 6 mkr. Utbetalning skedde även då 
en gång under året. 

Prestationsresultat 

Utvecklingen av antalet vårdcentraler med 
astmamottagning 
En mycket stor andel av vårdcentralerna uppfyllde målen avseende astma-
mottagning de år detta mål ingick i mål och måttersättningen. När åren innan 
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analyseras kan konstateras att detta till stor del även gällde innan mål och mått 
ersättningen infördes (figur 6). Uppgifterna avseende vårdcentraler med astma-
mottagning 1996-2000 har hämtats från en kartläggning av primärvårds-
konsumtionen i Östergötland år 2000. Dessa data är insamlade av Rolf Wiklund 
och Sven Engström. 
 

Figur 6. Antalet astmamottagningar hos de vårdcentraler som ingått i mål och 
mått. 
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Figur 6 visar att den stora ökningen av astmamottagningarna skedde innan mål 
och mått ersättningen infördes. Tillkomsten av högst 4-5 astmamottagningar kan 
tillskrivas mål och mått ersättningen. Erfarenheter från USA visar att resultat-
baserad ersättning ofta betalas ut till historiska prestationer (Rosental m.fl. 
2005). Ersättningens funktion som incitament till ökad prestation kan då 
ifrågasättas. Att som i fallet med astmamottagningarna ovan betala resultat-
baserad bonus till 33 stycken som redan presterat för att få 4-5 stycken nya att 
prestera kan diskuteras. Verkligheten innehåller dock omständigheter som inte 
fångas i en analys av ett diagram. Att driva en astmamottagning kostar pengar. 
Under uppbyggnadsskedet av astmamottagningarna fanns speciella medel av-
satta till detta. Men när dessa medel var slut måste denna verksamhet finansieras 
på något annat vis för att kunna fortsätta. Genom att lägga dessa medel som del i 
mål och mått ersättningen istället för att lägga dem som en del av kapitationen 
medförde att de som bedrev verksamhet fick ersättning medan de som inte 
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gjorde det blev utan. I det perspektivet ter sig upplägget mer genomtänkt. Ett 
intressant alternativ hade kunnat vara att på något vis betala för de resultat som 
förhoppningsvis astmamottagningen ska ge upphov till, exempelvis hur väl 
astmapatienterna kontrollerar sin sjukdom (se även sidan 94).  
 

Vi frågade också i enkäten till vårdcentralerna om mål och mått ersättningen 
inneburit att man startat astmamottagning. Svaret bekräftar redovisningen i figur 
6 eftersom alla svarade att de redan innan mål och mått hade astmamottagning.  

Psykosocial kompetens 

Psykosociala sjukdomar tillhör primärvårdens tre stora sjukdomsgrupper (de 
övriga är astma och diabetes). Därför var landstingsledningen intresserad av att 
försöka premiera insatser inom detta område. Struktur i form av arbets-
organisationens utformning var det enda som lät sig mätas med en rimlig 
arbetsinsats. 

Utformning 

Psykosocial kompetens fanns med i MMP under perioden 2002-2004.  
Mätområde och målvärde inriktades på förekomst av psykosocial kompetens på 
vårdcentralerna och ändrades inte under perioden.  
 

Tabell 10. Mätområden och målvärden för området psykosocial kompetens inom 
mål och mått programmet år 2002-2004. 
 

Mätområde Målvärde 

Förekomst av psykosocial kompetens i form 
av anställd eller avtalad resurs med 
strukturerade vårdinsatser 

Förekomst ger bonus  

 
Tillgängliga medel för detta område var år 2002 6,67 miljoner kronor. Mätning 
och bonus delades upp på vår och höst vilket innebar att 3,33 miljoner fanns 
tillgängligt för varje period. Samma belopp var tillgängligt år 2003 men då 
skedde utbetalningen endast en gång under året. År 2004 minskades det 
tillgängliga beloppet till 6 mkr. Utbetalningen skedde en gång under året. 
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Prestationsresultat 

Utvecklingen av antalet vårdcentraler med psykosocial 
kompetens 
Det har varit svårt att hitta uppgifter på antalet vårdcentraler med psykosocial 
kompetens före år 2002. Jag har tillsammans med Birgitta Larsson på IMH, som 
själv var den första personen med sådan kompetens på vårdcentraler i 
Östergötland (Ryds vårdcentral), försökt samla in uppgifter på hur det såg ut 
före år 2002. Tyvärr har vi inte lyckats få någon heltäckande bild. Konstateras 
kan dock att uppbyggnaden av denna funktion på vårdcentralerna i Östergötland 
startade väsentligen före år 2002 och att flertalet vårdcentraler hade sådana 
funktioner före år 2002. Detta bekräftas också av Birgitta Larssons erfarenheter. 
En bedömning kan vara att förekomsten av psykosocial kompetens kan jämföras 
med förekomsten av astmamottagningar. Slutsatserna avseende mål och mått 
ersättningen och förekomsten av psykosocial kompetens ligger därför i linje med 
slutsatserna avseende astmamottagningar. Resultatet från enkäten till vård-
centralcheferna tyder dock på ett bättre genomslag för psykosocial kompetens än 
för astmamottagning eftersom 6 stycken vårdcentraler uppger att de startat mot-
tagning med psykosocial kompetens som en följd av mål och mått ersättningen. 
 
Trots det hade det även inom detta område kunnat vara intressant att istället för 
förekomsten av psykosocial kompetens betala för det resultat som denna 
kompetens förväntas prestera. Inom detta område är det sannolikt svårt att mäta 
resultat, men eftersom målsättningen är att minska antalet funktionshindrade 
p.g.a. psykisk ohälsa skulle detta kunna vara en intressant parameter att försöka 
mäta och ersätta (se även sidan 95).  
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Figur 7. Förekomst av psykosocial kompetens under den period då området 
varit föremål för mål och mått ersättning. 
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Prevention och behandling av diabetes 

Diabetes tillhör primärvårdens tre stora sjukdomsgrupper (de övriga är astma 
och psykosociala sjukdomar). Därför var landstingsledningen intresserad av att 
försöka premiera insatser inom detta område. Struktur i form av arbets-
organisationens utformning var till en början det som lättast lät sig mätas med en 
rimlig arbetsinsats. 

Utformning 

Diabetes ingick i MMP under perioden 2002-2005. Åren 2002-2003 var den 
resultatbaserade ersättningen inriktad mot förekomsten av diabetesmottagning 
med därför avsedd personal. Rapportering till nationella diabetesregistret (NDR) 
var också en parameter men då räckte det med att vårdcentralen gjorde en enda 
rapportering, alternativt hade för avsikt att göra minst en rapportering. Istället 
för förekomst av diabetesmottagning och diabetesansvarig läkare fokuserades 
från och med år 2004 helt på rapportering till nationella diabetesregistret. Detta 
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gjordes genom att mäta hur stor täckningsgrad varje vårdcentral hade d.v.s. hur 
stor andel av diabetespatienterna som hade registrerats i NDR. Vårdcentralen 
tog fram uppgifter ur BMS som är ett sökprogram för att söka data i journal-
systemet. De uppgifter som inhämtades var vårdcentralens prevalens av diabetes 
bland listade patienter per den 1 mars och 31 augusti. Frågan i den framtagna 
BMS-rapporten formulerades på uppdrag av FoU-enheten. Uppgifterna 
skickades till FoU-enheten, som sammanställde och jämförde med antalet 
registrerade i NDR under perioden 1/9 2003 – 31/8 2004. Två bonusnivåer 
infördes också. Liksom år 2004 var det år 2005 vårdcentralernas täckningsgrad 
som låg till grund för ersättningen. Vårdcentralerna tog fram prevalens av 
diabetes bland journalförda patienter över 30 år per den 30 april och 31 oktober. 
Uppgifterna skickades till FoU-enheten som sammanställde och jämförde med 
antalet registrerade patienter i NDR under perioden 13 månader bakåt i tiden. 
Mål och mått ersättningen betalades ut enligt en glidande skala. I tabell 11 
redovisas endast den glidande skalans hållpunkter. 
 

Tabell 11. Mätområden och målvärden för diabetesområdet inom mål och mått 
programmet år 2002-2005. 

År 

2002-2003 2004 2005 

Mätområde 
 

Målvärde Mätområde 
 

Målvärde 
 

Mätområde 
 

Målvärde 
 

1. Förekomst av 
diabetesmottag-
ning med 
diabetessköterska 
2. Förekomst av 
diabetesansvarig 
läkare (DAL) som 
namngivits till 
LiÖ diabetes-
program/råd 
3. Data registreras 
och överförs eller 
ska överföras till 
nationella 
diabetesregistret 

 
 
 
För att 
erhålla 
bonus ska 
mätningarna 
visa på 
förekomst 
inom alla 
tre områden 
 
 
 

Täckningsgraden 
(Andelen av 
vårdcentralens 
diabetespatienter 
som registrerats i 
nationell diabetes-
registret) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivå 1. 100 % 
bonus vid 75 % 
täckningsgrad 
Nivå 2. 50 % 
bonus vid 65 % 
täckningsgrad  
 
 
 
 
 

Täckningsgraden 
(Andelen av 
vårdcentralens 
diabetespatienter 
som registrerats i 
nationell diabetes-
registret) 
 
 
 
 
 

Nivå 1. 100 % 
bonus vid 75 % 
täckningsgrad 
Nivå 2. 75 %  
bonus vid 70 % 
täckningsgrad 
Nivå 3. 50 %  
bonus vid 65 % 
täckningsgrad 
Nivå 4. 25 %  
bonus vid 60 % 
täckningsgrad 
Nivå 5. 10 %  
bonus vid 50 % 
täckningsgrad 
 

  
 
Tillgängliga medel för diabetesområdet var för hela året 2002 6,67 mkr. 
Mätning och bonus delades upp på vår och höst vilket innebar att 3,33 mkr fanns 
tillgängligt för varje period. Samma summa pengar fanns tillgängliga år 2003 
men mätning och utbetalning skedde endast en gång under året. År 2004 ökades 
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tillgängliga medel till 7 mkr. Utbetalningen skedde 1 gång under året. Även  år 
2005 var det tillgängliga beloppet 7 mkr. Utbetalningen skedde dock 2 gånger 
under året.  

Prestationsresultat 

Prestationen som legat till grund för utbetalningen  
 
I tabell 12 redovisas vårdcentralernas prestation som legat till grund för mål och 
mått ersättningen inom diabetesområdet under perioden 2002 – 2005. År 2002 
och 2003 handlade det om att uppfylla de tre mätområdena. 2004 och 2005 var 
ersättningen relaterad till vårdcentralens täckningsgrad avseende rapportering 
till nationella diabetesregistret. I tabellen redovisas hur stor andel av vård-
centralerna som rapporterat 75 % eller fler (max ersättning), 75 – 50 % (50 % 
ersättning) och mindre än 50 % (ingen ersättning) av sina diabetiker. 
Ersättningsnivåerna ändrades till en glidande skala år 2005 men för att kunna se 
förändringar jämfört med år 2004 redovisas år 2005 på samma sätt som år 2004.  
 

Tabell 12. Vårdcentralernas prestation som legat till grund för mål och mått 
ersättningen inom diabetesområdet under perioden 2002 – 2005. 
 
 ÅR 

 2002 2003 2004 2005 

vår höst 

Rapportintervall Ej aktuellt i dessa perioder ≥75 

(%)  

75-50      

(%) 

<50 

(%) 

≥75

(%) 

75-50       

(%) 

<50 

(%) 

Vårdcentraler som 

uppfyllt alla tre 

mätområden 

97 % 

(Alla 
utom 1) 

100 % 97 % 
 

                   Ej aktuellt i dessa perioder 

Täckningsgrad   

Andel VC per 
rapportintervall 

 

Ej aktuellt i dessa perioder 

37  

(%) 

24 

(%) 

39 

(%) 

50 

(%) 

39 

(%) 

11 

(%) 
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Utvecklingen av antalet vårdcentraler med 
diabetesmottagning  
Figur 8 nedan visar att diabetesmottagningar fanns på de flesta vårdcentralerna 
redan innan mål och mått infördes. Uppgifterna har hämtats från en kartläggning 
av primärvårdskonsumtionen i Östergötland år 2000. Dessa data är insamlade av 
Rolf Wiklund och Sven Engström. Trots att uppgifter saknas från två 
vårdcentraler perioden 1996 till 2000 var det år 1998, 1999 och 2000 35 stycken 
vårdcentraler som hade diabetesmottagning. Detta bekräftas också av enkäten 
där alla svarat att de redan, innan mål och mått infördes, hade diabetes-
mottagning. Att år 2004 övergå från att belöna förekomst av diabetesmottagning 
till belöning av rapportering till NDR verkar i detta perspektiv som ett klokt 
beslut.  
 

Figur 8. Antalet diabetesmottagningar hos de vårdcentraler som ingått i mål 
och mått. 

*Uppgift saknas från två vårdcentraler under perioden 1996-2000
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Rapporteringen till nationella diabetesregistret 

Genom att jämföra rapporteringen till NDR över åren kan en bild över mål och 
mått ersättningens inverkan på denna rapportering erhållas. Det är dock viktigt 
att komma ihåg att det även skett och sker andra åtgärder för att öka 
rapporteringen utöver den resultatbaserade ersättningen. Under 2001 började en 
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diskussion och marknadsföring av NDR registrering i Östergötland och efter det 
har en sextioprocentig tjänst inrättats för att understödja implementeringen av 
NDR i Östergötland. Detta försvårar analysen av effekterna av mål och mått 
ersättningen, men är viktiga åtgärder för att den samlade effekten ska bli så stor 
som möjligt.  

Figur 9 visar volymutvecklingen avseende NDR registreringen. Diagrammet är 
uppdelat i de vårdcentraler (VC) i Östergötland som varit med i MMP 
(heldragen linje), de VC i Östergötland som inte varit med i MMP (streckad 
linje med korta streck) och övriga Sverige (streckad linje med långa streck) där 
den totala siffran minskats med de registreringar som redan finns med i den 
heldragna och kortstreckade kurvan (Östergötland).  

Figur 9. Antal registreringar i NDR. 
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Här kan man ana att något händer mellan år 2001 och 2002 och mellan år 2003 
och 2004 med registreringen hos de vårdcentraler som ingått i MMP. De som 
inte ingått i MMP är så få så den kurvan bör tolkas försiktigt. Volymökningen i 
övriga Sverige visar att det även är andra omständigheter än mål och mått 
ersättning som påverkar volymutvecklingen. Volymökningen är större totalt i 
Sverige än i Östergötland vilket är rimligt eftersom det handlar om en mycket 
större population. 
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För att bättre kunna se hur volymutvecklingen varit oberoende av 
populationsstorlek redovisas den relativa utvecklingen nedan. Volymen 1999 är 
satt till 100 för alla tre populationerna ovan.  
 

Figur 10. Relativ förändring i NDR registrering. 
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De enheter som varit med i MMP har haft en kraftig relativ volymutveckling år 
2001 och framförallt år 2002, sedan stannade utvecklingen av för att ta fart igen 
år 2004. År 2006 avstannar utvecklingen återigen. Något liknande kan inte 
skönjas i kurvan som representerar utvecklingen i övriga Sverige.  
 
En tolkning av detta skulle kunna vara att mål och mått medförde en kraftig 
relativ volymökning som avstannade eftersom det egentligen räckte med att 
rapportera en patient. När ersättningen kopplades till antalet registreringar 
istället (2004) började registreringen öka igen. Noteras bör dock att ökningen 
började redan 2001, innan mål och mått ersättningen startade.  Det är således 
rimligt att anta att marknadsföringen av NDR hade effekter redan innan MMP 
startade. Mål och mått ersättningen togs bort år 2006 vilket sammanfaller med 
att ökningen i registreringen avstannar.  
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Förloppet som beskrivs i figurerna bekräftas också av enkäten till vård-
centralerna där vårdcentralscheferna besvarat frågan om vårdcentralen satsat 
mer resurser på registreringen till NDR p.g.a. mål och mått ersättningen (figur 
11). De allra flesta vårdcentralerna uppger dessutom att registreringen till NDR 
ökat p.g.a. mål och mått ersättningen. Ingen vårdcentral uppger minskad 
rapportering.  

Figur 11. Satsar vårdcentralerna mer resurser på NDR registrering på grund av 
mål och måttersättningen? 
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Det är också positivt att man på flera vårdcentraler bedömer att behandlings-
resultatet avseende diabetes förbättrats p.g.a. mål och mått ersättningen, 
eftersom den primära målsättningen med diabetesmottagningar och 
registreringar till NDR är ett ökat behandlingsresultat. 

Figur 12. Upplever man på vårdcentralerna att mål och mått ersättningen 
inneburit att behandlingsresultatet avseende diabetes förbättrats. 
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Kontinuitet 

Kontinuitet handlar om att vårdcentralernas patienter i så stor utsträckning som 
möjligt ska få träffa samma läkare vid varje vårdcentralbesök. Inom detta 
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område fanns en önskan om förbättringar från invånare och politiker. 
Landstingsledningen tyckte därför att detta var ett lämpligt område för MMP.  

Utformning 

Kontinuitetsparametern i mål och mått inriktades mot individer äldre än 70 år 
som gjort två läkarbesök eller mer till en och samma läkare under 12 månader. 
År 2002 utgick ersättning efter hur stor andel av den totala mängden läkarbesök 
som utgjordes av besök till samma läkare enligt redovisningen i tabell 13. 
 

Tabell 13. Mätområden och målvärden för området kontinuitet inom mål och 
mått programmet år 2002. 
 

Mätområde Målvärde 

Antalet läkarbesök för patienter 
över 70 år 

Att de över 70 år som gör två eller fler 
läkarbesök under ett år ska få komma till 
samma läkare varje gång. Ersättning sker 
enligt en fallande skala där andelen läkar-
besök till samma läkare är ersättnings-
grundande. Alla besök till samma läkare 
medför 100 % bonus 

Hur stor andel av läkarbesöken 
som skett till samma läkare 

Exemplen nedan visar hur bonusberäkningen gick till: 

2 besök, 1:1=0%, 2=100% 

3 besök, 1:1:1=0%, 1:2=67%, 3 av 3 = 100% 

4 besök, 1:1:1:1=0%, 2:2=50%, 1:1:2=50%, 1:3=75%, 4=100% 

5 besök, 2:1:1:1=40%, 3:1:1=60%, 4:1=80%, 5=100% 

 
Tillgängliga medel för detta område var för hela år 2002 10 miljoner kronor. 
Utbetalning gjordes en gång under året.  
 
