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SAMMANFATTNING 
 

Titel   Nyckelfaktorer vid utformande av vårdvalsmodeller 

Författare  Susanne Eriksson och Johan Krussgård 

Handledare  Jörgen Dahlgren 

 

Bakgrund 

Den 1 januari 2010 började lagen om valfrihetssystem tillämpas inom primärvården i Sverige och det 

innebär att samtliga landsting ska ha infört vårdval, ett system där medborgare får välja vilken 

vårdenhet de vill vända sig till. Det är en av de senaste reformerna som har skett inom den svenska 

sjukvården och ett aktuellt ämne som har bidragit till diskussioner. Förespråkare menar att valfrihet 

är en självklar rättighet, medan kritiker hävdar att patienter är för dåligt informerade eller för sjuka 

för att kunna fatta rationella beslut. Det kan vårdgivare utnyttja genom att överbehandla 

patienterna. Vidare anser de att systemet endast bidrar till ökade kostnader.  

Syfte 

Syftet är att utvärdera hur vårdvalsmodeller har fungerat inom primärvården för att identifiera 

nyckelfaktorer som landstingen kan ta hänsyn till för att utveckla sina modeller.  

Genomförande 

Uppsatsen är en fallstudie av vårdval som har genomförts med hjälp av teorier, tidigare studier och 

intervjuer med insatta personer i fyra landsting, landstinget Halland, landstinget i Östergötland, 

landstinget Västmanland samt Stockholm läns landsting. 

Resultat 

Viktiga faktorer som har identifierats för ett fungerande vårdval är valmöjlighet, information samt ett 

väl utformat ersättningssystem som minskar risken för selektering, s.k. cream-skimming.  Det finns 

skillnader mellan vårdvalen, framförallt i de ersättningssystem som de har valt att tillämpa. Det har 

även visat sig att det inte finns en optimal modell som fungerar för samtliga landsting utan de måste 

ta hänsyn till sina unika förutsättningar och vilken målsättning de har för förändringen av 

primärvården.   
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ABSTRACT  
 

Title  Key factors in designing a customer choice model in primary healthcare 

Authors   Susanne Eriksson and Johan Krussgård 

Supervisor   Jörgen Dahlgren 

 

Background 

The 1th of January 2010 the law of customer choice was introduced in primary care in Sweden. It is 

one of the most recent reforms that have occurred within the Swedish health care and has 

contributed to discussions. Some people believe the choice is an obvious right, while others believe 

that patients are too ill informed or too ill to make sensible choice. Opening up the system will create 

opportunities for providers to exploit people’s vulnerability by over-treating them. They also claim 

that the system only contributes to increased costs. 

Aim 

The aim is to evaluate customer choice within primary health care to identify key factors that country 

councils should considerate when designing a customer choice system.  

Completion 

The thesis is a case study of customer choice based on previous research and interviews with people 

working within the four country councils, Halland, Östergötland, Västmanland and Stockholm. 

Findings 

Important factors that have been identified are choice, information and well-designed system for 

repayment to health care units that reduce the risk of cream-skimming. There are differences 

between the customer choice systems, particularly regarding the compensation. There is not an 

optimal customer choice system that works for all country councils, they must reconsider their 

unique circumstances and objectives. 

Keywords 

New Public Management, customer choice, primary care, Swedish healthcare, cream-skimming 
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”Jag vill att alla i vårt land ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv 

vård av god kvalitet. Vi ska veta att vi har tillgång till vård när vi behöver den. Det 

måste också bli lättare att komma i kontakt med vården. Symptom och besvär bör 

diagnostiseras snabbare och tiden till behandling måste bli kortare än idag. Jag vill 

korta vårdköerna. Ett sätt är att få fler aktörer inom vård- och omsorgssektorn. Fler 

vårdgivare från privat och ideell sektor ökar patienternas valfrihet och möjlighet att 

jämföra kvaliteten i vården. Det är viktigt att stärka invånarnas möjlighet att välja 

den vårdgivare som passar dem bäst. Patienterna – inte systemen – ska vara i 

centrum för den svenska sjukvården.”   

       Göran Hägglund, Socialminister i Sverige 

  



 - 9 -  

 

1 INLEDNING 

I inledningskapitlet kommer bakgrunden till de förändringar som har skett inom den svenska 

sjukvården beskrivas då dessa har bidragit till att vårdval har introducerats inom primärvården. 

Vidare kommer en problemdiskussion och relevanta frågeställningar, följt av syfte, kunskapsbidrag 

och uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Sedan 1980-talet har det skett stora förändringar inom svensk sjukvård. Det går att urskilja en trend 

där verksamheten har utsatts för konkurrens i allt större utsträckning i hopp om att det ska leda till 

ökad effektivisering. Det har skett på flera olika sätt och den nuvarande debatten har till stor del 

handlat om att ge patienter ökad valfrihet mellan flera vårdgivare. (Almqvist, 2004) Vidare har 

Sveriges regering satsat på att göra vården mer patientstyrd genom flera reformer där patienterna, 

inte systemet, ska vara i centrum för den svenska sjukvården. Det har bland annat bidragit till fritt val 

inom äldre- och handikappsomsorgen, tillförda ekonomiska medel för att minska vårdköer, 

vårdgarantin samt valfrihet inom primärvården. (www.regeringen.se) 

Kundvalsmodeller, där patienten utifrån eget tycke får fatta beslut om vilken vårdgivare de ska vända 

sig till, har introducerats inom den offentliga sektorn i ett flertal länder sedan 1990-talet, däribland 

Storbritannien. (Modell och Grönlund, 2006)  

I oktober 2001 uttalade Storbritanniens dåvarande premiärminister Tony Blair: 

    "The key to reform is redesigning the services around the user – the patient, the 

pupil, the passenger or the victim of crime.” 

“…services will be driven not by the government or by the managers but by the 
user... The service will continue to be free, but it will be a high quality consumer 
service to fit their needs in the same way as the best services do in other areas of 
life.”  

 
Den brittiska oppositionen var vid den tidpunkten överens med det regerande partiet om att öka 

medborgarnas inflytande. (www.idea.gov.uk) 

“We must transform the government’s role from being a monopoly producer and 

manager of healthcare and education, to one where it guarantees and funds 

everyone’s right to choose.” (Howard, 2001) 

Valfrihet kom att bli ett viktigt mål i den brittiska reformen, ”the Office of Public Sector Reform”, som 

skulle säkerställa leveransen av kundorienterade tjänster. (www.idea.gov.uk) Utvecklingen i Sverige 

har gått i liknande riktning. Under de senaste åren har kommuner runt om i Sverige infört en 

kundvalsmodell för att ge kunden ett ökat inflytande i sitt val av barnomsorg, skola, äldreomsorg etc. 

(Sveriges riksdag, motion 2008/09: Fi205) och möjlighet att påverka den offentliga service som de ska 

ha rätt till. Nu ska även samtliga landsting ha infört kundvalssystem, i form av vårdval inom 

primärvården. (Fölster, 2002) 

Kundvalsmodellen är ett försök till effektivisering, i linje med den trend som har pågått under de 

senaste decennierna.  Redan under 1980-talet, när rekordåren med kraftig tillväxt var över, avbröts 
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expansionen och den offentliga sektorn utsattes för stora förändringar. Allmänheten såg 

verksamheten som byråkratisk, vilket ledde till att det tidigare fokuset på centralisering samt 

planeringstänkande ersattes med servicetänkande och decentralisering. 1990-talet präglades av 

stora besparingar och nedskärningar, vilket bidrog till flertal organisatoriska experiment med 

marknads- och företagsliknande former. Liknande reformer inom den offentliga sektorn har skett i 