Kontinuitet visade sig svårt att mäta på ett korrekt sätt och området utgick redan 
2003. De 10 miljoner i tillgängligt belopp för området år 2003 fördes till 
kapitationsersättningen. 
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Prestationsresultat 

Kontinuitet var endast med i MMP år 2002. Intentionen var god eftersom 
kontinuitet är viktigt för många patienters upplevelse av vården. Det visade sig 
dock svårt att mäta kontinuiteten. Dessutom finns ett motsatsförhållande mellan 
kontinuitet och tillgänglighet. Exempelvis är det sannolikt viktigare för vissa 
patienter att få vård snabbt än att få samma läkare som förra gången. Små 
vårdcentraler med få läkare har dessutom lättare att uppfylla målen. Om det i 
extremfallet endast skulle finnas en läkare på en vårdcentral så uppfylls målen 
per automatik. Detta har medfört att en uppföljning blivit både omöjlig och 
meningslös. Nedan redovisas därför bara de värden som presterades 2002. 

 

2 vårdcentraler (5 %) erhöll maximal ersättning vilket innebär att alla besök för 
enskilda patienter över 70 år skett till samma läkare.  
12 vårdcentraler (32 %) erhöll 67 % av maximal ersättning vilket innebär att 
67 % av alla besök för enskilda patienter över 70 år skett till samma läkare.  
22 vårdcentraler (58 %) erhöll 33 % av maximal ersättning vilket innebär att 
33 % av alla besök för enskilda patienter över 70 år skett till samma läkare. 
2 vårdcentraler (5 %) erhöll ingen ersättning. 

 

Enkäten visar att de allra flesta av vårdcentralerna (18 av 21) inte satsade några 
extra resurser på att öka kontinuiteten som en följd av mål och mått ersättningen. 
19 av 21 vårdcentralchefer bedömde också resultatet avseende kontinuitet som 
opåverkat av mål och mått ersättningen. 

Diagnossättning 

Eftersom brister i diagnossättningen bromsade framsteg inom många områden i 
primärvården bedömdes diagnossättning vara ett angeläget område för mål och 
måttprogrammet. 

Utformning 

Andelen läkarbesök med registrerad diagnos infördes som en mål och mått 
parameter från och med år 2004. Två bonusnivåer infördes, där full bonus 
krävde 95 % eller fler diagnossatta läkarbesök och halv bonus krävde minst 
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90 % diagnossatta läkarbesök. Uppgifter om diagnossättning hämtades ur 
vårddatalagret med en månads fördröjning. Fördröjningen på inhämtandet 
ökades 2005 till två månader. I övrigt var mätområde, målvärden och tillgängligt 
belopp de samma 2005 som 2004. 

Tabell 14. Mätområden och målvärden för diagnossättningsområdet inom mål 
och mått programmet år 2004-2005. 
 

Mätområde Målvärde  

100 % bonus 

Målvärde  

50 % bonus 

Andelen diagnossatta läkarbesök 95 % diagnossatta 
läkarbesök  

90 % diagnossatta 
läkarbesök 

 
Tillgängligt belopp för utbetalning var 5 mkr. Utbetalning skedde 1 gång/månad. 

Prestationsresultat 

Prestationen som legat till grund för utbetalningen  
Andelen läkarbesök med diagnoskod redovisades per månad vilket för år 2004 
innebar totalt 418 månader när alla månader och vårdcentraler inkluderats. Varje 
månad bland dessa 418 månader berättigade till ersättning om målvärdena 
uppnåddes. Motsvarande antal månader var för år 2005 455 stycken. I tabell 15 
redovisas andelen månader som uppfyllt de olika målvärdena. Resultatet 
förbättrades år 2005 jämfört med 2004. 

Tabell 15. Andelen månader under år 2004 och 2005 då de olika målvärdena 
uppfylldes. 
 Prestation 

Full ersättninng 
(≥95 % av alla 
läkarbesök med 
diagnosa) 

50 % ersättning 
(90 % av alla 
läkarbesök med 
diagnos) 

Ingen ersättning 
(<90 % av alla 
läkarbesök med 
diagnos) 

Andel 
månader 

2004 58 % 26 % 16 % 

2005 78 %* 18 %* 5 %* 

*Resultaten är avrundade till hela procentsatser därför summerar det till mer än 100. 
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Diagnossättning över en längre tidsperiod 
Även om en ökning i diagnossättningen mellan år 2004 och 2005 kan noteras 
måste tiden innan ersättningen infördes studeras för att kunna se effekten av mål 
och mått ersättningen. Uppgifter för detta ändamål innehåller data från alla 
vårdcentraler som ingår i MMP utom de privata och har hämtats från 
vårddatalagret. Uppgifterna består av värden över hela årens prestation vilka 
inhämtats efter årets slut och är därför inte direkt jämförbara med resultaten som 
presterats i MMP där mätningar utförts kontinuerligt. Att de privata vård-
centralerna inte finns med innebär att data från 3 vårdcentraler saknas. I figur 13 
syns att andelen odiagnostiserade besök sjönk markant år 2004 när ersättningen 
infördes. Andelen sjönk ytterligare något år 2005 för att sedan öka marginellt 
igen år 2006. En kraftigare ökning ser ut att ske år 2007. Detta är dock siffror 
t.o.m. oktober och dessa kan ändra sig när hela materialet för 2007 summeras.  
Ersättningen tycks således ha haft en markant effekt framförallt vid införandet, 
men andelen läkarbesök utan registrerad diagnos verkar också öka igen efter att 
ersättningen tagits bort år 2006.  
 

Figur 13. Andelen läkarbesök utan registrerad diagnos hos mål och mått 
anslutna vårdcentraler (medelvärde). 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (t.o.m.
oktber)

År

A
nd

el
 %

 
Ett annat sätt att studera effekterna av ersättningen är att titta på antalet 
vårdcentraler som uppnår maximal ersättning och antalet vårdcentraler som inte 
klarar att nå upp till ersättningsnivån (även här saknas uppgift från 3 privata 
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vårdcentraler och månaderna november och december år 2007). I figur 14 
redovisas antalet vårdcentraler som nått upp till en diagnossättning på 95 % eller 
mer (heldragen linje) och de som inte klarar att nå upp till 90 % diagnossättning. 
Även här syns kraftiga effekter av ersättningen. Påverkan räknat i antal 
vårdcentraler som förbättrar sina nivåer är stor. Exempelvis var endast 10 
stycken vårdcentraler berättigade till full ersättning innan ersättningen infördes 
(om den funnits då). Detta antal steg till 30 stycken som bäst år 2005 innan 
ersättningen togs bort igen.  

Figur 14. Antal vårdcentraler som når maximal- eller ingen ersättning. 
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Ovanstående resultat bekräftas också av enkäten där vårdcentralerna anger både 
ökad resurstilldelning för diagnossättning och ökad diagnossättning som en följd 
av mål och mått ersättningen. 
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Figur 15. Satsar vårdcentralerna mer resurser på diagnossättning på grund av 
mål och måttersättningen? 
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Figur 16. Upplever man på vårdcentralerna att mål och mått ersättningen 
inneburit att diagnossättningen förbättrats. 
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Fysisk aktivitet på recept/remiss (FaR) 

Hälsofrämjande insatser var (och är) ett aktuellt område både i politikersfären 
och bland allmänheten. Det fanns således en allmän önskan att öka insatserna 
inom detta område. Området bedömdes dessutom som lämpligt för MMP.  

Utformning 

Fysisk aktivitet på recept infördes som en mål och mått parameter år 2004. 
Ersättningen grundades på tre områden; struktur, volym och uppföljning. Målen 
inom strukturområdet var inriktade på att skapa förutsättningar på vårdcentralen 
för att kunna remittera patienter till fysisk aktivitet. Här handlade det om att utse 
ansvarig personal på vårdcentralen och att skapa kontakter med de enheter och 
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organisationer där patienten kunde utöva fysisk aktivitet. Inom volymområdet 
var målen inriktade på att premiera antalet remisser. Syftet med upp-
följningsområdet var att försöka skapa bättre följsamhet hos patienterna, d.v.s. 
att de verkligen skulle genomföra den fysiska aktiviteten. Praktiskt handlade det 
om att vårdcentralen skulle kontakta patienten efter en viss tid för att kontrollera 
att patienten fortfarande utövade den fysiska aktiviteten. Uppföljningen var 
också viktig för att kunna få en uppfattning om i vilken utsträckning patienterna 
fullföljde den fysiska aktiviteten  
 
Projektledare i länet var Matti Leijon på Folkhälsovetenskapligt centrum vid 
Linköpings universitet. Målvärden inom strukturområdet sammanställdes 
halvårsvis av Folkhälsovetenskapligt centrum. Folkhälsovetenskapligt centrum 
utarbetade dessutom ett formulär för sammanställning av målvärden inom 
volym- och uppföljningsområdena. Detta formulär innehöll registrering av 
bakgrundsdata, startdata, insatsdata och uppföljningsdata efter 3 månader. 
Respektive vårdcentral ansvarade för insamlingen av uppgifterna i formuläret 
och registrerade dem via dator. Vårdcentralerna lämnade sina samman-
ställningar för år 2004 till Folkhälsovetenskapligt centrum vid 3 tillfällen: i maj 
(recept/remisser skrivna januari-april), i september (recept/remisser skrivna maj- 
augusti) och i januari år 2005 (recept/remisser skrivna september-december). En 
fråga som varit föremål för diskussion var om det skulle ha varit bättre att följa 
upp 3 månader efter att patienten har kommit igång med den fysiska aktiviteten 
istället för 3 månader efter förskrivning med tanke på väntetider till vissa 
aktiviteter. Men bedömningen var att förskrivaren borde ta hänsyn till eventuell 
väntetid och förskriva någon annan aktivitet under tiden eftersom det var viktigt 
att få igång patienten snabbt. Att snabbt få igång patienten var viktigt då 
effekterna av det motiverande samtalet vid förskrivningen av receptet avtar med 
tiden. 
 
År 2005 grundades ersättningen liksom föregående år på områdena; struktur, 
volym och uppföljning. Tremånadersuppföljningen från 2004 kompletterades 
med en tolvmånadersuppföljning. I övrigt var utformningen densamma. 



 

 47

Tabell 16. Mätområden och målvärden för området fysisk aktivitet på recept 
inom mål och mått programmet år 2004 och 2005. 

År 
2004 2005 

Mätområde Målvärde Mätområde Målvärde 
Struktur  
 
Förekomst av samordnare 
och läkare på vårdcentralen 
som namngivits till 
projektledaren i länet  
 
Samordnaren ska medverka 
i lokalt eller regionalt 
förskrivarnätverk.  
 
Vårdcentralen ska ha 
etablerat samverkan med 
minst en mottagarenhet 
utanför hälso- och 
sjukvården. 
 

 
 
 
 
Alla tre strukturella 
mätområden ska kunna 
besvaras med ja 

 

 

 

 

Samma som 2004 

 

 

 

 

Samma som 2004 

Volym  

 

Antal recept/remisser på 
fysisk aktivitet förskrivna 
till patienter listade på 
vårdcentralen med någon 
av följande 
besöksorsaker/diagnoser: 

• Problem i rörelse-                                           
organen (smärta) 
• Psykisk ohälsa 
• BMI >25  
• Högt blodtryck 
• Höga blodfetter 
• Diabetes 
• I förebyggande syfte 
(fysiskt inaktiva) 
 

 

 

• Vårdcentraler med        
< 7000 listade    
personer (små) 

50 recept/remisser /år 

• Vårdcentraler med        
7 000-13 000 
listade personer 
(mellan)  

75 recept/remisser /år 

• Vårdcentraler med         
> 13 000 listade 
personer (stora) 

100 recept/remisser /år 

 

 

 

Samma som 2004, men till 
förskrivna recept/remisser 
avses även förlängningar. 
Varje ny förskrivning till 
nya och gamla patienter 
räknas. Det måste dock 
vara ett nytt samtal, där 
man utgår från den fysiska 
förmåga som patienten har 
just nu.  

 

 

 

 

 

Samma som 2004 

 
 
Andelen patienter som fått 
recept/remiss 2005 och 
som följs upp av 
vårdcentralen 3 månader 
efter förskrivningen 

 
 
80% av recepten/ 
remisserna på fysisk 
aktivitet ska ha följts 
upp inom 3 månader  

Uppföljning 
 
Andelen patienter som fått 
recept/remiss och som följs 
upp av vårdcentralen  
3 månader efter 
förskrivningen men före  
4 månader. 

 
 
80% av 
recepten/remisserna på 
fysisk aktivitet ska ha 
följts upp inom angivet 
tidsintervall. 

 
 
Andelen patienter som fått 
recept/remiss 2004 och 
som följs upp av 
vårdcentralen 12 månader 
efter förskrivningen 

 
80% av recepten/ 
remisserna på fysisk 
aktivitet ska ha följts 
upp inom 12 månader  
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Tillgängligt belopp för utbetalning var år 2004 5 mkr. Bonusen fördelas med 
10% för struktur, 60% för volym och 30% för uppföljning. Vårdcentralerna var 
tvungna att uppnå strukturmålet för att de andra två delarna skulle ersättas. 
Utbetalningen skedde 1 gång under året. Utbetalningen för år 2004 grundades på 
mätningar av recept/remisser förskrivna under första halvåret år 2004. 

År 2005 var tillgängligt belopp också 5 mkr. Bonusen fördelades med 10 % för 
struktur, 50 % för volym, 30 % för tremånadersuppföljningen och 10 % för 
tolvmånadersuppföljningen. Bonus för de olika mätområdena utgick oavsett om 
målen nåddes inom de andra områdena. Utbetalning skedde 1 gång under året.  

Prestationsresultat 

Prestationen som legat till grund för utbetalningen  
Ersättningen infördes fr.o.m. år 2004 och togs bort fr.o.m. år 2006. De 
prestationer som legat till grund för utbetalningen presenteras i tabell 17.  

Tabell 17. Utbetalningsgrundande prestation avseende fysisk aktivitet på recept. 
 

 Prestation 
Strukturmål Volymmål Uppföljningsmål 

(3 månader) 
Uppföljningsmål 
(12 månader) 

Andel 
vård-
centraler 

2004 95 % 87 % 74 %  

2005 100 % 79 % 79 % 63 % 

 

74 % av vårdcentralerna uppnådde alla tre målen år 2004. Strukturmålet, 
volymmålet och uppföljningsmålet (3 månader) uppnåddes år 2005 av 68 % av 
vårdcentralerna. 53 % uppnådde alla fyra målen 2005. Prestationen avseende 
volymmålet, som är grundläggande för att få så många som möjligt att utöva 
fysisk aktivitet, sjönk år 2005 jämfört med år 2004. De totala faktiska volymerna 
sjönk också från 3344 stycken recept år 2004 till 2955 recept år 2005. Det finns 
flera faktorer som kan ha orsakat denna minskning. Avsatta medel för 
volymmålet har minskat något. Minskningen är från 3 miljoner kronor år 2004 
till 2,5 miljoner kronor år 2005 (60 % av 5 miljoner respektive 50 % av 5 
miljoner). Trots minskningen i ekonomisk ersättning finns det sannolikt fler 
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orsaker till den minskade volymen. En majoritet av vårdcentralerna anger i 
enkäten att de tycker FaR är det område som fungerat sämst inom MMP (se 
figur 17). Jag har tolkat det som om man på vårdcentralerna tycker FaR området 
är för administrativt krävande. Alla inblandade är nog överens om att fysisk 
aktivitet är bra, men tveksamhet finns troligen till mervärdet av recept jämfört 
med muntlig uppmaning och information. Traditionellt innebär dessutom 
receptförskrivning att läkaren förskriver medicin till patienten. Att förskriva 
fysisk aktivitet kan i detta perspektiv upplevas som inte tillräckligt konkret.  
Dessutom finns ett uppdämt behov av FaR förskrivningar år ett. År två minskar 
antalet presumtiva ”FaR patienter” eftersom det uppdämda behovet redan 
åtgärdats och tillströmningen av nya lämpliga patienter är inte lika stor som det 
uppdämda behovet år ett. En relevant fråga är också hur vårdcentralerna ska 
hantera ”gamla FaR patienter”. Ska läkaren skriva ett nytt recept när det gamla 
gått ut? Vad får det för konsekvenser på följsamheten? 

Figur 17. Vårdcentralernas syn på vilket område inom mål och mått 
programmet som fungerat sämst. 
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Trots den negativa inställningen anser de flesta att man satsat mer resurser på 
FaR som en följd av MMP och att man dessutom blivit bättre på att remittera 
fysisk aktivitet.  
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Figur 18. Satsar vårdcentralerna mer resurser på FaR på grund av mål och 
måttersättningen? 
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Figur 19. Upplever man på vårdcentralerna att mål och måttersättningen 
inneburit att ordinationen av fysisk aktivitet på recept förbättrats? 
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Mål och mått ersättningens inverkan på 
volymutvecklingen av fysisk aktivitet på recept  
Tyvärr finns inga uppgifter på antalet remisser innan MMP startade. Däremot 
finns statistik över antalet vårdcentraler som skrivit remisser på fysisk aktivitet 
sedan år 2001. Den statistiken visar inte på några stora effekter av MMP. 
Ökningen av antalet vårdcentraler som skriver remisser på fysisk aktivitet har 
ökat ända sedan år 2001 (se figur 20) och även före denna tidsperiod. Den 
volymökning som man kan förvänta sig skett på vårdcentralerna syns inte här. 
För att försöka uppskatta volymförändringarna över tiden har årsredovisningarna 
från de största aktörerna när det gäller att tillhandahålla fysisk aktivitet 
(Norrköpings kommun, Östgötaidrotten och Korpen) gåtts igenom. Här finns 
siffror på hur många patienter med remiss som tagits emot. Dessa siffror ger 
ingen exakt bild av volymen, men ger ändå en indikation av vad som hänt över 
åren. Detta redovisas i figur 20 och kurvorna bekräftar enkätsvaren från 
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vårdcentralerna, att man ökat remisskrivningen som en följd av mål och mått 
ersättningen. I kurvorna kan man också utläsa den nedgång i volymen som 
skedde år 2005.  
 
FaR upphörde som mål och mått område år 2006 vilket resulterade i en kraftig 
nedgång i antalet remisser på fysisk aktivitet. Preliminärt sjönk volymen med 
63 % och antalet vårdcentraler som använder sig av fysisk aktivitet på remiss 
sjönk till 80% vilket motsvarar nivån från år 2003, d.v.s. året innan mål och mått 
ersättningen infördes. Dessa siffror är hämtade från en rapportering i maj 2006. 
Efter denna rapportering är det endast 3 vårdcentraler som rapporterat för 
resterande del av året. Trots bristerna i rapportering kan hela årets volym-
minskning även spåras i 2006 års årsredovisningar från Norrköpings kommun 
och Östgötaidrotten (tyvärr saknas årsredovisning från Korpen för 2006). I figur 
20 syns en kraftig nedgång i antalet remisser på fysisk aktivitet. I genomsnitt 
hamnar volymminskningen i Norrköpings kommun och Östgötaidrotten på 
ungefär samma nivå som volymminskningen i vårdcentralernas rapportering 
från maj. Detta tyder på att den preliminära rapporteringen från vårdcentralerna i 
maj även stämmer relativt bra för hela år 2006. Antalet remisser som expedierats 
i Norrköpings kommun och av Östgötaidrotten är ungefär lika många år 2006 
som år 2003 innan FAR införlivades i MMP. Det tycks alltså som om hela 
effekten av mål och mått ersättningen försvunnit när ersättningen tagits bort. 
Noteras kan också att inrapporteringen av FaR förskrivningen till stora delar 
upphörde när ersättningen togs bort. Att man vid tidsbrist på vårdcentralerna 
bedömer annan rapportering som viktigare är förståeligt, men avsaknaden av 
rapportering i samband med borttagandet av ersättningen visar ändå vad resultat-
baserad ersättning kan betyda för vissa prestationer.  
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Figur 20. Andelen vårdcentraler som ordinerar FaR och volymutveckling hos 
några aktörer som tillhandahåller fysisk aktivitet. 
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Influensavaccinering 

Vid jämförelse med till Östergötland angränsande landsting (Jönköpings läns 
landsting) konstaterades att andelen influensavaccinerade över 65 år var låg. 
Denna andel bedömdes kunna höjas med hjälp av bland annat MMP.  