flera länder och dessa har fått samlingsnamnet New Public Management, NPM. (Almqvist, 2004) Det 

kan poängteras att det finns avgörande skillnader i privata respektive offentliga organisationers miljö 

samt de mål som eftersträvas och det har många gånger uppstått problem med att överföra 

modeller och metoder direkt från den privata till den offentliga sektorn. (Boyne, 2002) Det har 

medfört att lösningarna inte alltid fungerat i praktiken. (Almqvist, 2004) Det bör även framföras att 

flera åtgärder har skett samtidigt inom offentliga verksamheter och detta kan göra det problematiskt 

att utvärdera vilka insatser som har påverkat och bidragit till en viss effekt. (Wallenberg, 2000) 

Kundvalssystem har setts som ett effektivt instrument för att förbättra kvaliteten och effektiviteten, 

dock fungerar de endast under speciella förutsättningar. (Le Grand, 2007b) Kritiker menar att 

patienterna är för dåligt informerade eller för sjuka för att kunna fatta rationella beslut, vilket skapar 

då tillfällen för mindre seriösa tjänsteleverantörer att utnyttja patienten och överbehandla dem. De 

menar också att kundvalsprocessen bidrar till för höga administrativa kostnader. En annan effekt av 

kundvalssystem som kan uppkomma är att vårdgivare försöker välja bort patienter som är 

resurskrävande och mindre lönsamma. Det har medfört att det ställs stora krav på att framställa ett 

väl fungerande ersättningssystem till vårdleverantörerna. (Le Grand, 2007b) Trots problematiken 

med modellen har den tillämpats i allt större utsträckning inom den svenska offentliga sektorn. Den 

första vårdvalsmodellen infördes 2007 av landstinget Halland, följt av Stockholm och Västmanland 

2008. Den 1 januari 2010 började lagen om vallfrihetssystem tillämpas inom hela svenska 

primärvården och det har ställt krav på att samtliga landsting ska ha infört vårdval. (Prop. 

2008/09:74. Vårdval i primärvården) 

Media har uppmärksammat införande och flera artiklar har publicerats, bland annat av DN, den 13 

april 2010: ”Många känner inte till vårdval”. Artikeln bygger på en undersökning genomförd av 

Vårdindikatorn, och av 1000 respondenter är var tredje ovetande om vårdval. 

(www.vardforetagarna.se) Landstingen är ansvariga för såväl införandet av vårdval som 

informationen till patienterna om deras valmöjlighet. För att modellen ska fungera effektivt och bidra 

till kvalitetskonkurrens krävs informerade patienter. (Jönsson et al, 2009) Landstingen är även 

ansvariga för att utforma ett system som säkerställer god vård i enlighet med Sjuk- och 

hälsovårdslagen (1982:763) och Socialstyrelsens (2009a) nationella indikatorer för god vård. 

1.2 Problemdiskussion och frågeställningar 
Politiker har fattat beslut om att LOV från och med den 1 januari 2010 även ska gälla inom 

primärvården. De vårdval som nu tillämpas är ett nytt fenomen inom primärvården i Sverige och det 

finns därför begränsat med material om hur det har fungerat. Vad har egentligen hänt sedan den nya 

lagen om valfrihet har införts? Är kundvalssystem en åtgärd som kommer att förbättra primärvården 

inom den offentliga sektorn?  