Utformning 

Influensavaccinering av personer över 65 års ålder infördes som ett nytt område 
inom MMP år 2005. Bonusen utgick i förhållande till hur stor andel av alla 
listade patienter över 65 år som influensavaccinerades under året. Maximal 
ersättning utgick om 60 % eller fler av de listade patienterna över 65 år 
vaccinerades. En glidande skala med 3 ersättningsnivåer togs fram inför 
införandet år 2005. Denna reviderades vid utbetalningen efter årets slut då 
väsentligt fler ersättningsnivåer infördes. Skalorna presenteras i tabell 18 och 
tabell 19. Den reviderade skalan användes även för bonusen 2006. 
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Tabell 18. Mätområden och målvärden avseende vaccinering inför år 2005. 

Mätområde Målvärde  

100 % 
bonus 

Målvärde  

50 % 
bonus 

Målvärde  

20 % 
bonus 

Andel av alla 

listade personer 

över 65 år som 

influensa-

vaccinerats 

under 2005 

 

 

60 %  

 

 

 

50 %  

 

 

 

40 %  

 

 

Tabell 19. Reviderade mätområden och målvärden avseende vaccinering vid 
utbetalning för år 2005 och för år 2006. 

Mätområde Målvärde  

100 % 
bonus 

Målvärden övrig bonus 

 

95  90  85  80  75  70  64  59  53  48  42  37  31  26  20  0 (% bonus) 

Andel av alla 

listade personer 

över 65 år som 

influensa-

vaccinerats 

under 2005 

55 %  

 

54  53  52  51  50  49  48  47  46  45  44  43  42  41  40  <40  (%) 

 

 

Tillgängligt belopp för utbetalning var 5 mkr. Utbetalning skedde en gång under 
år 2005. För år 2006 var det tillgängliga beloppet 4 mkr. Utbetalningen skedde 
även då en gång. 

Prestationsresultat 

Andelen listade personer över 65 år som influensavaccinerats under år 2005 och 
2006 fördelade sig enligt figur 21. Nygatans vårdcentral tillkom bland de 
vårdcentraler som deltar i MMP år 2006. För att jämförelsen mellan åren ska bli 
rättvis har inte Nygatans Vårdcentral tagits med i underlaget för år 2006. I 
genomsnitt vaccinerades 57.5 % (år 2005) respektive 54.6 % (år 2006) av alla 
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listade personer äldre än 65 år. År 2005 bedömdes att det sannolikt fanns en 
potential för att vaccinera ännu fler, med det visade sig svårt att få fram 
tillräckligt mycket vaccin. Trots god tillgång på vaccin år 2006 minskade 
vaccineringen något. Ingen vårdcentral blev utan bonus år 2005. Endast 1 
vårdcentral blev utan bonus år 2006. 27 stycken vårdcentraler erhöll maximal 
bonus år 2005 och 19 stycken år 2006.  

Figur 21. Andelen influensavaccinerade över 65 år hos de vårdcentraler som 
var med i mål och mått programmet år 2005 och 2006. 
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I brist på historiska data över vaccineringen av personer över 65 år har, genom 
hjälp från läkemedelsgruppen och regionapotekaren i region öst, antalet inköpta 
doser vaccin per vårdcentral kartlagts. Detta ger tyvärr inga exakta siffror över 
antalet vaccinerade över 65 år, men förändringarna i dosvolymen bör ändå 
spegla förändringarna av vaccineringarna i denna grupp ganska väl.  

Antalet inköpta doser var:  

2003 – 27153 stycken  

2004 – 30829 stycken 

2005 – 47571 stycken 

2006 – 50992 stycken 
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Även om det finns en liten ökning i volymen både år 2004 och år 2006 är 
ökningen år 2005 i särklass störst. Ökningen år 2006 kan dessutom härstamma 
från ett ökat lager av vaccin eftersom andelen vaccinerade över 65 minskat 
något enligt vårdcentralernas egen redovisning (minskningen utgörs enligt 
vårdcentralernas redovisning av 331 personer). Förhållandet mellan åren 
beskrivs i relativa termer i figur 22 där antalet doser år 2003 satts till 100. Det är 
ingen tvekan om att influensavaccineringen ökat kraftigt år 2005 när mål och 
mått ersättningen infördes inom detta område, men även andra faktorer kan ha 
påverkat antalet influensavaccineringar. Enligt Jonas Dahlkvist, apotekare inom 
läkemedelsgruppen i Östergötlands landsting, har också nedanstående händelser 
sannolikt medfört ökad vaccineringsfrekvens under år 2005. 

1) Vaccinet blev kostnadsfritt för patienten.  
2) Det genomfördes en informationskampanj i lokalpress/media om att det var 
gratis att vaccinera sig om man var över 65 år. 
3) Allmän "influensaskräck" bland allmänheten inte minst i och med 
uppmärksamheten under hösten kring en eventuell fågelinfluensapandemi. 
(Information om att det "vanliga" influensavaccinet ej skyddar mot en eventuell 
fågelinfluensa hade troligen relativt liten effekt i sammanhanget.) 

Den allmänna oron för influensa hade sannolikt minskat under år 2006 vilket 
kan vara en förklaring till att vaccineringen inte ökade år 2006 jämfört med år 
2005 trots tillgång på vaccin. 

Figur 22. Relativ förändring av antalet inköpta doser influensavaccin. 

80

100

120

140

160

180

200

2003 2004 2005 2006

År

R
el

at
iv

vä
rd

e



 

 56

Att försöka fastställa de exakta effekterna av mål och mått ersättningen är 
utsiktslöst p.g.a. alla andra inverkande faktorer. En möjlig jämförelse kunde ha 
varit vaccinationsfrekvensen i andra län. Brist på statistik och skiftande 
förutsättningar i olika län gör dock denna jämförelse svår och mindre intressant. 
Istället kan konstateras att det är effektivt att samordna incitament (incitament i 
detta fall både på utbuds- och efterfrågesidan, d.v.s. vårdproducent respektive 
kund/patient) och att informera om det som sker. Att effekten sannolikt inte 
blivit lika stor utan mål och mått ersättningen bekräftas av enkäten till vård-
centralerna där man anger att man satsat mer resurser och ökat antalet 
vaccineringar som en följd av MMP.  

Äldre med komplexa vård- och 
omsorgsbehov 

Med äldre med komplexa vård och omsorgsbehov menar man inom MMP: 
”Personer 65 år eller äldre som har frekventa (minst 1 gång/vecka) medicinska 
insatser i hemmet och dagliga personliga omvårdnadsinsatser där kommunen är 
involverad, även om en närstående står för huvuddelen av dessa omvårdnads-
insatser. Enstaka inköp, städning och enbart trygghetslarm räknas inte som 
omvårdnadsinsatser. Personer 65 år eller äldre boende i SÄBO. Med SÄBO 
avses särskilt boende i lagens mening. Detta är en utsatt grupp som har särskilda 
behov i sina kontakter med hälso- och sjukvården och ofta har svårt att göra sin 
egen röst hörd. MMP hade tidigare främst fokuserat på allmän tillgänglighet och 
sjukdomar men här fanns möjligheter att istället fokusera på en grupp med 
nedsatt autonomi och stora vårdbehov. Detta överensstämde dessutom väl med 
de politiska avtalen där vårdbehov poängterats.   

Utformning 

Inom området äldre med komplexa vård- och omsorgsbehov pågick under 
början av år 2005 ett arbete för att ta fram lämpliga mätområden och målvärden. 
En första ersättning som var inriktad mot inventering och remissvar infördes 
perioden efter 2005-07-01. Syftet vara att få till stånd en inventering av antalet 
äldre med komplexa vård- och omsorgsbehov samt synpunkter på ett förslag 
avseende en mall för medicinsk individuell vårdplan. 
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Tabell 20. Mätområden och målvärden avseende äldre med komplexa vård- och 
omsorgsbehov. 
 

Mätområde Målvärde  

100 % bonus 

A Antalet äldre med 
komplexa vård 
och omsorgs-
behov 

Inventera detta antal 

B Remissvar Remissvar på förslaget om 
mall för medicinsk 
individuell vårdplan. 

 
Tillgängligt belopp var 8 mkr. Utbetalning skedde 1 gång under året. Till 
inventeringen utbetalades maximalt 5 mkr. Pengarna fördelades till varje 
vårdcentral med utgångspunkt från det totala antalet listade personer som ingick 
i den definierade gruppen. Till dem som besvarat remissen utbetalades maximalt 
3 mkr. Lika mycket till varje vårdcentral som svarat. 
 
År 2006 genomfördes en pilotstudie där några vårdcentraler provade att använda 
gemensamma individuella vårdplaner för personer i SÄBO och i eget boende. 
Pilotstudien pågick till 30 april. Ambitionen var att starta efter detta datum men 
utformningen av ersättningen krävde mer tid så området äldre med komplexa 
vård- och omsorgsbehov fick vänta till år 2007 innan det blev en del av MMP. 
 
För år 2006 var det tillgängliga beloppet för detta område10 mkr. Dessa 
införlivades i 2006 års ersättning baserad på antalet anslutna patienter. 

Prestationsresultat 
Alla vårdcentraler fullföljde den bonusberättigade förstudien och fick således 
maximal bonus inom detta område.  

Undanträngning av annan vård 

Denna rapport tyder på betydande prestationsökningar som en följd av mål och 
mått ersättningen. Vårdcentralerna uppger dessutom själva att mer resurser 
satsats inom berörda områden och att man också presterat mer inom dessa 
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områden. En fråga som då dyker upp är hur detta påverkar andra områden som 
inte ersätts med bonus. Risken för undanträngningseffekter torde vara 
överhängande.  
 
En grundfråga vad gäller undanträngning är om den resultatbaserade 
ersättningen finansieras med nya medel eller om finansieringen sker genom 
minskningar i den gamla ersättningen (i detta fall kapitationsersättningen). 
Eftersom den resultatbaserade ersättningen påkallar mera resurser inom de 
områden den är inriktad mot måste sannolikt insatserna på andra håll minska om 
den totala mängden resurser är den samma. Huruvida nya medel tillförs eller ej 
kan vara svårt att svara på. Eftersom resursknapphet är vardag inom hälso- och 
sjukvården är det oftast svårt att hitta nya resurser som går att använda till nya 
ersättningar. Inom Landstinget i Östergötland lyckades man dock enligt 
landstingsledningen tillföra 40 nya miljoner per år till MMP vilket sannolikt 
reducerat behovet av att minska insatserna inom andra områden för att klara av 
mål och mått satsningarna.  
 
Att försöka mäta undanträngningseffekter är ett mycket omfattande arbete och 
det fanns därför inte utrymme för detta inom ramen för denna rapport. Ett 
enklare sätt att få en uppfattning om undanträngningen är att fråga de som 
arbetar i vården hur de bedömer situationen. Detta gjordes också i den enkät som 
vårdcentralerna besvarat. Dessutom ställdes år 2006 en fråga om undanträngning 
i Folkhälsovetenskapligt centrums årliga uppföljning av FaR (Jacobson & 
Leijon 2006). Uppföljningen bestod av en enkät med frågor om arbetet med FaR 
på vårdcentralerna.  Vårdcentralerna fick frågan om man ansåg att satsningen på 
FaR inom MMP givit draghjälp åt arbetet med andra livsstilsfrågor eller om den 
istället hade medfört att andra livsstilsområden fått stå tillbaka. 45 % ansåg att 
satsningen givit draghjälp åt andra livsstilsfrågor medan endast 5 % ansåg att 
arbetet med andra livsstilsområden fått stå tillbaka på grund av satsningen på 
FaR inom MMP. Formuleringen medförde att undanträngningsaspekterna 
begränsades till livsstilsområdet, men inom detta område tycks mål och mått 
satsningen snarast haft positiva effekter även på angränsande områden som inte 
belönas explicit. 
 
Frågan i den andra enkäten ställdes mer allmänt. Här frågades om mål och mått 
ersättningen hade inneburit att andra områden fått stå tillbaka. 
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Figur 23. Mål och måttersättningen har inneburit att andra områden fått stå 
tillbaka? 
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Svaren på denna fråga ger ingen entydig bild. Vissa områden har antagligen fått 
stå tillbaka men personalen själv uppfattar inte alltid detta som ett allvarligt 
problem. Vårdcentralscheferna har också besvarat frågan om vad som fått stå 
tillbaka. Denna fråga har besvarats av 12 vårdcentraler som på föregående fråga 
gjort bedömningen att andra områden fått stå tillbaka. I svaren kan man uttyda 
det som redan berörts d.v.s. att en satsning på ett visst område i kombination 
med samma totala mängd resurser som innan medför att resurser måste 
omfördelas. En generell omflyttning av resurser gör att det blir svårt att peka ut 
ett specifikt område som fått stå tillbaka utan effekten blir snarare allmänt sämre 
service till patienterna. Sex av svaren kan tolkas in under detta (50 %). Fem 
vårdcentraler pekar direkt ut området kroniker och gamla som det område som 
fått stå tillbaka mest (42%). Försöken att under 2006 fånga in detta område inom 
mål och mått verkar därför vara ett klokt beslut. 
 
Slutsatsen avseende undanträngning blir således att undanträngning före-
kommer, men att det krävs omfattande och resurskrävande studier för att på ett 
bättre sätt kunna kartlägga dessa. Trots allt verkar undanträngningen vara 
hanterbar inom de flesta områden.  
 
En risk med målrelaterad ersättning kan vara att målen är för högt ställda vilket 
medför att de bedöms som ouppnåeliga. Detta leder i så fall till att man struntar i 
ersättningen i dessa fall. Även om de flesta inte tycker detta är något stort 
problem är det ändå relativt många som tycker att målen i vissa fall är 
ouppnåeliga. Det torde således i detta avseende finnas fördelar i att ha många 
olika målnivåer för att ge incitament även till de som presterar något sämre 
alternativt ersätta i förhållande till den individuella förbättringen.  
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Figur 24. Svar på påståendet: På vår vårdcentral har vi ansett en del mål inom 
mål och mått som ouppnåeliga och därför valt att inte satsa på dem. 
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ÖVRIGA SYNPUNKTER FRÅN DEM SOM 
BERÖRTS AV ERSÄTTNINGEN 

Vårdcentralerna 

Denna del av rapporten bygger på den enkät som besvarats av 21 av de 38 
vårdcentraler som deltagit i MMP. Arbetet med enkäten gjordes i samarbete med 
distriktsläkare Sven Engström och skickades till vårdcentralscheferna via e-post. 
Enkäten besvarades under sommaren 2006. Tyvärr var det många som inte 
besvarade enkäten. Det kan finnas en risk att antingen de mest positiva eller 
mest negativa besvarat enkäten. Vi vet således inte om svaren är representativa 
för alla vårdcentraler, varför de svar som redovisas bör tolkas med försiktighet.  

Inställningen till mål och mått 

För att ekonomiska incitament ska fungera på ett i grunden tillfredsställande sätt 
är det viktigt att de som är föremål för dessa är positivt inställda till 
utformningen av incitamenten. Risken finns att de ekonomiska incitament som 
ges strider mot värderingar som finns hos vårdproducenterna. Om så är fallet 
kan effekterna av ersättningssystemet bli små eller t.o.m. negativa. Erfarenheter 
av detta finns exempelvis från Norge (Pettersen 1999). Generellt sett tycks 
vårdcentralernas inställning till MMP relativt positiv (figur 25, figur 26 och 
figur 27).  
 

Figur 25. Svar på påståendet: Jag är positiv till ersättning via mål och mått. 
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Det som vårdcentralerna anser vara mest positivt med mål och mått är: 
 

• Tydligt vad beställaren vill 
• Tydliga enkla mål att motivera personalen med 
• Stimulerar förbättringar 
• Fokuserar på viktiga områden 
 
Och det mest negativa med mål och mått anses vara: 
 
• Sena besked om vad som gäller 
• Fokus kanske inte ligger på rätt saker 
• Nya områden läggs till och faller bort för snabbt 
• Orealistiska mål  
• Inbyggda orättvisor 

 
Flertalet representanter för vårdcentralerna tror i stor utsträckning att mål-
relaterad ersättning är ett bra sätt att öka produktionen och intresset för viktiga 
områden.  
 

Figur 26. Svar på påståendet: Jag tror att mål och mått är ett bra sätt att öka 
produktionen och intresset för viktiga områden. 
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På vårdcentralerna tycker man att MMP varit relativt väl inriktat mot rätt 
områden. Men resultatet antyder att det sannolikt bör gå att förankra 
programmet bättre hos vårdcentralerna. 
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Figur 27. Svar på påståendet: Jag tycker mål och mått varit inriktat mot rätt 
områden. 
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Av de 17 vårdcentraler som angett vilka områden de tycker har fungerat bäst 
anger 16 telefontillgänglighet, Fem NDR rapporteringen, tre stycken diagnos-
sättningen och två stycken FaR. Som redan redovisats (figur 17) tyckte en stor 
majoritet att FaR fungerat sämst. Vårdcentralerna ges också möjligheten att ge 
förslag på områden man tycker skulle vara bra att få med i MMP. Sju stycken 
vårdcentraler tar den chansen och i svaren anges medicinska resultat avseende 
diabetes och blodtryck, osteoporos, metabolt syndrom (istället för diabetes), 
kvalitativa mätningar, patienttillfredsställelse och psykosociala insatser som 
viktiga områden för mål och mått ersättning. Dessutom anser en vårdcentral att 
FaR bör komma tillbaka. 
 
Ofta ägnas det relativt lite tid till diskussioner i förväg kring hur ett ersättnings-
system ska utformas. För att öka motivationen och effekterna av ersättningen är 
det viktigt att alla involverade parter är med i utformandet. Man behöver så långt 
som möjligt vara överens om vilka de viktiga målen är och hur man ska kunna 
få ersättningen att ge incitament till dem. Majoriteten av de vårdcentraler som 
varit med i MMP tycker att de fått delta i utformningen av mål och mått i för 
liten utsträckning.  
 

Figur 28. Svar på påståendet: Jag tycker vi på vårdcentralen varit delaktiga i 
utformningen av mål och mått ersättningen. 
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Trots indikationer om kraftiga effekter av mål och mått ersättningarna på många 
områden anser vårdcentralerna att andra faktorer betytt mer för utvecklingen 
inom de områden som varit föremål för mål och mått ersättning. Detta bekräftar 
det som redan påpekats, att det är viktigt att parallellt med resultatbaserad 
ersättning se till att det finns förutsättningar att prestera för dem som är föremål 
för ersättningen. Ersättningssystemen är dessutom mycket beroende av den 
övriga incitamentstrukturen och ekonomiska incitament fungerar sannolikt bäst 
om det används för att bekräfta det alla parter redan är överens om. Det ska inte 
vara så att ersättningen pressar fram ett beteende som ingen egentligen vill 
begagna. Att andra faktorer utöver själva ersättningen också medverkar till att 
vårdgivarna vill prestera mer inom dessa områden är således positivt.    
Prestationen inom de områden där mål och måttersättningen tagits bort efter 
några år tyder dock på att ersättningen i sig kanske har större betydelse än vad 
man tror (vill medge) på vårdcentralerna.  

Figur 29. Svar på påståendet: Andra faktorer har betytt mer för utvecklingen 
inom de områden som varit med i mål och mått än själva mål och mått 
ersättningen. 
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Ekonomi och styrning 

Mål och mått ersättningen utgör endast cirka 4 % av den totala ersättningen till 
vårdcentralerna, trots det tycks dess effekter på produktionen vara relativt 
kraftiga. Detta är positivt i den meningen att här finns stora möjligheter till 
resultatinriktad ersättning utan risk för att överskrida den totala budgeten. Att 
den absolut största delen av vårdcentralernas ersättning inte är knuten direkt till 
resultat kan också vara positivt i den komplexa omgivning som primärvården 
utgör. Här handlar det mycket om att ta ett totalt ansvar och bli ersatt för det. 
Svårigheten att mäta resultat gör det dessutom praktiskt omöjligt att använda 
resultatbaserad ersättning i stor omfattning. Trots sin relativt låga andel av de 
totala ersättningarna har mål och mått ersättningen uppfattats som viktig för 
vårdcentralernas ekonomi. 
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Figur 30. Svar på påståendet: Mål och mått ersättningen är viktig för vår 
ekonomi. 
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Att mål och mått ersättningen upplevs som viktig beror sannolikt på att det är 
den ersättning vårdcentralerna har störst möjlighet att påverka själva. Intäkter på 
marginalen kan vara skillnaden mellan under och överskott i resultatet. De 
ersättningar som vårdcentralerna erhållit i form av mål och mått pengar har i de 
flesta fall gått in i deras allmänna budget (11 st). På sju vårdcentraler har de 
pengar som genererats via MMP använts till satsningar inom de områden som 
berörs av mål och mått ersättning. I två fall har pengarna använts till att 
uppmuntra personalen.  
 
Även om mål och mått ersättningen oftast inte används för direkt ekonomisk 
uppmuntran av personalen används MMP ofta för att motivera personalen i det 
dagliga arbetet (16 vårdcentraler 76 %). 4 vårdcentraler anger att de inte 
använder MMP för att uppmuntra personalen (en vårdcentral svarade inte på 
frågan). Svaret på frågan hur MMP använts för att motivera kan sammanfattas 
med följande sammanställning av citat från enkätsvaren: ”Att informera om mål 
och mått parametrarna ger personalen ett fokus. Detta har i sin tur ökar intresset 
för uppföljning, prestation och diskussion. Resultatet påverkar vårdcentralens 
ekonomi och har därför blivit extra intressant”.  

Mål och mått programmets administratörer 

För att identifiera och samla in erfarenheter från de som deltagit i utformandet 
av mål och mått ersättningen har jag använt mig av en variant av snöbolls-
metoden (Goodman 1961). Metoden går i ursprungsförfarandet till så att en 
respondent slumpmässigt väljs i den population som utgör studieobjektet. Denna 
respondent får sedan i sin tur ange ett i förväg fastställt antal lämpliga 
respondenter, vilka sedan i sin tur anger samma antal lämpliga respondenter 
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o.s.v. Snöbollsmetoden används ofta när så kallade ”gömda” populationer ska 
undersökas. Detta är populationer som är svåra att fastställa i förväg och där 
allmänhetens vetskap om att en person tillhör denna population kan innebära 
nackdelar för personen i fråga. Snöbollsmetoden har flera statistiska svagheter 
eftersom urvalet inte blir representativt (Erickson 1979). Detta beror på att 
respondenterna inte väljs slumpmässigt. Samarbetsvilliga individer och individer 
med stort socialt nätverk tenderar att bli överrepresenterade. Risken finns också 
att deltagande respondenter skyddar vänner som har konfidentiell information 
genom att undvika att ange dem som respondenter.  
 
Erfarenheterna från dem som arbetat med utformning och administration av 
MMP har samlats in genom intervjuer. De intervjuade har i sin tur angett 
personer som de ansett besitta betydelsefulla erfarenheter och som därför 
bedömts som viktiga att intervjua. Detta har varit ett praktiskt sätt att snabbt 
komma i kontakt med viktiga personer i mål och mått processen. De nackdelar 
som ovan beskrivits avseende snöbollsmetoden är i detta fall mindre graverande 
eftersom syftet snarast är att hitta informanter med mycket information istället 
för slumpvisa respondenter. Hypotesgenerering är dessutom viktigare än 
representativitet i dessa intervjuer. Intervjuerna genomfördes som en diskussion 
kring mål och måttersättningen med stöd av i förväg fastställda frågor. 
Informanterna fick ta del av dessa frågor innan intervjun. Tanken var att de på så 
sätt bättre skulle minnas vad som hänt genom åren. Intervjuerna blev också en 
diskussion mer än en utfrågning, men frågorna var ändå bra som stöd för att 
driva diskussionen framåt. Jag valde att stanna vid 4 intervjuer både p.g.a. 
tidsskäl och att redan intervjuade personer då i stor utsträckning dök upp bland 
de personer som angavs som viktiga att intervjua. Intervjuresultaten var 
dessutom relativt samstämmiga. Nedan återges den information som erhölls vid 
intervjuerna. 

Intervjuresultat 

Positivt och negativt med MMP 
Tre av de intervjuade var totalt sett positivt inställda till MMP medan en person 
tyckte att för och nackdelar vägde ganska jämt. 
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Det effekter av MMP som upplevdes som mest positiva var: 
• Bra som styrmedel. Det blir tydligt vad politiker och landstingsledningen 

vill. Sätter fokus på de områden som behöver åtgärdas. 
• Kan inriktas mot och ge belöning för bra kvalitet i vården. 
• Systematiken gör att vårdcentralerna lättare kan hitta och åtgärda svag-

heter. Dessutom ökar möjligheterna att lära av varandra. 
• Redovisningen innebär ett tävlingsmoment som är positivt i prestations-

hänseende. 
• Ska förhoppningsvis uppmuntra beteenden och rutiner som blir bestående. 

 
De effekter av MMP som upplevdes som mest negativa var: 

• Kan styra fel om ersättningen fokuserar på och mäter fel saker.  
• Kräver mycket administrativt arbete. Vissa system har fungerat dåligt. 

Låg kunskapsnivå alternativt samarbetsvilja hos en del vårdcentraler har 
inneburit mycket extra arbete (ska förhoppningsvis fungera bättre i det 
nyintroducerade journalsystemet).  

• En hel del motstånd från vårdcentralerna i början, men det har successivt 
minskat. 

• Svårt att nå målen för vissa vårdcentraler vilket kan innebära att dessa helt 
struntar i MMP. Vissa satsar mycket men når ändå inte målen. 

• Svårt att uppnå millimeterrättvisa 
 
Alla intervjuade anser att målrelaterad ersättning är bra för att öka motivation 
och prestation.  
 
Inriktningen på mål och mått ersättningen 
Respondenterna tycker att inriktningen i stort sett varit riktig även om vissa 
områden framhålls som mindre lyckade. En majoritet av de intervjuade önskar 
att det funnits fler områden att tillgå så att man i större utsträckning kunnat växla 
mellan olika områden. Svårigheten att hitta lämpliga områden som går att mäta 
med en rimlig kostnadsinsats och där det dessutom går att konstruera en 
ersättning som upplevs som tillräckligt rättvis framhålls som orsak till att antalet 
områden inte varit fler. Mycket av fokus för ersättningen har så här långt 
inriktats mot tillgänglighet vilket anses riktigt, men framledes bör inriktningen 
även vara svaga patientgrupper med stora behov. Telefontillgänglighet är det 
område som respondenterna anser fungerat bäst. Någon menar dock att 
telefontillgänglighetssatsningarna på vårdcentralerna ibland varit för stora, vilket 
medfört att dessa satsningar under perioder av hög telefonbelastning inkräktat på 
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annan verksamhet. Diabetes och diagnosregistrering nämns också som väl 
fungerande områden. En respondent framhåller även satsningen på astma-
området som lyckad. Alla var överens om att kontinuitet fungerat sämst. 
Området gick inte att mäta eftersom det finns en motsättning mellan kontinuitet 
och tillgänglighet, det är inte säkert att alla patienter uppskattar kontinuitet om 
det inkräktar på tillgängligheten, dessutom blir alltid kontinuiteten hundra-
procentig om det bara finns en läkare på en mottagning. FaR nämns också som 
ett mindre väl fungerande område. Området innebar mycket arbete för 
vårdcentralerna och det var svårt att få igång (det fanns ett motstånd mot att 
skriva recept på fysisk aktivitet). Dessutom, eller kanske på grund av det 
förutnämnda, var det svårt att få effekterna att kvarstå när ersättningen togs bort. 
En respondent menar att FaR kan fungera bra som områden för MMP men då 
endast under en kort period. Någon tycker att ekonomisk stimulans inom 
området influensavaccinering är tveksamt. Det bedöms som tveksamt att mer 
eller mindre tvinga fram vaccineringar. Dessutom framhölls risken för felkällor 
vid mätning av andelen vaccinerade personer över 65 år. Hos alla intervjuade 
finns en önskan om att i större utsträckning kunna belöna resultat istället för 
struktur och process. Det psykosociala området nämns också av två 
respondenter som ett område där man skulle vilja använda mål och mått 
ersättningen. Både vad gäller möjligheterna att i större utsträckning belöna 
resultat och att använda MMP inom det psykosociala området ansågs så här 
långt begränsas av svårigheten att mäta.  
 
Samarbetet med vårdcentralerna vid utformningen av MMP 
Det har enligt de intervjuade funnits ett samarbete mellan de som centralt arbetat 
med utformningen av MMP och vårdcentralerna. Rent praktiskt har det gått till 
på följande sätt. Den centrala arbetsgruppen har pratat med primärvårdscheferna 
som utsett representanter från de olika länsdelarna. Dessa representanter har 
deltagit direkt i diskussionen och utformningen av mål och mått områden. Detta 
samarbete har enligt den centrala arbetsgruppen fungerat bra. Hur 
kommunikationen ner till den enskilda vårdcentralen sedan fungerat har flera 
respondenter däremot dålig insyn i. Någon menade att varje vårdcentral inom 
länet har så speciella förutsättningar att det sannolikt kan vara svårt för en 
vårdcentral att representera de övriga som inte direkt deltar i diskussionen. Jag 
upplever det som att en majoritet av respondenterna har en känsla av att 
kommunikationen ner till varje enskild vårdcentral inte riktigt fungerat 
hundraprocentigt. En respondent påpekar detta mer konkret och menar att alla 
vårdcentraler inte riktigt varit ”med på spåret”. 
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Undanträngningseffekter 
Respondenterna har ingen konkret uppfattning när det gäller MMPs negativa 
effekter avseende undanträngning av vård som ligger utanför ersättningen. 
Någon påpekar att hemsjukvården är det område som lättast trängs undan. 
Samma respondent menar att trots att nya pengar tillförts till MMP handlar det 
om så pass lite pengar till varje enskild vårdcentral att det i praktiken inte går att 
ta in extra arbetskraft som motsvarar dessa pengar. Detta medför i förlängningen 
att nått annat måste vänta när man satsar på MMP. Förhoppningen är då att 
MMP ska ge incitament till och på sikt åstadkomma en bättre arbetsorganisation. 
Majoriteten av respondenterna har hört en hel del kommentarer avseende 
undanträngning från vårdcentralerna. De konkreta bevisen på att undanträngning 
av annan angelägen vård förekommit upplevs dock som få. 
 
Tillgänglig tid 
Majoriteten av respondenterna tycker allmänt att tiden till arbetet med 
utformandet av MMP varit tillräcklig. En respondent menar att lite mer fram-
förhållning och planering skulle kunna ha underlättat arbetet. En annan 
respondent har svårt att bedöma om tiden varit tillräcklig men tror kanske att en 
bättre förankring hos alla berörda hade kunnat åstadkommas om man haft mer 
tid till förfogande.   
 
Hur länge ska ett område finnas kvar i MMP? 
Antalet områden som kan ingå i MMP samtidigt anses av alla respondenter vara 
begränsat. Detta medför att det framförallt är två aspekter som avgör när ett 
område behöver bytas ut. Så länge det sker förändringar i positiv riktning och 
primärvården inte behöver fokusera på nått nytt som är viktigare kan ett område 
vara kvar. För att vårdcentralerna ska hinna anpassa sig efter ersättningen bör 
den vara kvar i minst 2 år. Någon respondent påpekar att om ersättningsformen 
inom ett område förändras med tiden, som exempelvis skett inom diabetes-
området, kan ersättningen inom detta område vara kvar väsentligt längre. En 
annan respondent menar att vissa områden exempelvis stora folksjukdomar bör 
vara kvar under lång tid. Vidare påpekas att det i de fall där ersättningen endast 
används under en kortare tidsperiod kan vara bra att komma igen med 
ersättningen efter några år.  
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Rättviseaspekter 
Rättviseaspekterna har hela tiden varit viktiga för att upprätthålla förtroendet hos 
vårdcentralerna. Någon framhåller rättvisa som svårt att uppnå på grund av att 
bedömningen om vad som är rättvist skiftar från person till person och även om 
alla vara överens om definitionen på rättvisa så skulle ett absolut rättvist system 
inte vara rimligt ur administrations- och kostnadshänseende. Någon annan 
utrycker det som att fullständig rättvisa är omöjlig att uppnå. Rent praktiskt 
menar flera att det ofta jämnar ut sig i rättvisehänseende eftersom vård-
centralerna många gånger är bra på något område och sämre på något annat. 
Någon påpekar att alla vårdcentraler har samma uppdrag vilket upplevs 
underlätta arbetet med att vara rättvis. Inställningen från ledningen har också 
hela tiden varit välvillig – ”det är bättre att fria än att fälla”. Flera respondenter 
menar dessutom att vårdcentralernas rädsla för att bli behandlad orättvist 
minskat med tiden vilket i framtiden kan komma att innebära att rättvise-
aspekterna kan tonas ner något. Som en följd av detta hoppas några respondenter 
att man i framtiden kan vara lite djärvare när det gäller att skapa incitament vars 
syfte är att förbättra vårdens resultat. 
 
Struktur – process – resultat  
Målen i MMP har hittills varit fokuserade på struktur och process men det har 
hela tiden funnits tankar om och en strävan mot att i större utsträckning kunna 
belöna resultat av vården för patienter och befolkning. Men som redan berörts är 
det svårt att mäta vårdresultat på ett invändningsfritt sätt. De som jobbat med 
utformningen av MMP är i detta avseende mån om att kunna mäta rätt 
parametrar och att dessa inte ska kunna gå att manipulera innan man är beredd 
att börja ersätta resultat i någon större utsträckning. Flera respondenter bedömer 
det som viktigt att få med vårdcentralerna i utformningen av resultatmätningen 
eftersom det är de som förfogar över den medicinska kunskapen. Oro över att 
mätningarna inte ska fungera och att utfallet ska bli orättvist har så här långt 
hindrat införandet av resultatersättning. Här bedöms möjligheterna som större i 
framtiden. Någon nämnde att det redan finns idéer om mätningar med 
anknytning till vårdresultat inom exempelvis astmaområdet. Någon annan 
nämnde möjligheten att kombinera medicinska mått och livskvalitetsmått för att 
på så vis kunna konstruera rimliga och bättre resultatmått. 
 
Nivån på ersättningen 
Den totala mål och mått ersättningen har mellan åren pendlat mellan cirka 2-4 % 
av vårdcentralernas totala ersättning. Detta anses av de intervjuade vara en bra 
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nivå. Alla respondenter är överens om att nivån inte behöver vara större utan ska 
endast vara en liten stimulans/bonus. Trots den låga nivån anser man att 
ersättningen fungerar bra som stimulans utan att vara kostnadsdrivande. Någon 
påpekade att om nivån blir för hög finns risk att ersättningen styr för mycket. 
 
Retroaktiva förändringar i målnivåerna  
Målnivåerna har sänkts retroaktivt några gånger inom mål och mått. För en 
utomstående betraktare tycks detta inkonsekvent och förvånande vilket 
föranledde mig att fråga varför man gjort på detta vis. Grundorsaken till den 
retroaktiva förändringen var att det visade sig svårt att fastställa målnivåer där 
resultatet vid årets slut matchade avsatta pengar. Att i efterhand ändra dessa 
nivåer handlade enligt respondenterna om att vidmakthålla förtroendet hos 
vårdcentralerna. Genom att inte dela ut alla pengar som avsatts för mål och mått 
ansågs det finnas en risk för att förlora förtroendet hos vårdcentralerna. 
Pengarna bedömdes dessutom göra mer nytta hos vårdcentralerna än om de 
sparades i landstingets kassa till kommande års mål och mått program. Detta var 
ingen bra lösning men den minst dåliga enligt de intervjuade.  
 