Primärvården har speciella förutsättningar och villkor som landstingen bör ta hänsyn till vid 

utformande av ett kundvalssystem. En välfungerande primärvård är av allmännytta för hela svenska 
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befolkningen och det ställs därför särskilda krav på att modellerna ska fungera i praktiken. Idag finns 

inga tydliga regler för hur system ska se ut gällande listningen, auktorisation samt utformningen av 

ersättningssystem. (Prop. 2008/09:74. Vårdval i primärvården)  

Varje landsting i Sverige har stor frihet i att utforma sin vårdvalsmodell och Stockholm är ett 

landsting som skiljer sig mot övriga, särskilt beträffande ersättningssystemet. Media har riktad skarp 

kritik mot just Stockholmsmodellen:  

”Vårdval Stockholm: Allvarligt sjuka är en dålig affär för vården” (2009-06-13, DN)  

”Vårdval Stockholm skapar en orättfärdig och ojämlik vård” (2010-01-18, 

Läkartidningen) 

Den kritik som har riktats mot Vårdval Stockholm visar vikten av att utforma en modell som undviker 

oönskade effekter som att särbehandla allvarligt sjuka. Hur ska egentligen ett system se ut för att 

negativa effekter ska undvikas?  

Vårdval är en modell som måste tillämpas av samtliga landsting enligt lag och med det som 

utgångspunkt gäller det nu att framställa en modell som fungerar så bra som möjligt med de 

förutsättningar som finns i Sverige. Det väcker flera frågor som kommer att besvaras i den här 

studien; 

 Vilka förutsättningar behöver landstingen ta hänsyn till vid utformande av vårdvalsmodeller?  

 Vad krävs för att en vårdvalsmodell ska fungera inom primärvården i Sverige? 

 Finns det modeller som fungerar bättre respektive sämre?  

1.3 Syfte 
Syftet är att utvärdera hur vårdvalsmodeller har fungerat inom primärvården för att identifiera 

nyckelfaktorer som landstingen kan ta hänsyn till för att utveckla sina modeller.  

1.4 Kunskapsbidrag 
Målsättningen är att denna studie ska lyfta fram de nyckelfaktorer som har fungerat bättre 

respektive sämre i olika vårdvalsmodeller i Sverige. Landstingen har olika utgångspunkter och det gör 

att olika faktorer värderas på olika sätt. Det som ses som en framgång i ett system kan vara ett 

misslyckande i ett annat, därav lyfts respektive landstings modell fram med de förutsättningar och 

mål som gäller för dem. Undersökningen har genomförts för att andra landsting ska ha möjlighet att 

utifrån den informationen utvärdera sin egen modell. Studien är följaktligen riktad till Sveriges 

landsting och regioner för att bidra till ytterligare diskussion och förbättra primärvården för 

medborgarna.  
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1.5 Disposition 
 

 

Uppsatsen är indelad i tio kapitel.  

I kapitlet ett kommer en inledning, följt av ett 

metodavsnitt i kapitel två. 

Därefter kommer kapitel tre till sex, med utgångspunkt 

från teorier och tidigare studier som finns inom området.  

Den empiriska undersökningen kommer i kapitel sju som 

sedan kommer att sammanfattas i en jämförelse i kapitel 

åtta. 

Avslutningsvis sker en analys i kapitel nio, från detta dras 

slutsatser som sedan presenteras i kapitel tio. 

Figur 1 Disposition 
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2 METOD  

I följande del kommer val av ämne och metodologiska ställningstaganden att framläggas samt 

diskuteras. Vidare kommer även detta kapitel ge en bild över tillvägagångssätt och genomförande. 

Avslutningsvis kommer studiens trovärdighet diskuteras. 

2.1 Val av ämne 
New Public Management, NPM, har inneburit reformer inom den offentliga sektorn som syftar till att 

åstadkomma kostnadsbesparingar eller kvalitetsförbättringar. Ett flertal modeller har testats och 

utvecklats de senaste decennierna med varierande framgång. Införandet av vårdvalsmodell är en av 

de senaste reformerna som har skett inom den svenska sjukvården och det är därav ett aktuellt 

ämne som har bidragit till diskussioner i media. Beslut har tagits om att samtliga landsting ska införa 

vårdval, det finns därför ett behov av att undersöka nyckelfaktorer i olika modeller. Vårt intresse för 

New Public Management som fenomen och de debatter som förekommit i media har medfört att 

valet av ämne har fallit på vårdval.  

2.2 Metodologiska ställningstaganden  
Det finns två tillvägagångssätt för att insamla information till den empiriska undersökningen. Det kan 

ske med hjälp av en kvalitativ och/eller en kvantitativ forskningsansats. Det bör diskuteras mer 

utförligt vad begreppen innebär och anledningen till varför en av dessa lämpar sig bättre för att 

uppnå syftet med denna studie.   

Miles och Huberman (1994) har beskrivit skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ metod. Den 

kvalitativa metoden bygger på att samla data med hjälp av bland annat observationer eller intervjuer 

där intervjupersonen har frihet att uttrycka sig genom egna formuleringar för att förmedla sina 

erfarenheter och åsikter.  

“Qualitative research is conducted through an intense and/or prolonged contact 

with a “field” or life situation. These situations are typically “banal” or normal 

ones, reflective of the everyday life of individuals, groups’ societies, and 

organizations.” (Miles och Huberman, 1994) 

Den kvantitativa metoden bygger istället på data som samlas in genom observationer eller 

experiment, test, prov, enkäter och frågeformulär etc. Det används numeriska uttryck för att ge en 

objektiv bild av det som ska undersökas. (Miles och Huberman, 1994) 

Myers (2000) framför att styrkan med att använda en kvalitativ metod är att det ger mer kunskap och 

genomgripande förklaringar till ett fenomen.  

"The ultimate aim of qualitative research is to offer a perspective of a situation 

and provide well-written research reports that reflect the researcher's ability to 

illustrate or describe the corresponding phenomenon. One of the greatest 

strengths of the qualitative approach is the richness and depth of explorations and 

descriptions." (Myers, 2000) 
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Genom en kvalitativ undersökning finns det möjlighet att få en gedigen beskrivning av vårdval som 

fenomen, då metoden är ett fördelaktigt alternativ för att ta del av insatta individers kunskap och 

åsikter. En annan aspekt som skulle vara intressant är att se hur patienterna uppfattar systemet och 

hur väl informerade de är med hjälp av en kvantitativ undersökning men det är dock inte vad som 

avses med den här uppsatsen. Vi har här valt att avgränsa oss till en kvalitativ fallstudie, för att ge 

landstingen ökad insikt och förståelse för andra modeller som tillämpas.  

Med en kvalitativ undersökning som utgångspunkt, har vi sedan fört en diskussion om huruvida en 

deduktiv alternativt induktiv ansats lämpar sig bäst. En deduktiv ansats innebär att information har 

samlats från teorier samt tidigare studier och därefter genomförs undersökningen. Det ger en 

teoretisk förkunskap men kan medföra en förutfattad bild av fenomenet för att det ska passa in i den 

teoretiska mallen. I en studie med induktiv ansats genomförs den empiriska undersökningen först 

och därefter tar forskaren del av teorier, vilket kan medföra ett mer öppet förhållningsätt till 

fenomenet. I praktiken är det sällan möjligt att använda en renodlad induktiv eller deduktiv ansats, 

utan ofta finns inslag av båda, så kallad interaktiv metod. Det kan vara fördelaktigt att under studiens 

genomförande samla in ytterligare empiri och teori för att säkerställa att teorin håller. (Bryman och 

Bell, 2007) I uppsatsen har utgångspunkten varit en deduktiv ansats, då det har gett en förkunskap 

som underlättade valet av intervjupersoner och gav ökad kunskap som var till grund för frågorna i 

intervjuerna. Campells (2007) påstående ”If you don´t know where you´re going, you´ll probably end 

up somewhere else” har funnits i åtanke vid utformande av uppsatsens struktur. Det kan dock 

tilläggas att det finns inslag av en induktiv ansats. Ett exempel på detta är informationen om ACG, ett 

nytt ersättningssystem som har diskuterats av samtliga landsting. Information framkom genom 

intervjuerna och vi valde då att gå tillbaka och söka mer teori i efterhand.  