Målnivå eller förbättringsstorlek 
Frågan om valet mellan ersättning som utgår när vårdcentralerna uppnått en viss 
målnivå eller ersättning som utgår i förhållande till den förbättring som enheten 
åstadkommit jämfört med föregående mätperiod är mer än de andra frågorna en 
diskussionsfråga. Trots att de intervjuade tyckte det var svårt att ge ett generellt 
svar föredrog de målnivå istället för förbättringsstorlek. Argumenten som 
framfördes var att i ett inledningsskede är det viktigt med rättvisa och att de som 
redan varit duktiga inte drabbas. Annars går det inte att bygga upp ett förtroende 
för ersättningen. Eventuellt kan båda systemen användas efter ett tag. Någon 
framhöll patientperspektivet som viktigt och här menade denne att målnivå 
fungerar bäst. Exempelvis kan medicinska mål utformas som att vårdcentralerna 
ska nå upp till en viss nivå. I vissa fall kan det till och med vara så att när denna 
nivå är uppnådd ökar inte patentnyttan mer, utan nyttan kan t.o.m. försämras om 
nivån överskrids. I dylika fall fungerar förbättringsstorlek dåligt för dem som 
redan uppfyllt målnivån. Det framhölls dessutom som viktigt att höja de 
vårdcentraler som är sämst eftersom det är orimligt att invånarna i ett visst 
område ska få sämre vård. Målnivå ansågs bäst för att åstadkomma detta. Trots 
att alla föredrog målnivå var man inte främmande för en mer individuellt 
anpassad ersättning inom vissa områden.  
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DISKUSSION 

Med hjälp av erfarenheter från MMP diskuteras i detta kapitel frågeställningar 
som kan vara till hjälp vid framtida utformning av resultatbaserad ersättning. 
Först förs en mer allmängiltig diskussion för att sedan fokusera på mer specifika 
frågor kring MMP. I den specifika delen diskuteras också MMP’s prestations-
effekter. Områden som berörs i kapitlet är bland annat: 
 

• Vikten av att veta utgångsläget och målet för ersättningen 
• För och nackdelar med resultatbaserad ersättning 
• Vad är den praktiska skillnaden mellan olika typer av prestationsbaserad 

ersättning  
• Vikten av att ersättningen riktas mot rätt områden  
• För och nackdelar med ersättning grundad på mål respektive 

förbättringsstorlek 
• Struktur, process och resultat – tre områden som kan användas som mål 

vid målrelaterad ersättning  
• Hur stor andel av den totala ersättningen är lämplig att använda till 

målrelaterad ersättning 

Allmängiltiga frågeställningar med exempel från 
mål och mått ersättningen  

Utgångsläge och mål 

För att kunna styra en verksamhet på ett bra sätt måste man veta var man 
befinner sig och vart man vill. Att känna till utgångsläget och målen är som vi 
sett en viktig grundförutsättning för att kunna utforma väl fungerande och 
effektiva ersättningssystem som ska kunna ge önskade incitament. Alla som 
någon gång försökt orientera sig på en karta vet att det är minst sagt svårt att 
hitta till målet om man inte vet var man är. Om man dessutom inte vet vart man 
är på väg blir det inte bara svårt utan omöjligt. Jag tror exempelvis att MMP 
skulle ha mycket att vinna på att bättre kartlägga utgångsläget och att specificera 
målen mer.  
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Figur 31. Mål och styrning i hälso- och sjukvården. 

 
Inom privata företag finns ofta en vision eller ett långsiktigt mål som anger vad 
man vill uppnå på lång sikt (Persson 2005). Det kan t.ex. vara att bli marknads-
ledande inom sitt verksamhetsområde. Oftast finns en strategi för att kunna 
närma sig visionen. Strategin ligger till grund för de väsentliga målen. Målen är 
således delmål på vägen mot visionen. För att kunna sätta rimliga och bra mål 
måste företaget veta var man befinner sig idag. Dessutom måste målen vara 
mätbara för att man ska kunna veta när de uppnåtts.  
 
Hälso- och sjukvård är en komplicerad organisation där det är svårt att fastställa 
en gemensam vision för all verksamhet. De flesta mål inom hälso- och 
sjukvården kan härledas tillbaka till frågor kring effektivitet och rättvisa. 
Effektivitetsbegreppet innefattar även kvalitetsaspekter eftersom värdet av 
produktionen är en produkt av både mängd och kvalitet. På verksamhetsnivå 
måste det även inom hälso- och sjukvården finnas operationaliserbara mål. En 
viktig funktion för dessa mål är att informera de som arbetar i verksamheten vad 
det är man ska sträva mot. Målen är inte självuppfyllande utan det krävs 
uppoffring och ansträngning för att nå dem. Människor har oftast vad som kallas 
intern motivation, d.v.s. de har inom sig drivkrafter att försöka göra bra ifrån sig 
(Frey & Osterloh 2002). Men till hjälp att styra personalen mot målen används 
också olika former av extern motivation genom exempelvis övervakning, 

Effektivitet  

Rättvisa  

 

 

 

Delmål 
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bestraffning, tävling, utgallring, explicita manualer, normer och ekonomiska 
incitament. Det är viktigt att de styrinstrument som används verkar mot målen 
och inte motverkar varandra. För att nå optimalt resultat måste dessutom den 
externa och interna motivationen verka åt samma håll (Le Grand 2003). En 
grundförutsättning för det är att alla inblandade är överens om målen. Detta är 
ofta svårt att uppnå fullt ut men icke desto mindre eftersträvansvärt. Även om 
denna rapport behandlar ekonomiska incitament är det viktigt att vara medveten 
om att dessa endast utgör en del av det som motiverar människor att prestera. 
Det är dock belagt i många vetenskapliga undersökningar att ekonomiska 
incitament har betydelse även i hälso- och sjukvården (Hellinger 1996; Safran 
m.fl. 2000; Gosden m.fl. 2003). 

Prestationsbaserade ersättningsformer 

Historiskt har inom svensk hälso- och sjukvård fast ersättning i form av anslag 
varit den dominerande ersättningsformen. För att ge ekonomiska incitament till 
ökad produktivitet ökade mot slutet av 1980-talet intresset för rörliga 
ersättningsformer. Genom att låta ersättningen röra sig proportionell mot 
prestationen skapades incitament till att prestera mer. Inom slutenvården 
infördes de s.k. DRG-systemen. Incitamenten till att prestera mer ligger till 
grund för benämningen prestationsersättning vilken är en ofta använd synonym 
till rörlig ersättning. Rörliga ersättningar kan vara kopplade till vissa åtgärder 
som exempelvis antal operationer, antal patientbesök, antal laboratorieanalyser 
etc. Denna typ av ersättning benämns oftast ersättning per åtgärd. Alternativet är 
att koppla den rörliga ersättningen till det resultat enheten eller individen 
presterar, så kallad resultatbaserad ersättning. Istället för mått som mäter delar i 
sjukvårdsprocessen används vid resultatbaserad ersättning med fördel inter-
mediära resultatmått som t.ex. hur väl man lyckas kontrollera blodtryck och 
blodsocker eller mer slutgiltiga resultatmått som t.ex. mortalitet, morbiditet och 
livskvalitet. Denna typ av mått överensstämmer bättre med hälso- och sjuk-
vårdens övergripande mål, d.v.s. att åstadkomma god hälsa hos befolkningen, än 
mått som mäter delar av processen.  
  
Fördelarna med resultatbaserad ersättning är i teorin att de ger ekonomiska 
incitament till:  

• Ökad produktion– eftersom den som producerar det resultat som 
efterfrågas blir ekonomiskt belönad   

• Ökad kvalitet - eftersom belöningen kan inriktas mot resultat som är 
kopplade till kvalitet 
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• Minskade kostnader per producerad enhet – beror framförallt på hur 
ersättningen utformas, belöningen kan även ha kopplingar till 
kostnadssidan 

• Ökat samarbete – om ersättningen belönar gemensamma resultat ger den 
incitament till ökat samarbete  

• Bättre helhetssyn – detta gäller speciellt om resultatersättningen är 
kopplad till det slutgiltiga resultatet eftersom det skapar ett ökat intresse 
för vad som åstadkoms 

• Bättre överensstämmelse med gängse normer än andra rörliga ersättningar 
– att jobba för att åstadkomma så bra hälsa som möjligt hos patienter och 
befolkning bör stämma bättre överens med sjukvårdspersonalens normer 
än att producera x antal åtgärder  

• Resultatbaserad ersättning ger också möjlighet att styra verksamheten till 
områden där ökad aktivitet önskas 

 
Det finns också nackdelar med resultatbaserad ersättning: 

• Den kan tränga undan verksamhet från områden som inte är ersatta 
• Det är ofta svårt att mäta resultat på ett invändningsfritt sätt speciellt när 

det gäller mer slutgiltiga mål som ökad hälsa 
• Svårigheten att mäta kan medföra stora administrativa kostnader och 

komplicerade ersättningssystem 
• Utfallet av ersättningen kan ibland upplevas som orättvist eftersom 

skiftande vårdtyngd och andra förutsättningar kan medföra att upp-
offringen för att erhålla ersättningen är olika vid olika enheter eller för 
olika individer. 

• Styrningen kan också vara en nackdel om den blir för omfattande – denna 
nackdel blir mer påtaglig ju större andel av ersättningen som är resultat-
baserad och ju komplexare arbetsmiljön är 

• Ersättningen kan leda till dålig kostnadskontroll och skenande kostnader  
 
I praktiken utgår den resultatbaserade ersättningen ofta i form av bonus till 
berörda läkare, grupper av läkare, avdelningar eller sjukhus när dessa gör 
framsteg eller uppnår speciellt uppställda mål avseende kvalitet och effektivitet. 
Svårigheten att mäta det slutgiltiga resultatet av en vårdinsats medför att den 
resultatbaserade bonusen ofta grundas på olika delmål. Resultatbaserad 
ersättning kallas därför ofta för målrelaterad ersättning inom hälso- och 
sjukvården. Ersättningen är prospektiv, vilket i praktiken betyder att en viss 
förutbestämd bonus utgår om målen uppfylls. Även om målrelaterad ersättning 
kan inriktas både mot resultat och hur något görs brukar målrelaterad ersättning 
hänföras till gruppen resultatbaserad ersättning. Att nå upp till ett i förväg 
fastställt mål är ett resultat i sig även om den direkta kopplingen till hälso- och 
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sjukvårdens slutgiltiga resultat ofta är liten. När resultatbaserad ersättning 
diskuteras fortsättningsvis innefattar detta också målrelaterad ersättning. Vid 
diskussioner som endast rör målrelaterad ersättning nämns målrelaterad 
ersättning explicit.  

Olika typer av rörlig ersättning – incitament och 
eventuella effekter 

Syftet med att införa rörlig ersättning är oftast att öka effektiviteten vilket kan 
uttryckas som en vilja att producera mer hälsa per satsad vårdkrona. Här följer 
en diskussion om positiva och negativa effekter via en jämförelse mellan 
ersättning per åtgärd, resultatbaserad ersättning kopplad till mål (målrelaterad 
ersättning) och resultatbaserad ersättning kopplad till hälsoeffekter.  
 
De olika typerna av rörlig ersättning ger olika incitament. Om dessa incitament 
får genomslag i det praktiska vårdarbetet kan det i slutänden påverka vilket 
resultat som presteras. För att försöka åskådliggöra detta redovisas nedan ett 
exempel som ansluter till den ersättning som utgått för influensavaccinering av 
personer över 65 år inom MMP.  
 
I praktiken kan skillnaden vara liten mellan de olika ersättningsprinciperna och 
det är oftast möjligheterna att mäta på ett invändningsfritt sätt som är 
begränsningen för en mer sofistikerad utformning av den resultatbaserade 
varianten. Följande exempel är teoretiskt och vi bortser här från praktiska 
svårigheter. 
 
Förutsättningar 
 
Vaccination rekommenderas av socialstyrelsen i första hand för de personer som 
löper en ökad risk för allvarliga komplikationer och död i samband med 
influensa. Ansvarig läkare bör göra en individuell bedömning men Social-
styrelsen menar att vaccinering är av ett visst värde för alla personer över 65 års 
ålder (SOSFS 1997:21). Värdet av vaccineringen ökar med stigande ålder och 
vid underliggande kronisk sjukdom. 
 

• Ersättningen i ersättning per åtgärd är relaterad till hur många gånger en 
viss åtgärd utförts, i detta fall antal vaccinationer. 

• Ersättningen i den målrelaterad ersättning är relaterad till i vilken 
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omfattning ett definierat mål uppnås, i detta fall andelen personer över 65 
år som är vaccinerade. 

• Ersättningen i resultatbaserad ersättning kopplad till hälsoeffekter är 
relaterad till i vilken omfattning det önskade resultatet av vaccinering 
uppnås det vill säga i vilken omfattning förekomst av influensa begränsas 
hos personer där insjuknande i influensa medför allvarliga 
komplikationer.  

 
Kostnaderna för vaccinering har antagits bestå av själva vaccinationen plus 
kostnaden för att ”jaga rätt på” patienten och få denne att infinna sig.  
 
Ersättning per åtgärd 
Ersättning utgår per vaccinerad person över 65 år som är listad på vårdcentralen. 
Kommentar: Ger incitament att behandla så många som möjligt så länge 
marginalkostnaden är lägre än ersättningen per vaccinering. De personer som är 
billigast att behandla blir behandlade. Vaccinationskostnaden är densamma för 
alla vilket medför att det är kostnaden för att ”jaga rätt på” patienten som 
kommer att avgöra om behandling sätts in eller ej. Med denna ersättningsprincip 
är således kopplingen liten mellan värdet av vaccineringen (ökar med stigande 
ålder och vid underliggande kronisk sjukdom) och de ekonomiska incitament 
som skapas. Finansiären kommer inte att veta vad den slutgiltiga kostnaden blir 
eftersom det inte går att i förväg veta hur många personer som kommer att bli 
vaccinerade.  
 
Målrelaterad ersättning i linje med MMP  
Ersättning utgår om viss andel av alla listade på vårdcentralen över 65 år fått 
influensavaccination. Exempel på ersättningstrappa är: 40 % vaccinerade av det 
totala antalet listade personer över 60 år ger 20 % ersättning, 50 % vaccinerade 
ger 50% ersättning  och 60 % vaccinerade ger 100 % ersättning.  
Kommentar: Trappan är konstruerad så att den tar hänsyn till ökade marginal-
kostnader eftersom trappans 10 procentiga steg avseende andelen vaccinerade 
ger ökad andel av ersättningen desto närmare maxgränsen på 60 % man når. 
Med denna utformning kan man anta att ersättningen ger incitament att behandla 
60 % av de listade patienterna över 65 år men inte fler. Liksom i fallet med 
ersättning per åtgärd är incitamenten inriktade mot behandling av de billigaste 
patienterna, alltså inga incitament att behandla de patienter där man kan förvänta 
sig störst värde av behandlingen. Vid denna typ av målrelaterad ersättning har 
finansiären kontroll över kostnaderna eftersom kostnaden inte kan bli större än 
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den ersättning som motsvarar maximal bonus (60 % vaccinerade). 
 
Resultatbaserad ersättning kopplad till hälsoeffekter: 
Ersättning utgår beroende på hur många av alla listade på vårdcentralen över 65 
år som behandlas för influensa under det aktuella tidsintervallet (högre 
ersättning desto färre influensabehandlingar) 
Kommentar: Ger incitament att väga kostnaderna för vaccinering mot effekterna 
eftersom de som har tillräckligt god hälsa innan de drabbas av influensa i stor 
utsträckning inte behöver söka vård för att bli friska. Detta medför att det blir 
intressantare att försöka hitta de personer där man kan förvänta sig störst 
hälsoeffekt av behandlingen. Ger incitament att använda alternativa metoder om 
det skulle finnas några som är mer kostnadseffektiva. Ger dålig kostnads-
kontroll.  
 
Ur effektivitetssynpunkt (att åstadkomma så mycket hälsa som möjligt per insatt 
ersättningskrona) tycks den resultatbaserade ersättningen fungera bäst. 
Problemen är som redan berörts att denna typ av resultatbaserad ersättning är 
svår att hantera rent praktiskt. Det är svårt att mäta på ett invändningsfritt sätt 
vilket också till viss del hänger ihop med risken för glidande diagnoskriterier. 
Ett annat problem kan vara att en vårdcentral kan öka sin ersättning genom att 
minska tillgängligheten för influensasjuka över 65 år. Ett stort avstånd mellan 
åtgärd (vaccinering) och effekt (lågt antal influensabehandlingar) och i 
förlängningen ersättningsnivån kan medföra att vårdproducenten upplever att det 
är omöjligt att påverka ersättningens storlek och därför inte bryr sig om att 
anstränga sig (Dudley m.fl. 2004). Med avstånd syftas här inte så mycket på 
avstånd i tid utan i kopplingen mellan vaccineringen och effekten. Det finns som 
beskrivits i kapitlet influensavaccinering dessutom många andra faktorer som 
också inverkar på hur många som kommer att behandlas för influensa under den 
aktuella influensasäsongen.  
 
Fördelen med målrelaterad ersättning jämfört med ersättning per åtgärd är att 
man kommer att ha bättre kontroll på kostnaderna och hur många som blir 
vaccinerade. Men om ersättning per åtgärd kompletteras med någon form av 
takkonstruktion blir skillnaderna mellan ersättningsformerna små. Ett potentiellt 
problem med båda principerna är att vårdproducenten snabbt producerar till 
optimal nivå för att sedan välja att inte vaccinera flera patienter. Detta problem 
är mindre vid ren ersättning per åtgärd. 
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Noteras bör att i fallet med mål och mått ersättningen finns en stor andel 
kapitationsersättning i botten vilket i sig ger incitament att vaccinera de patienter 
som har störst sannolikhet att belasta primärvården om de inte blir vaccinerade.  

Effektivitet och evidens  

Ekonomi handlar om att utnyttja begränsade resurser på ett så bra sätt som 
möjligt. Översatt på sjukvård gäller det att med tillgängliga resurser producera 
så mycket nytta som möjligt. Nyttan uttrycks ofta i form av hälsa. I ett 
ekonomiskt perspektiv gäller det således att välja de behandlingar och 
behandlingsmetoder som genererar mest hälsa i förhållande till vad de kostar. 
Valet av lämpliga områden är kanske den viktigaste enskilda åtgärden vid 
användandet av resultatbaserad ersättning. Väljer man att satsa på ”fel” områden 
kan verksamhetens totala resultat bli sämre än innan den resultatbaserade 
ersättningen infördes eftersom det finns risk att resurser då flyttas från övrig 
verksamhet till ”fel” område. Motiven att välja ett specifikt område skiftar, men 
inom MMP har det ofta handlat om behovet av att förbättra vården där 
prestationen i utgångsläget bedömts som mindre bra eller att tillfredsställa en 
efterfrågan från allmänhet eller politiker. Tanken att de områden som väljs ska 
generera ett mervärde finns givetvis också med som en bakomliggande faktor. 
Ett mer explicit ekonomiskt motiv är att i högre grad systematiskt satsa på 
områden som genererar mycket hälsa (eller nytta i form av exempelvis ökad 
tillgänglighet) i förhållande till vad de kostar. Ett första steg i den riktningen är 
att undersöka om valda områden har klinisk evidens och är kostnadseffektiva, 
d.v.s. om de genererar ett större värde än vad de kostar. Genom att ta hjälp av 
den dokumenterade veteskapliga kunskapen inom respektive område kan ofta 
uppgifter om klinisk evidens och kostnadseffektivitet hittas.  
 
Mitt uppdrag handlar inte om att göra en hälsoekonomisk utvärdering av varje 
område inom MMP, men jag vill ändå genom att titta närmare på ett område 
visa hur användbar kunskap kan inhämtas från den vetenskapliga litteraturen. 
Här handlar det om att försöka utröna om området i fråga har klinisk evidens 
och är kostandseffektivt. I detta exempel föll valet på området psykosocial 
kompetens eftersom psykisk ohälsa ofta bedöms som svårt att utvärdera i 
ekonomiska termer. Utgångspunkten har varit Socialstyrelsens förslag till 
åtgärder för att öka tillgången till psykosocial kompetens i primärvården 
(Socialstyrelsen 2007). I detta förslag rekommenderas en satsning på 
psykosocial kompetens vad gäller evidensbaserade psykosociala behandlingar. 
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Det framkommer dessutom att det inom detta område i dagsläget finns mest 
evidens avseende kognitiv beteendeterapi (KBT). I vilken utsträckning den 
satsning som gjordes inom MMP år 2002 till 2004 resulterade i ökat utbud av 
kognitiv beteendeterapi finns ingen uppgift på. En satsning på ökad psykosocial 
kompetens i dagsläget skulle dock med utgångspunkt från Socialstyrelsens 
förslag sannolikt i hög grad riktas mot denna typ av kompetens.  Genom att utgå 
från en redan genomförd studie (Myhr & Payne 2006) har jag gjort det lätt för 
mig. Författarna i nämnda studie har via systematisk litteratursökning funnit och 
gått igenom en relativt stor mängd tidigare genomförda hälsoekonomiska studier 
där införandet av psykosocial kompetens i form av kognitiv beteendeterapi 
utvärderats.  
 
Kliniskt har KBT visat sig lika bra som läkemedelsbehandling vid oro och 
depression samt förbättrat behandlingsresultaten då metoden använts som 
komplement till läkemedelsbehandling vid schizofreni och bipolär affektiv 
störning. Fördelarna jämfört med läkemedelsbehandling är att fler fullföljer 
behandlingsprogrammet vilket bidrar till mindre antal återfall, en högre 
patienttillfredsställelse och färre biverkningar. KBT kräver dessutom ingen 
kontinuerlig administration vilket läkemedelsbehandling gör. Trots klinisk 
evidens är det inte självskrivet att KBT är kostnadseffektivt jämfört med 
alternativa metoder. För att bringa klarhet i detta behövs hälsoekonomiska 
studier. Ekonomiska utvärderingar är vanliga när det gäller läkemedels-
behandling men ovanliga när det gäller psykologiska behandlingar. Genom att 
söka efter forskningsresultat i databaser och manuellt från perioden 1985 till 
2005 fann författarna 22 vetenskapliga artiklar där KBT analyserats i ett 
ekonomiskt perspektiv. Data visar i stort att KBT är kostnadseffektivt jämfört 
med konventionell behandling som oftast utgörs av läkemedelsbehandling. Som 
enskild behandling mot oro och depression är KBT billigare än läkemedels-
behandling utan att effekterna är sämre. Som komplement till läke-
medelsbehandling vid behandlingar av depression eller svårbehandlade psykoser 
är den marginella kostnaden för KBT förhållandevis låg och denna kostnad 
uppvägs av minskade återfall jämfört med enbart medicinsk behandling. 
Populationsstudier där behandling av depression och oro modellerats visar 
dessutom ökade samhällsekonomiska intäkter av KBT jämfört med behandling 
utan KBT. Författarnas slutsats blir att ökad tillgång av KBT i Kanada skulle 
kunna bespara den kanadensiska staten betydande belopp samtidigt som den 
mentala hälsan i befolkningen skulle öka. En satsning på psykosocial kompetens 
i form av KBT både hos primärvården och i utbildningsväsendet förespråkas.  
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De studier som refereras i artikeln är gjorda i USA, England, Australien, Kanada 
och Tyskland. Mycket talar för att resultaten även är överförbara på svenska 
förhållanden. Med utgångspunkt från befintlig vetenskaplig kunskap kan således 
en satsning på psykosocial kompetens i form av KBT inom primärvården 
försvaras med att den är kostnadseffektiv. Det är ofta möjligt att via 
litteraturstudier skapa sig en uppfattning om en åtgärd har klinisk evidens och är 
kostnadseffektiv vilket då kan vara ett bra hjälpmedel för att minskar risken att 
”fel” områden väljs. 

Målnivå eller förbättringsstorlek? 

De flesta för och nackdelar med resultatbaserad ersättning som redovisats i 
avsnittet ”Prestationsbaserade ersättningsformer” gäller också målrelaterad 
ersättning. Att låsa ersättningen vid ett i förväg fastställt mål medför dock för 
och nackdelar som är specifika för målrelaterad ersättning i förhållande till en 
resultatbaserad ersättning utan i förväg fastställda mål. Det grundläggande målet 
med en resultatbaserad ersättning är ökad effektivitet oftast via antingen ökad 
produktion, ökad kvalitet eller båda delarna. Men beroende på hur ersättningen 
utformas uppnås även andra effekter. En fråga avseende utformningen som kan 
ställas när ersättningen riktas mot flera producenter är om ersättningen, som i 
MMP, ska vara relaterad till att en viss målnivå uppnåtts eller till den förbättring 
som åstadkommits jämfört med föregående mätning. Här handlar det bland 
annat om vilket av nedanstående mål som anses viktigast: 
 

• Att försöka minska skillnaderna i kvalitet/prestation – d.v.s. att försöka få 
de som presterar sämst att prestera bättre.  

• Att försöka få alla att bli bättre/prestera mer. 
 

Om ersättningen är relaterad till att en viss nivå uppnåtts kommer alla att ha 
ekonomiska incitament att uppnå denna ersättningsnivå, men inte mer. Vissa 
kanske redan nått det målet och har således inga incitament att förbättra sig. De 
som i utgångsläget presterar sämre har incitament att förbättra sig tills de uppnår 
målnivån, d.v.s. presterar i paritet med de bästa. En stor nackdel med ett sådant 
upplägg är att bonus i vissa fall utgår utan att någon förbättring äger rum 
(Dudley 2004). En annan effekt kan vara att vårdproducenten jobbar intensivt i 
början av en period för att nå upp till målnivån så snabbt som möjligt. När 
målnivån är uppnådd görs sedan inga extra ansträngningar inom detta område. 
Dessutom kan det finnas en risk att vissa bedömer målen som ouppnåeliga och 
därför struntar i dem. Om ersättningen istället utgår i förhållande till varje 
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producents förbättring kommer alla att ha incitament att förbättra sitt resultat. 
Varje utbetalad krona motsvaras då av ett förbättrat resultat. Nackdelar med 
detta upplägg är att det oftast är svårare att förbättra resultatet för dem som 
redan är duktiga och att dessa kan uppleva det som orättvist eftersom de inte får 
någon ersättning för åtgärder som de redan genomfört. Det kan också många 
gånger vara tveksamt att ha som mål att prestera 100 % inom ett område. 
Marginalkostanden för de sista enheterna är sannolikt ofta större än värdet av 
marginalnyttan. Kombinationen av att det hela tiden lönar sig att bli bättre eller 
producera mer och att finansiären inte i förväg kan veta hur mycket 
produktionen/kvaliteten kommer att öka, medför dessutom sämre kostnads-
kontroll.  
 
I MMP har ersättning utgått när en viss målnivå uppnåtts. Det har inte inom 
ramen för denna rapport varit möjligt att mer grundligt utforska huruvida de 
teoretiska nackdelar som denna metod innebär även förekommer i praktiken. 
Men punktnedslag i datamaterialet ger indicier som kan tyda på att de teoretiska 
nackdelarna även förekommer inom MMP. Att betalning i flera fall utgår för 
prestationsnivåer som redan uppnåtts har redan berörts i frågan om förekomst av 
astmamottagning, diabetesmottagning och psykosocial kompetens. Nedan 
redovisas istället områdena diagnossättning och rapportering till nationella 
diabetesregistret.  
 
Beräkningarna gäller de 35 landstingsdrivna vårdcentralerna som varit med i 
MMP2. I fallet med diagnossättning var det 10 av dessa vårdcentraler som redan 
år 2003, året innan mål och mått ersättning infördes, uppfyllde kraven för 
maximal ersättning. 13 vårdcentraler uppfyllde då dessutom kraven för 50 % 
ersättning. Den nivå på diagnossättning som fanns hos de 35 vårdcentralerna 
redan innan mål och mått ersättning infördes skulle ha inneburit en kostnad 
motsvarande 2 145 000 kr om mål och mått ersättning utbetalts i efterskott för år 
2003. Samma beräkning för år 20043 då 25 stycken vårdcentraler uppfyllde 
kravet för maximal ersättning och 4 stycken klarade kravet för 50 % ersättning 
motsvarar en kostnad i form av mål och mått premier på 3 887 000 kr4. Detta 

                                           
2 Uppgift från de 3 privata vårdcentralerna som deltagit i MMP saknas. 
3 Ersättningen utgick år 2004 per månad men eftersom endast data för hela året finns avseende år 2003 är det 

medelvärden för hela åren som används i nedanstående räkneexempel. 
4 Den verkliga kostnaden stannade på 3 515 000. Att den blir lägre beror på att den beräknas och utgår per 

månad och att det är svårt att hålla en hög nivå alla månader. 
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innebär att prestationen för de utbetalde bonusersättningarna år 2004 uppfylldes 
till 55 % redan år 2003, innan bonusen infördes.  

Figur 32. Andelen besök utan registrerad diagnos (medelvärden).  
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Att stora delar av den önskade prestationen presterades redan innan ersättningen 
infördes bekräftas också av figur 32. Figuren visar att de som redan innan 
bonusen infördes uppfyllde kraven för maximal ersättning inte påverkades 
speciellt mycket av mål och mått ersättningen, medan däremot påverkan var 
kraftig hos dem som inte uppfyllde kraven sedan tidigare. I detta exempel är det 
också lätt att förstå att det blir svårare att förbättra sig om prestationen redan 
ligger på en god nivå. Andelen besök utan registrerad diagnos kan inte bli lägre 
än noll och det kan eventuellt diskuteras om det är ett rimligt mål dessutom. 
Figuren visar också att ersättningen inneburit att skillnaden i prestation mellan 
vårdcentralerna minskat avsevärt. En intressant men alarmerande iakttagelse är 
att när antalet besök utan registrerad diagnos stiger igen, efter att ersättningen 
tagits bort, så tycks detta ske i samma utsträckning både hos dem som tidigare 
legat på låga nivåer och hos dem som sänkt sina nivåer under inverkan av mål 
och mått ersättningen.   
 
Samma fenomen återkommer avseende täckningsgrad i rapporteringen till 
nationella diabetesregistret. I figur 33 har täckningsgraden beräknats genom att 
generellt uppskatta prevalensen till 4 % bland listade patienter. I denna figur 
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syns att de vårdcentraler som redan år 2003 hade tillräckligt hög täckningsgrad 
för att uppfylla kraven för maximal ersättning inte påverkats nämnvärt av 
införandet av den målrelaterade ersättningen år 2004. Figuren visar den orättvisa 
som en ersättning som utgår från förbättringsstorleken skulle innebära i detta 
fall. Det är de vårdcentraler som varit extra duktiga under åren 2002 och 2003 
och då gjort mer än vad som krävdes för att få ersättning i MMP som skulle ha 
svårt att förbättra sitt resultat ytterligare år 2004 och framåt. Det tycks också 
som om de vårdcentraler som uppfyllde kraven på 50 % ersättning 2003 
reagerade kraftigt på den ersättning som infördes 2002 men mindre för 
ersättningsförändringen 2004.  
 

Figur 33.  NDR rapportering. 
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En annan potentiell nackdel med i förväg fastställda målnivåer är risken att 
vårdproducenten producerar mycket i början för att nå upp till ersättningsnivån 
så fort som möjligt men att produktionen sedan avstannar. Figur 34 antyder att 
så skulle kunna vara fallet med FaR. Både under år 2004 och 2005 är antalet 
FaR ordinationer fler på våren än på hösten.  
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Figur 34. Antalet FaR ordinationer per månad under 2004 och 2005. 

 
Källas: M. Leijon, & Fornader, L. (2006)  

 
Det finns idéer om hur den målrelaterade ersättningen ska kunna förbättras för 
att undvika en del av de nackdelar som redovisats. Ofta medför dock dessa 
lösningar ökade administrativa kostnader.  
 
En möjlig lösning som ger kostnadskontroll men ändå skapar incitament till alla 
att förbättra sig är att låta varje enhet själv vara med och sätta sina egna 
individuellt utformade mål. Då uppnås både egna engagemang, enighet kring 
målen och effektivt utnyttjande av avsatta resurser (d.v.s. betalningen utgår bara 
till förbättringar). Ett problem med detta förfarande kan vara att fastställa nivån 
på ersättningen. Ett sätt skulle kunna vara att representanter från varje vård-
central gemensamt på en skala från 0 till 10 bedömer hur svåra de individuellt 
beslutade målen är att uppnå. Ersättningen kan sedan sättas i förhållande till den 
bedömda svårighetsgraden i varje enskilt fall. 
 
Ett sätt att motverka risken att prestationen blir hög i början av året för att sedan 
successivt minska när målet är uppnått kan vara att mäta, och eventuellt betala ut 
ersättning, i kortare tidsintervall.  
 
I den enkät som vårdcentralerna besvarat frågades om de föredrog ersättning 
som utgår när man nått en viss nivå eller ersättning som utgår i förhållande till 
den förbättring som åstadkommits. Av de vårdcentraler som besvarade denna 
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fråga föredrog 8 stycken målnivå och 5 stycken förbättringsstorlek. Även de 
som jobbat med utformningen av MMP föredrog målnivå. 
 
De argument som framfördes för och emot de olika ersättningarna var i stort sett 
desamma som redan diskuterats i detta kapitel. Målnivå ansågs mer rättvist för 
det belönade de som redan varit duktiga. Ett annat rättviseargument för målnivå 
var att det var svårt att åstadkomma förbättringar om man redan var duktig 
varför förbättringsstorlek skulle missgynna de som redan var duktiga även i 
detta avseende.   
 
Med målnivå finns en risk att de som i utgångsläget är lågpresterande kan 
komma att ignorera ersättningen eftersom målet upplevs som omöjligt att nå.  
 
Det finns således för och nackdelar med både målnivå och förbättringsstorlek 
vilket medför att det inte generellt går att säga vilken metod som är bäst. För att 
kunna göra ett bra val är det viktigt att veta var man befinner sig och vart man 
vill (utgångsläge och mål). Om man väljer förbättringsstorlek som grund för 
ersättningen och det samtidigt är stor skillnad i prestation mellan olika vård-
centraler kan ett alternativ vara ett minska den förbättringsstorlek som krävs för 
en viss ersättning i förhållande till hur hög den initiala prestationsnivån är. Ju 
högre initial prestation ju lägre krav på prestationsökning för att nå en viss 
ersättning. Ibland kanske båda ersättningsformerna ska förekomma samtidigt för 
att nå bästa resultat. Hur komplicerad ersättningen kan vara är hela tiden en 
avvägning mot de administrativa kostnaderna. Med det nya journalsystem som 
är under införande i Landstinget i Östergötland finns förhoppningar om 
minskade administrativa kostnader och ökade möjligheter att hitta bra 
mätområden.   

En stegvis utveckling av ett målrelaterat 
ersättningssystem 

Vårdkvalitet kan mätas och utvärderas på tre olika nivåer (Donabedian 1966 & 
1988). Dessa nivåer är också applicerbara i det praktiska arbetet med att 
gradvisa utveckla ett resultatbaserat ersättningssystem. Den första nivån 
benämns struktur och handlar om den miljö och de verktyg som används för att 
producera hälso- och sjukvård. Mer konkret kan det t.ex. handla om hur adekvat 
den utrustning som används är, om personalen har rätt kvalifikationer och är rätt 
organiserad, om administrationen är uppbyggd på ett ändamålsenligt sätt. 
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Utgångspunkten i diskussionen kring struktur bygger på antagandet att om 
hälso- och sjukvården har rätt miljö och verktyg så kommer också bra vård att 
produceras. Fördelen med strukturnivån är att den åtminstone i vissa delar är 
förhållandevis konkret och lätt att mäta. Nackdelen är att sambandet mellan 
struktur och resultat ofta är svagt (Hammermeister 1995). En god struktur utgör 
ändå en bra grund för att kunna åstadkomma ett bra resultat.  
 
Att införa ekonomiska incitament som är omöjliga att uppfylla är meningslöst. 
Ett som det tycks bra sätt att skapa förutsättningar att producera det som 
eftersträvas är att använda målrelaterad ersättning för att säkerställa den struktur 
som behövs. Denna metod används också inom MMP och resultaten från 
exempelvis området ”äldre med komplexa vård- och omsorgsbehov” visar att 
målrelaterad ersättning är ett effektivt sätt att få människor att tänka till över 
saker som det i det dagliga arbetet inte finns någon tid avsatt till. Strukturdelen i 
FaR (se tabell 16) visar också att man med hjälp av målrelaterad ersättning på ett 
effektivt sätt kan skapa bra förutsättningar för att kunna producera. Att använda 
målrelaterad ersättning i uppbyggnadsskedet är också ett bra sätt att få alla parter 
engagerade. 
 
Nästa nivå benämns process. Här handlar det om hur vården utförs d.v.s. vilka 
metoder som används. Fokus här är inte så mycket på i vilken utsträckning 
medicinsk teknologi kan åstadkomma resultat, utan i vilken utsträckning man 
inom vården använder de metoder som anses ”bra”. ”Bra” metoder kan förutom 
bra medicinsk teknologi också exempelvis innefatta att tjänster utförs på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt, att patienter bemöts vänligt, erhåller god 
information, och med bra samarbete mellan olika delar av sjukvården. Denna 
ansats kräver att mycket energi ägnas åt att specificera vad som kan betecknas 
som ”bra” metoder. I komplicerade miljöer kan det vara svårt att fastställa 
vilken metod som är bäst. Även om sambandet mellan process och resultat är 
starkare än mellan struktur och resultat är det inte alltid säkert att i förväg 
fastställda processer medför bästa tänkbara resultat. Det är dock generellt sett 
lättare att mäta processer än resultat. För att erhålla bra resultat via processen är 
det viktigt att hitta och mäta processer som ligger nära resultatet, d.v.s. där det 
inte krävs ytterligare åtgärder efter att processen är genomförd för att resultatet 
ska uppnås. Ett exempel på en process som ligger nära resultatet är förskrivning 
av en verksam medicin där länken mellan process och resultat endast består av 
att patienten tar sin medicin.   
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När strukturen är på plats är det rimligt att börja stimulera produktionen. Detta 
görs lämpligen genom att premiera utförda ”bra eller önskvärda” processer. Här 
tycks det fungera bra med olika typer av produktionsmål. Exempelvis som i 
MMP där t.ex. mått som antal ordinerade recept på fysisk aktivitet, 
täckningsgraden i diabetesrapporteringen, antalet diagnostiserade besök använts 
med framgång.  
 