2.3 Genomförande av undersökningen 
Vi hade från början begränsad förkunskap om vårdval, därav blev det första steget att studera 

informationsmaterial som landstingen har sammanställt samt ta del av rapporter från olika 

organisationer såsom Sveriges kommuner och landsting, SKL, Konkurrensverket etc. Vi läste även 

igenom ett flertal vetenskapliga artiklar och rapporter, först mer generella som handlade om New 

Public Management i allmänhet, sedan mer specialiserade som fokuserade på sjukvårdsreformer och 

kundval inom den offentlig sektor. Vårdval är en ny modell inom landstingen och därav drogs 

jämförelser till kommuner som har valt att introducera det inom andra verksamheter sedan tidigare. 

Internationella studier från länder som har varit före Sverige med införandet av kundvalssystem har 

även tagits med för att ge bidragande information till utvecklingen som har skett i Sverige.  

Den empiriska undersökningen har utgjort grunden för att se hur arbetet med att utforma de införda 

vårdvalsmodellerna har sett ut samt ta reda på vilka för- respektive nackdelar de olika systemen har. 

För att studien ska leda till ökad förståelse av hur ett kundvalssystem bör se ut och eventuell 

problematik som är förknippat med det, har vi valt att använda landstingens egen information, 

vetenskapliga artiklar och intervjuer med personer som är insatta i arbetet med vårdval.   

De landsting som har studerats i den empiriska undersökningen var Halland, Västmanland, Stockholm 

och Östergötland. Fokus har legat på dessa fyra landsting och det beror på att Halland, Västmanland 

och Stockholm införde modellen före andra landsting. Det finns därav mer material att tillhandahålla. 
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Studien har genomförts vid Linköpings Universitet och närheten samt tillgången till information och 

personer att intervjua har medfört att landstinget i Östergötland även ingår i studien.  

I de flesta landsting har det rått politisk konsensus vid arbetet med modellerna och införandet, 

medan detta inte har varit fallet i Stockholm. Det finns en stor opposition mot det nuvarande 

systemet, vilket har uppmärksammats i media där flera kritiska röster hörs. På grund av det är 

vårdval Stockholm särskilt intressant att undersöka och det finns därav ett eget avsnitt om kritik mot 

Vårdval Stockholm i kapitel 7, empirisk undersökning av vårdvalsmodeller i Sverige.   

2.3.1 Datainsamlingsmetod 

Undersökningen baseras på sekundärdata och primärdata. Sekundärdata har använts i form av 

tidigare forskning och undersökning. Vi har läst igenom ett flertal vetenskapliga artiklar och valt ut 

ett mindre antal som har använts för att analysera och utvärdera kundvalssystemen. Sekundärdata 

har även bestått av fakta från landstingens hemsidor, lagtexter och propositioner etc. Som ett 

komplement till sekundärdata har primärdata använts, som baseras på genomförda intervjuer.  

2.3.2 Respondenter och intervjuernas utformning  

De intervjuer som har genomförts i samtliga landsting har varit semistrukturerade, där 

utgångspunkten har varit ett färdigställt frågeformulär med frågor om olika aspekter på 

kundvalssystem. För att få ett bra flyt i samtalet och inte styra intervjupersonen allt för mycket, har 

ordning i intervjumallen emellanåt frångåtts. Vid ett flertal tillfällen har vi även ställt följdfrågor som 

egentligen inte var tänkta från början. Frågorna är uppdelade med flera frågor till varje del. 

Områdena som frågorna berörde var först allmänna frågor om hur systemet fungerar, vilken 

information som landstinget har gått ut med till medborgarna, hur auktorisationskraven och 

ersättningssystemen ser ut. Därefter ställdes frågor om uppföljning och vårdenheternas kapacitet. 