Den högsta nivån utgörs av resultat. Resultatets koppling till kvalitet och 
effektivitet är uppenbar. Det är dock viktigt att välja relevanta resultat. Det är 
exempelvis inte relevant att mäta överlevnad om insatsen inte påverkar 
överlevnaden utan är inriktad på ökad livskvalitet. Att fokusera på hälsa torde 
ofta vara relevant. Tack vare den snabba utvecklingen inom informations-
teknologiområdet minskar kontinuerligt den administrativa belastningen som 
resultatmätning ofta innebär. Ökad fokusering på vad som presteras medför 
också att nya sätt att mäta uppmärksammas. Kvalitetsregister av olika slag är ett 
exempel på detta. Även om vi bara är i börja av denna utveckling har mycket 
hänt avseende möjligheterna att mäta resultat sedan Donabedian skrev sina 
artiklar.  
 
När produktionsvolymen av ”bra” processer börjar komma upp i eftersträvans-
värda nivåer är det önskvärt att kunna gå vidare och belöna hälsoeffekter eller 
andra typer av effekter som produktionen syftar till. Syftet med fysisk aktivitet 
på recept är att öka människors fysiska aktivitet och därmed förbättra hälsan hos 
dessa, syftet med rapportering till nationella diabetesregistret är att kunna 
jämföra diabetesvårdens uppbyggnad, metoder och resultat för att i nästa steg 
kunna förbättra vårdkvaliteten och i förlängningen hälsan hos diabetikerna, 
syftet med att diagnostisera besök är i princip detsamma som registrering i 
nationella diabetesregistret fast här gäller det alla sjukdomar. I denna fas är det 
ofta svårt att hitta bra mätvärden, men det är viktigt att lyfta ersättningen till 
denna nivå eftersom ersättningen då inriktas mer på det slutgiltiga målet. Detta 
steg bör dessutom öka intresset och den interna motivationen hos vård-
producenterna eftersom det bör vara intressantare att ha som mål att bli en bättre 
vårdgivare än att producera x antal enheter. Dessutom finns mer utrymme för 
nya innovationer när fokus flyttas till resultatet. 
 
I den ovan beskrivna utvecklingen av ett målrelaterat ersättningssystem blir det 
tydligt att målrelaterad ersättning kan inriktas både hur något görs och mot 
resultat. Detta är ofta en stor fördel med denna typ av ersättning.  
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En logisk uppbyggnad och utveckling av ett målrelaterat ersättningssystem kan 
således sammanfattas i tre steg, där tyngdpunkten successivt flyttas från struktur 
via process till resultat.   

För- och nackdelar med ett ersättningssystem där 
endast en liten del utgörs av målrelaterad ersättning 

Den stora delen av ersättningen till vårdcentralerna i Östergötland är relaterad 
till patientunderlagets storlek och beskaffenhet (kapitation). Mål och mått 
ersättningen utgör endast cirka 4 % av vårdcentralernas totala ersättning. Ofta 
brukar resultatbaserad ersättning inom hälso- och sjukvården hamna någonstans 
i intervallet 1-10 % av total ersättning. Det är, som redan berörts ett flertal 
gånger, i praktiken ofta svårigheterna att mäta det resultat som presteras som gör 
att nivåerna inte är högre. Men om vi bortser från mätproblematiken finns det 
även andra fördelar med att använda en relativt liten del resultatbaserad 
ersättning i kombination med andra ersättningsprinciper inom primärvården.   
 
I MMP tycks det ofta räcka med en liten del resultatbaserad ersättning för att 
öka aktiviteten avsevärt inom speciellt utvalda områden. Om huvuddelen av en 
vårdcentrals ersättning består av kapitation kommer den resultatbaserade 
ersättning trots sin relativa litenhet att betyda en hel del eftersom det i stort sett 
är den enda ersättningen som vårdcentralernas personal själva kan påverka. Att 
endast inrikta ersättningen på vissa områden ger också på ett enkelt och tydligt 
sätt signaler om vad ledningen för närvarande anser viktigt. Möjligheten att 
inrikta ersättningen mot olika områden ger också möjligheter att belöna hög 
kvalitet i vården. Om finansiärer och vårdproducenter kan enas om vad som är 
viktigt och inrikta den resultatbaserade ersättningen mot dessa områden kan 
effekterna av ersättningen bli mycket positiva. Istället för att bryta ner 
personalens interna motivation kan den externa motivationen i form av resultat-
baserad ersättning då samverka med den interna. Man kan också fråga sig om 
det är rimligt att försöka ”detaljstyra” vårdpersonalen mer än till maximalt 10 % 
i en så komplex miljö som primärvård. Här ger istället en stor del, i praktiken, 
fast ersättning i form av kapitation ett totalansvar och i detta finns också 
utrymme för innovationer. Slutligen ger en relativt liten del resultatbaserad 
ersättning i kombination med exempelvis kapitation en bra kostnadskontroll.  
 
Det finns givetvis även nackdelar med att ha en liten andel resultatbaserad 
ersättning. Eftersom den resultatbaserade ersättningen bara kan täcka en liten del 
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av all verksamhet kanske de ekonomiska incitamenten att öka kvaliteten och 
produktionen blir för små för att ge någon effekt. När ersättningen inriktas mot 
vissa avgränsade områden finns alltid risk för undanträngning av andra 
områden. Det är alltså viktigt att hitta ”rätt” områden där ökad prestation är 
önskvärd. Förhoppningen med att kontinuerligt inrikta ersättningen mot olika 
områden är givetvis att detta ska förbättra vården inom dessa områden och att de 
positiva effekterna till stor del ska kvarstå även när den resultatbaserade 
ersättningen flyttas till nya områden. Erfarenheterna från MMP tyder så här 
långt på att effekterna avtar när ersättningen tas bort. När man slutar betala extra 
för ett område tycks aktiviteten minska. Jämfört med kapitation kräver resultat-
baserad ersättning mer administrativt arbete. 

Specifika frågeställningar rörande MMP i 
Östergötlands län 

Huvudsyftet med MMP var att stimulera vårdcentralernas utvecklingsarbete. 
Meningen vara att via den målrelaterade ersättningen styra resurser till områden 
där det bedömdes att en ökad aktivitet behövdes. Tillgänglighet, medicinsk och 
patientupplevd kvalitet var de ursprungliga områden som skulle satsas på. Dessa 
kanaliserades sedan ner till mer specifika områden. Tanken var således att den 
målrelaterade ersättningen skulle leda till ökad aktivitet och ökade prestationer 
inom de specifika områden som valdes ut. Som beskrivits i föregående avsnitt 
finns teoretiskt en mängd möjliga effekter av resultatbaserad och målrelaterad 
ersättning. Denna rapport berör många av dessa teoretiska effekter men har 
också inriktats på att försöka kartlägga de effekter som ersättningen var ämnad 
att åstadkomma, det vill säga att öka aktiviteter och prestationer inom de utvalda 
områdena. Eftersom huvudsyftet var att stimulera vårdcentralernas utvecklings-
arbete inom respektive område var det också, i den mån det gick, intressant att 
se om den förväntade ökade prestationen även kvarstod inom de områden där 
ersättningen togs bort. Landstingsledningens tanke var att en förbättrad 
organisation skulle leda till ett utvecklingsarbete som medförde att effekterna 
kvarstod även efter att ersättningen tagits bort.  
 
Även om det inte går att slå fast hur stora prestationsökningar MMP 
åstadkommit kan jag konstatera att det inom många områden skett en ganska 
kraftig prestationsökning. Detta skedde framförallt i samband med MMP’s 
införande, men även under ersättningsperioden. Antalet NDR registreringar 
ökade exempelvis från 2125 stycken år 2001 till 6703 stycken år 2002 när 
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diabetesvård införlivades i MMP. År 2004 när ersättningen koncentrerades på 
NDR registrering ökade registreringen från 7522 stycken till 10160 stycken. Ett 
annat exempel är att andelen läkarbesök utan registrerad diagnos sjönk från ca 
10 % år 2003, innan mål och mått ersättningen infördes, till som bäst något över 
3 % år 2005 som var det sista året för ersättning inom detta område. Effekterna 
blev dock relativt små inom vissa områden framförallt beroende på att mål och 
mått målen redan till stor del var uppnådda innan ersättningen infördes. Det 
tydligaste exemplet på detta var satsningen på astmamottagningar.  
 
Det tycks svårt att bibehålla den positiva effekten när ersättningen tas bort. Vad 
gäller NDR registreringen har man trots allt lyckats ganska bra. Även om 
ökningen av registreringen avstannade vid borttagandet av ersättningen har ändå 
inte registreringen sjunkit nämnvärt mellan år 2005 och 2006 då ersättningen 
togs bort. Sämre har det fungerat med Fysisk aktivitet på recept (FaR) och 
diagnostisering. Vad gäller FaR sjönk receptskrivandet tillbaka till ungefär 
samma nivå som innan införandet av mål och mått ersättningen i samband med 
borttagandet. Antalet besök utan registrerad diagnos har stigit till ca 8 % år 2007 
(siffrorna är inte definitiva och täcker bara in 2007 t.o.m. oktober). Att jämföra 
med cirka 3 % odiagnostiserade besök år 2005, som var sista året diagnos-
sättning fanns med i MMP. 
 
Att MMP har fungerat väl som styrinstrument är klarlagt både med tanke på de 
ökade prestationerna och svaren på enkäter och intervjuer. Trots kraftiga 
styrningseffekter har utformningen av MMP varit sådan att landstingsledningen 
hela tiden haft full kostnadskontroll. Satt i sitt sammanhang har den kostnad som 
MMP medfört dessutom varit relativt liten.  
 
Mycket talar för att den aktivitets- och prestationsökning som skett också 
medfört en ökad kvalitet inom de flesta områdena. Satsningar på struktur i form 
av astmamottagningar, psykosocial kompetens och diabetesmottagningar bör i 
enlighet med Donabedian (1966 & 1988) leda till ökad kvalitet. Ett annat 
exempel är ökad kundnöjdhet avseende telefontillgänglighet där en viss del av 
den positiva utvecklingen sannolikt kan tillskrivas MMP. Ökad diagnossättning 
och rapportering till NDR är också positiva effekter som på sikt är viktiga för att 
kunna öka vårdkvaliteten.  
  
Ersättningens inverkan på samarbetet inom vårdcentralerna har inte undersökts 
explicit men svaren på enkäten och intervjuer tyder på att ersättningen sporrar 
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personalen till gemensamma prestationer. Att MMP används för att motivera 
personalen och den tävlingsanda som MMP tycks skapa mellan vårdcentraler är 
effekter som bör inverka positivt på samarbetet inom vårdcentralerna men som 
samtidigt kan försvåra samarbetet mellan vårdcentraler.   
 
De i teorin beskrivna negativa konsekvenserna förkommer också inom MMP. 
Undanträngning är sannolikt den största negativa konsekvensen. Att undan-
trängning förekommer är uppenbart men omfattningen och de negativa 
effekterna av detta är svårt att kvantifiera. Finansieringen av MMP via nya 
medel har sannolikt bidragit till att minska undanträngningen i MMP fallet, men 
de tillförda resurserna är ändå så små att nyrekrytering av personal för att utföra 
ökad aktivitet har varit svårt. När det gäller undanträngning är det viktigt att de 
mål och mått områden som väljs är områden där en ökad aktivitet är önskvärd. I 
det optimala fallet kan det då t.o.m. vara en önskvärd effekt att aktiviteten 
minskar inom något annat område.  
 
Problemen att mäta effekter på ett invändningsfritt sätt har varit ett åter-
kommande tema genom hela rapporten. Att ett nytt resultatbaserat ersättnings-
system kräver administrativa resurser jämfört med ett kapitationssystem är också 
ett faktum. När det gäller förbättringar inom administrationsområdet hoppas 
landstingsledningen och de som arbetat med utformningen av MMP mycket på 
det nya patientjournalsystemet där mycket användbar information ska kunna 
sökas direkt utan extra administrativt arbete. Detta är en intressant utveckling. 
En ökad administrationskostnad behöver dessutom inte bara vara av ondo. Ökad 
administration medför förhoppningsvis att vårdcentralerna får bättre överblick 
över sin verksamhet vilket kan bidra till ökade förutsättningar för att tillhanda-
hålla god vård. 
 
Den styrning som MMP medfört kan även vara negativ om den sker till fel 
områden. Att bedöma detta är svårt. Några områden inom MMP har varit mindre 
lyckade medan andra har fungerat bra. Att bedöma om de områden som satsats 
på varit de mest kostnadseffektiva områdena som kunnat väljas, är mycket svårt. 
Vi kan därför bara konstatera att det är viktigt att de som utformar ett 
resultatbaserat ersättningssystem inriktar ersättningen mot ”rätt” områden. I 
nästa avsnitt diskuteras motiven till valet av respektive område vilket i viss mån 
anknyter till frågan om ”rätt” områden valts. 
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Motiv och mätområden  

I inledningen till presentationen av varje målområde i kapitel 2 återges kortfattat 
bakgrunden till landstingsledningens val av respektive område. Genom att gå 
djupare in i frågan ”varför är detta område viktigt?” kan ytterligare motiv 
framförallt för de medicinska mål och mått områdena beskrivas. Denna typ av 
frågeställning har sannolikt även funnits hos den administrativa ledningen men 
framkom inte vid genomförda intervjuer. En poäng med att beskriva motiven 
mer ingående är att det via dessa beskrivningar lättare kan gå att hitta möjliga 
mätområden för ersättningen. Dessutom ger en ingående beskrivning av motiven 
mer substans till gjorda val och utgör ett underlag för att välja rätt mål och mått 
områden då möjligheten att välja områden sannolikt ökar i framtiden. Detta som 
en följd av bl.a. förbättrade möjligheter att mäta vårdresultat. Att kartlägga och 
beskriva motiven mer ingående görs sannolikt bäst av eller i samarbete med en 
person som är väl insatt i området, således ofta en läkare. Framställningen nedan 
kan med utgångspunkt från detta göras mer professionellt och ingående och bör 
därför endast ses som ett exempel.  
 
Telefontillgänglighet 
Motivet till valet av telefontillgänglighet var att den bedömdes som otillfreds-
ställande och att allmänhet och politiker efterfrågade en förbättring. När det 
gäller tillgänglighetsområdet är dålig tillgänglighet och efterfrågan på för-
bättring bra motiv för att satsa resurser. Telefontillgänglighet är dessutom, som 
någon i ledningsgruppen påpekade, grunden i primärvården. Om inte invånarna 
kommer i kontakt med vården, hur ska de då kunna få vård och känna sig 
trygga? I detta perspektiv kan dock frågan om vad som ska mätas diskuteras. 
Om allmänheten efterfrågar bättre tillgänglighet och det är denna efterfrågan 
som ska tillfredställas så kanske det är rimligast att undersöka vad allmänheten 
tycker. Detta kan således vara ett argument för att välja patientenkätens resultat 
istället för de parametrar som används idag. 
 
Astmamottagning 
Landstingsledningens motiv för att stimulera utvecklingen av astma-
mottagningar med spirometri var att astma är en av de största sjukdoms-
grupperna inom primärvården och att struktur i form av tillgängliga mot-
tagningar var det enda som gick att mäta med en rimlig arbetsinsats. Här finns 
möjligheter att förtydliga motivet till varför det kan vara bra att bedriva 
astmavård i form av särskilda astmamottagningar med spirometri.   
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I socialstyrelsens riktlinjer för vård av astma och kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom (KOL) (Socialstyrelsen 2004) noteras att astma kräver regelbunden 
vårdkontakt och kontinuerlig uppföljning. Vidare menar man att astma-
mottagningarna fyller en viktig funktion i att säkerställa att vården och 
behandlingen så långt som möjligt utformas och genomförs i samråd med 
patienten. Ett välfungerande omhändertagande vid en astmamottagning leder 
ofta till att patienten kan uppnå full kontroll över sin sjukdom. Utvärderingar har 
visat att dessa mottagningar ger ett bättre omhändertagande av patienter med 
astma (Lindberg m.fl. 1999; Johansson 2006). Förbättringar som redovisats är 
bland annat ett ökat välbefinnande, minskat antal akutbesök på grund av astma 
och en bättre kunskap hos patienterna om sin sjukdom (Gibson m.fl. 2002; 
Lissbers 2007). De medicinska effekterna tycks relativt väldokumenterade 
däremot efterlyses utvärderingar avseende kostnadseffektiviteten (SBU 2000). 
 
Ur medicinsk synvinkel ger således en satsning på astmamottagningar positiva 
effekter. Att i ett första skede satsa på struktur verkar rimligt (om strukturen inte 
redan finns). Motivet för astmamottagningar ovan ger också en del uppslag om 
vad nästa steg i den målrelaterade ersättningen skulle kunna vara. Ökat väl-
befinnande, minskat antal akutbesök och bättre kunskap är sannolikt alla tre 
områden som skulle kunna mätas (efter samtal med Inga-Marie Hallgren på 
FOU-enheten har jag dessutom fått veta att det finns planer på att mäta 
akutbesök hos astmapatienter framöver för att kunna använda dessa mått inom 
MMP). 
 
Psykosocial kompetens 
Motivet till satsningen på psykosocial kompetens var detsamma som för astma-
mottagningar, d.v.s. psykisk ohälsa är ett av de största sjukdomsområdena i 
primärvården och därför önskvärt att stimulera med mål och mått ersättning. 
Struktur var även här det område som bedömdes som möjligt att mäta med en 
rimlig arbetsinsats. Även här finns möjligheter att förtydliga motivet till varför 
det kan vara bra att satsa på psykosocial kompetens.   
 
Socialstyrelsen (2007) konstaterar att psykisk ohälsa hos befolkningen ökar 
generellt men framförallt hos gruppen unga vuxna. Tillsammans med sjukdomar 
i rörelseorganen och hjärt-/kärlsjukdomar är psykisk ohälsa den vanligaste 
orsaken till att människor sjukskrivs. Hälso- och sjukvården måste för att 
förbättra befolkningens psykiska hälsa ha goda förutsättningar att tidigt 
upptäcka, behandla och stödja personer som visar tecken på psykisk ohälsa eller 
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allvarlig psykisk störning. För att kunna erbjuda evidensbaserad psykosocial 
behandling behöver den psykosociala kompetensen förstärkas inom primär-
vården. Förstärkningen behöver nödvändigtvis inte ske bland läkarna utan kan 
med fördel ske hos sköterskor, psykologer och kuratorer (Horrocks m.fl. 2002). 
Primärvården bör i större utsträckning än idag kunna erbjuda evidensbaserad 
samtalsterapi och annan evidensbaserad behandling där det finns vetenskapligt 
stöd. Psykodynamisk terapi kan fungera men mycket tyder på att kompetensen 
behöver stärkas när det gäller kognitiv beteendeterapi där det i dagsläget finns 
mer evidens (Andersson 2007). Vetenskapliga studier indikerar minskat antal 
återfall, ökat tillfrisknande, minskande problem med funktionshinder och 
minskad läkemedelskonsumtion hos patienter med psykisk ohälsa som 
behandlats med kognitiv beteendeterapi (Myhr & Payne 2006). Ett övergripande 
mål är att psykisk ohälsa inte ska leda till funktionshinder och att de som ändå 
har funktionshinder ska kunna leva ett värdigt liv. Genom ökad psykosocial 
kompetens får primärvården bättre möjligheter att ge tidigt stöd till människor 
som riskerar att utveckla psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder. 
 
Även här verkar det rimligt att i ett första skede satsa på att bygga upp struktur i 
form av psykosocial kompetens om den inte redan finns. Texten ovan ger också 
uppslag om tänkbara framtida mätområden. Sjukskrivningar, funktionshinder 
och andel kliniskt tillfrisknade bland psykiskt sjuka bör vara parametrar som kan 
gå att mäta. Det psykiska ohälsotillståndet kan beroende på typ av psykisk 
ohälsa mätas med instrument som exempelvis Hamilton Rating Scale, Beck 
Depression Inventorty och Social adjustment scale (Huibers m.fl. 2007; Bower 
& Rowland 2007; Myhr & Payne 2006). 
 
Diabetes 
Även satsningen på diabetesområdet motiverades från början med samma motiv 
som områdena astma och psykosocial kompetens. Ersättningen har sedan gått 
från struktur (frekvens av särskild diabetesmottagning) till process (andel 
registrerade i diabetesregistret). Även här kan motivet förtydligas. 
  
Socialstyrelsen menar i sin hälso- och sjukvårdsrapport (2001) att alla patienter 
behöver ha tillgång till ett vårdteam med väl integrerad kunskap om olika 
aspekter av sjukdomen för att nå helhetssyn och kvalitet i diabetesvården 
Diabetesmottagning, diabetessköterska och diabetesansvarig läkare är faktorer 
som är viktiga för att kunna uppnå detta. Dessa faktorer har visat sig förbättra 
vårdprocessen, men det finns trots det få bevis för långsiktiga effekter på 
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patienternas hälsa (Loveman 2003 & Renders 2000). En av förutsättningarna för 
en framgångsrik kvalitetsutveckling är att vårdens uppbyggnad, metoder och 
resultat kan mätas och jämföras. Registrering i det nationella diabetesregistret 
(NDR) är därför ett viktigt instrument i kvalitetsutvecklingen inom diabetes-
vården. Här ges vårdcentralerna möjlighet att jämföra sina behandlingsmetoder 
och resultat med andras exempelvis vad gäller förebyggande verksamhet såsom 
ögonbottenkontroll och fotundersökningar och resultat gällande t.ex. HbA1c, 
mikroalbuminuri, rökning och fotledsamputationer.  
 
Diabetesområdet inom MMP har, efter att under åren 2002 till 2005 gått från 
struktur till process, helt tagits bort år 2006. Ett alternativ kunde ha varit att år 
2006 mer inriktat ersättningen mot intermediära resultatmått som kan utläsas i 
NDR för att på så vis stimulera den fortlöpande kvalitetsprocessen vid de 
enskilda vårdenheterna och tydliggöra nyttan med att rapportera till NDR. 
Landstinget i Östergötland ligger i topp bland landstingen vad gäller 
rapportering till NDR och med utgångspunkt från det kunde det vara intressant 
att som ett nästa steg i mål och mått ersättningen stimulera användandet av data i 
NDR för att ytterligare förbättra vårdresultatet.   
 
Diagnossättning 
Motivet till att satsa på diagnossättning inom MMP var att diagnossättningen 
generellt var ofullständig, d.v.s. vid många läkarbesök saknades diagnos i 
journalen. Detta bromsade framstegen inom många områden. Diagnossättning är 
en förutsättning för analys och uppföljning av hälso- och sjukvården både 
centralt och hos den enskilde vårdgivaren. Diagnoserna gör det möjligt att 
identifiera skillnader mellan olika vårdgivare och metoder vilket bland annat 
medför att alla ges möjlighet att lära av den bästa. I förlängningen kan dessutom 
nya metoder snabbare omsättas i praktiska resultat. Utan rätt diagnos är det svårt 
att åstadkomma en effektiv behandling.  
 
Landstingsledningens motiv för att försöka öka antalet läkarbesök med en 
angiven diagnos stämmer väl överens med den nytta som ökad diagnossättning 
kan tänkas generera. Att i ett första skede försöka öka diagnossättningen genom 
att ersätta en hög andel diagnossatta besök verkar rimligt. Nästa steg kan vara 
någon form av stimulans för att använda de registrerade diagnoserna i analys 
och uppföljningsarbete. 
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FaR 
Landstingsledningens motiv till att införliva FaR i MMP härstammar från ett 
stort intresse för hälsofrämjande insatser bland allmänheten och politiker. 
Området bedömdes dessutom passa bra för mål och mått.  
 
Enligt WHO är felaktig kost och för lite fysisk aktivitet den viktigaste orsaken 
till sjukdom i EU-länderna (WHO 2002). Betydelsen av fysisk aktivitet för god 
hälsa och livskvalitet är väl vetenskapligt underbyggd (Kallings & Leijon 2002). 
Fysisk aktivitet på recept innebär att man ordinerar fysisk aktivitet på 
motsvarande sätt som ett läkemedel, d.v.s. tar upp patienthistorik, ger ordination 
på en receptblankett samt följer upp behandlingsresultatet. Receptet ska vara 
individuellt anpassat avseende dosering (intensitet, behandlingsperiodens längd 
och frekvens) och typ av aktivitet. Patientrådgivning avseende fysisk aktivitet 
ökar den fysiska aktiviteten med 12-50 %. Kombineras detta med upprepade 
kontakter med patienten ökar den fysiska aktiviteten ytterligare. Om detta 
slutligen kompletteras med exempelvis recept på fysisk aktivitet ökar den 
fysiska aktiviteten med ytterligare 15-50 % (SBU 2006).   
 
Utformningen av FaR ersättningen låg väl i linje med den kunskap som finns 
inom området. Strukturersättning för att bygga upp en fungerande organisation, 
volymersättning för att tillse att recept skrevs och slutligen uppföljnings-
ersättning för att öka följsamhet hos patienten. Om möjlighet fanns skulle en 
ersättning kopplad till hälsoeffekter hos patienterna ha varit intressant. 
Hälsoeffekterna hade kanske kunnat mätas som hälsorelaterad livskvalitet (t.ex. 
kvalitetsjusterade levnadsår QALY’s), minskad sjukskrivning, minskade vård-
centralsbesök, minskad läkemedelskonsumtion. Detta hade även kunnat påverka 
vårdcentralernas något negativa inställning till FaR då de förhoppningsvis via en 
sådan ersättning tydligare hade sett kopplingen mellan FaR, fysisk aktivitet, 
följsamhet och hälsoeffekt. Förhoppningsvis skulle då vårdcentralernas egna 
erfarenheter avseende FaR’s effekter på patienternas hälsa och i förlängningen 
kanske även på vårdcentralernas arbetsbelastning, kunnat motivera vård-
centralerna att i större utsträckning fortsätta med FaR, även när mål och mått 
ersättningen tagits bort.  
 
Influensavaccinering 
Lanstinget i Jönköpings höga andel vaccinerade personer över 65 år fick den 
administrativa ledningen att fundera på om inte Östergötlands resultat på detta 
område skulle kunna bli väsentligt bättre. Ett sätt att stimulera vaccineringen var 
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att införa mål och mått ersättning inom detta område.  
 
I Socialstyrelsens allmänna råd avseende influensavaccination (SOSFS 1997) 
anges influensavaccination vara av värde för personer över 65 års ålder. 
Indikationen ökar med stigande ålder och vid underliggande kronisk sjukdom. 
Socialstyrelsen menar också att genomförda studier ger indikationer på att 
vaccinering av personer över 65 år är en kostnadseffektiv åtgärd. Resultaten av 
en Cochran-rapport, där 64 studier avseende vaccinering av personer över 65 år 
gåtts igenom, visar att vaccinering av personer över 65 år som bor på institution 
har positiv medicinsk effekt (Rivetti m.fl. 2006). Effekten av vaccinering av 
personer över 65 år som bor hemma är mer blygsam enligt samma studie. Man 
har i denna genomgång tittat på vaccineringens effekter på influensa, influensa-
liknande sjukdomar och lunginflammation. Dessutom har man kontrollerat 
effekterna på gruppens antal vårddagar på sjukhus och dödlighet. Någon 
kostnadseffektivitetsanalys har inte gjorts.   
 
Mål och mått ersättningen avseende vaccinering av personer över 65 år ligger i 
linje med Socialstyrelsens rekommendationer där vaccinering i denna 
åldersgrupp generellt anses generera nytta. Socialstyrelsen påpekar dessutom att 
värdet ökar med stigande ålder och vid underliggande kronisk sjukdom. Hur god 
effekten av vaccineringen blir beror både på individuella faktorer och hur väl 
vaccinet stämmer med den aktuella influensaepidemin. Att vaccinera friska 
individer som just passerat 65 års ålder kan med utgångspunkt från Cochrane-
rapporten (Rivetti m.fl. 2006) vara tveksamt. Vaccinering av personer över 65 år 
med nedsatt hälsa p.g.a. ålder eller kronisk sjukdom har däremot dokumenterad 
medicinskt effektivt och är sannolikt också kostnadseffektivt. Som mål och mått 
ersättningen är utformad finns risk att den i första hand vänder sig till friska över 
65 år (se kap. ”Olika typer av rörlig ersättning – incitament och eventuella 
effekter”). Om möjligt skulle det även inom detta område vara intressant att 
rikta ersättningen mot hälsorelaterade resultat. Det skulle kanske gå att använda 
någon/några av följande parametrar:  

• Antalet diagnoser avseende influensa, influensaliknande sjukdomar 
och/eller lunginflammation hos patienter över 65 år.  

• Antal vårddagar p.g.a. influensa, influensaliknande sjukdomar och/eller 
lunginflammation hos patienter över 65 år. 

• Dödlighet orsakad av influensa, influensaliknande sjukdomar och/eller 
lunginflammation. 
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Ett ersättningssystem grundat på hälsorelaterade resultat skulle dessutom tillföra 
mer fakta till diskussionen om vaccinering av personer över 65 år är en relevant 
och effektiv åtgärd.  
 
Äldre med komplexa vård- och omsorgsbehov 
Mål och mått ersättningen hade tidigare fokuserat på medicinska effekter och 
tillgänglighet men här fanns möjlighet att fokusera på en grupp med stora behov. 
Detta överensstämde dessutom väl med de politiska avtalen. Med detta som 
utgångspunkt valde landstingsledningen att införliva detta område i MMP.  
 
Det är svårt att här kommentera området komplexa vård- och omsorgsbehov 
eftersom området i fråga inte kom igång under år 2006. Mot bakgrund av att det 
i enkäten till vårdcentralerna framkom att denna grupp patienter ansågs vara de 
som i störst utsträckning drabbades av undanträngningseffekter p.g.a. MMP 
verkar försöken att fånga in detta område som ett klokt beslut. I ett första skede 
handlar det förmodligen om att ersätta struktur. Inom detta område är det 
sannolikt svårt att mäta resultat. En framkomlig väg skulle kunna vara att mäta 
någon form av patienttillfredsställelse och/eller hälsorelaterad livskvalitet. En 
svårighet med detta är att gruppen av naturliga skäl har en hälsa som försämras 
över tid. För att underlätta en eventuell framtida övergång till resultatersättning 
och även för att kunna utvärdera satsningar på struktur är det bra att redan före 
starten mäta patienttillfredsställelse och/eller hälsorelaterad livskvalitet hos 
berörda patienter. 

Jämförelse mellan vårdcentralchefernas och 
administratörernas synpunkter 

De som administrerat MMP är i stort positiv till mål och mått ersättningen 
medan vårdcentralernas representanter är lite mer tveksamma. När det gäller 
frågan om vad som är mest positivt och negativt med MMP har man i många 
avseenden samma synpunkter även om de beskrivs på lite olika sätt. Båda parter 
upplever ersättningen som ett bra och tydligt styrmedel som kan inriktas mot 
viktiga områden. Ersättningen motiverar och stimulerar till förbättringar på flera 
sätt.  
 
Både vårdcentralcheferna och administratörerna upplever problem med att en 
del mål kan vara svåra att nå och att det är svårt att uppnå fullständig rättvisa. På 
den negativa sidan framhåller dessutom landstingsledningen det administrativa 
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arbete som MMP krävt plus att vissa system krånglat. Detta kan också delvis 
vara orsaken till de sena besked som man upplever som negativt bland 
vårdcentralerna. Min uppfattning är att MMP skulle ha fungerat bättre om man 
sett till att allt fanns på plats när ersättningen inom ett nytt område startade. Man 
får ett intryck av att det varit bråttom att komma igång, men det kan även vara 
krånglande system som ger detta intryck. Med lite mer tid till förfogande hade 
dessutom administratörerna i större utsträckning kunnat kartlägga var 
vårdcentralerna befann sig prestationsmässigt inom aktuell områden innan 
ersättningen trädde i kraft. Detta hade varit en fördel både vad gäller 
utformningen och uppföljningen av ersättningen. 
 
Vikten av att ersättningen sätts in på rätt områden uppmärksammas av både 
administratörer och vårdcentralernas chefer. Risken är överhängande att om fel 
områden väljs kan MMP styra fel. Båda parter anser att vissa områden varit 
mindre lyckade men här tycks vårdcentralernas representanter mer kritiska. Hela 
förloppet med MMP hade sannolikt flutit på bättre från början om vård-
centralerna upplevt sig vara med i processen i större utsträckning. 
Administratörerna har nog inte förstått att detta var ett problem eftersom de 
tycker sig ha haft ett bra samarbete och kommunikation med de valda 
representanterna från vårdcentralerna. Detta behöver åtgärdas så att vård-
centralerna känner att de är ”med på tåget” i större utsträckning än nu. Att få 
med vårdcentralerna i processen i större utsträckning bör kunna medföra en 
bättre förankring och förståelse för valda områden och att MMP kan tillföras nya 
bra idéer.  
 
Ett område där svaren skiljer sig åt en del är synen på hur länge ett område ska 
finnas kvar i MMP. Från vårdcentralernas håll önskar man ofta längre perioder 
med ersättning inom varje områden, medan administratörerna hade önskat att 
det varit praktiskt möjligt att byta område något oftare. Det är lätt att förstå att 
det blir jobbigt på vårdcentralerna om ersättningen ofta skiftar mellan olika 
områden, men det finns också poänger med att inte låta ersättningen bli 
bestående för länge inom ett område. Syftet med ersättningen är att stimulera 
förbättring. Om ersättningen får vara kvar efter att en förändring ägt rum inom 
ett område upphör stimulansen till ytterligare förändring till stora delar. 
Effekterna av undanträngning och risken för att stimulansen riktas mot fel 
områden torde också bli mindre om ersättningen inte blir statiskt utformad. Det 
kan dock vara positivt med längre ersättningsperioder om det inte finns något 
tvivel om att just detta område är rätt område. 
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Båda parter är medvetna om problemet med undanträngning. Att detta upplevs 
som ett större problem bland vårdcentralerna är ganska naturligt eftersom det är 
de som till största delen konfronteras med effekterna av eventuell undan-
trängning.   
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SUMMERING 

Som utomstående observatör kan jag konstatera att erfarenheterna av 
målrelaterad ersättning i primärvården i Östergötland är övervägande positiva 
även om vissa saker inte utfallit som det var tänkt. Det finns flera saker som kan 
förbättras. Nedan har jag försökt lista de viktigaste positiva och negativa 
erfarenheterna.  
 
Positivt  

• Prestationen tycks överlag ha ökat där utrymme funnits för ökad 
prestation. 

• Både landstingsledningen och vårdcentralerna är positiva till ersättningens 
förmåga att motivera och stimulera till förbättringar. 

• Ersättningen tydliggör vad beställaren vill. 
• Det har gått att styra och påverka med relativt små medel och bibehållen 

kostnadskontroll. 
• Ersättningen kan användas både för att styra volym och kvalitet. 
• En kontinuerlig utveckling och förbättring har skett, vilken sannolikt 

också medfört att vårdcentralerna blivit mer positiva. 
 
Negativt - Åtgärd 

• Det har varit svårt att hitta mätområden som fungerar vilket i 
förlängningen medfört att valet av områden som passar för ersättningen 
varit begränsat – arbeta vidare med att ta fram områden, engagera 
vårdcentralerna, lär av andra, utnyttja den evidensbas som finns. 

• Det har förekommit en del igångkörningsproblem vilket medfört att 
vårdcentralerna ibland inte vetat vad som gäller – ägna mer tid åt 
förberedelserna, stressa inte igång områden för tidigt. 

• Informationsflöde mellan ledning och vårdcentraler har fungerat dåligt – 
se till att vårdcentralerna är med ”på tåget” i större utsträckning, 
uppmuntra informationsutbytet mellan valda vårdcentralsrepresentanter 
och vårdcentraler.  

• Uppföljning försvåras genom att det ofta inte finns några mätvärden innan 
ersättningen trätt i kraft – mät också innan ett nytt område tas i bruk. 

• Det är önskvärt att administrationen har bättre kontroll på ”var man 
befinner sig och vart man vill” – mät innan för att veta ”var man är”, sätt 
upp mål, utforma ersättningen i samklang med ”var man är och vart man 
vill”, följ upp för att se om man kom dit man ville. 
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• I vissa fall har det varit svårt att bibehålla resultatet när ersättningen tagits 
bort – om möjligt ersätt resultat (istället för struktur och process) som 
sista ersättningsform innan ersättningen tas bort inom ett område för att 
öka intresset och förståelsen för varför prestationen ifråga är bra och 
varför den enskilda prestationen är viktig. 

  
Undanträngning tillhör de negativa effekterna men eftersom den är svår att mäta 
är det svårt att veta dess omfattning. Det är i detta sammanhang också viktigt att 
ersättningen inriktas mot ”rätt” områden annars blir de negativa effekterna av 
eventuell undanträngning större. 
 
Vi kan konstatera att pengar påverkar men vi behöver också titta mer på vilka 
faktorer i omgivningen som är viktiga för att önskat resultat ska uppnås. Här tror 
jag det är viktigt att den anställde förstår varför arbetet är viktigt och varför 
dennes personliga insats är viktig. Förstår man det blir arbetet intressantare och 
den anställde tycker då att arbetsuppgiften är meningsfull. Dessa faktorer är på 
lång sikt sannolikt viktigare än ekonomiska incitament, speciellt i så 
komplicerade miljöer som hälso- och sjukvården utgör. Målrelaterad ersättning 
har förutsättningar att vara ett bra komplement i denna process.  
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