Vidare diskuterades hur det politiska läget ser ut med avseende på vårdval och jämförelser drogs till 

vårdval i andra landsting. Under intervjuerna har vi även tagit del av listningsstatistik. Frågorna har 

som syfte att ge en bild av respektive landstings vårdval för att ha möjlighet att identifiera vad som 

har fungerat bättre respektive sämre. Se intervjumall i bilaga 1. 

I Östergötland har vi genomfört personliga intervjuer på plats, i övriga landsting har vi genomfört 

telefonintervjuer. Vid telefonintervjuerna användes högtalartelefon för att vi båda skulle kunna 

delta. En utav oss har dock varit ansvarig för att ställa frågorna då vi ansåg att detta blev enklare och 

tydligare för intervjupersonen. Vi spelade även in samtalet för att inte missa viktig information vid 

sammanställningen av intervjun.   

Urvalet av intervjupersoner har fallit på de som är insatta inom området. I Stockholm, Östergötland 

och Västmanland har intervjuer skett med ansvarig för införandet av vårdval. I Halland har valet 

hamnat på en person som är insatt och brukar besvara intervjuer om vårdval. I de fall då det har 

behövts kompletterande information har det genomförts intervjuer med ytterligare personer.   

Intervju med landstinget Halland  

Det genomfördes en telefonintervju under ca en timme med en administratör från landstinget 

Halland. Intervjupersonen har tidigare varit distriktssköterska och vårdlärare men arbetar nu med 

landstingets administration av hälso- och sjukvård. Under intervjun uppstod tekniska problem med 

inspelningen. Vi gjorde därför en sammanställning av egna anteckningar omgående efter intervjun 
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och skickade dem till intervjupersonen som korrigerade dokumentet och skickade tillbaka det till oss 

för att säkerställa att informationen blir riktig.   

Intervju med Stockholms läns landsting 

Intervjupersonen är utredare vid hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting. Vi 

begränsade intervjun till 30 minuter, då det är ett önskemål från intervjupersonen. Vi ställde därav 

inte alla grundläggande frågor om modellen såsom auktorisationskrav och ersättningssystemet för 

att verifiera att vi förstått information på hemsidan rätt utan ställde endast frågor om det som inte 

helt tydligt framgått av den information som finns tillgänglig via hemsidan. För att säkerställa 

informationen har istället flera rapporter från olika källor används som utgångspunkt, vilket 

minskade risken för feltolkningar. 

Intervjuer med landstinget Västmanland 

Två intervjuer har genomförts med tjänstemän i landstinget i Västmanland. Den första intervjun ägde 

rum med landstingets controller, då han är väl insatt i ersättningssystemets utformning, som är en 

central fråga i denna studie. Han besvarade frågor via e-mail som främst berörde 

ersättningssystemet, men också om statistik beträffande nya vårdgivare, samt omlistning av 

medborgare. Vidare skedde en kortare telefonintervju med Chefen för vårdval Västmanland. Då 

Controllern redan hade besvarat somliga frågor räckte det med en intervju på ca 15 minuter. Det gav 

mer information om områden såsom auktorisation, framtida förändringar samt vilken information 

som Västmanland valt att gå ut med till sina medborgare.  

Intervjuer med landstinget i Östergötland  

Vid landstinget i Östergötland genomförde vi intervjuer med två tjänstemän, dock inte vid samma 

tillfälle. Intervjuerna har ägt rum på respektive persons kontor för att de ska känna sig mer bekväma i 

situationen samt att de har tillgång till eventuellt material, exempelvis statistik. Den första intervjun 

skedde med projektledare för de arbetsgrupper som utformade kundvalssystemet, han är numera 

ansvarig för systemet. Den här intervjun pågick i en timme och spelades in. Den andra intervjun 

genomfördes med den tjänsteman som ansvarar för administrationen av listning av medborgare. 

Intervjun varade i ca 30 minuter. Intervjun bandades inte, utan i detta fall har endast anteckningar 

tagits. Intervjupersonen gav även utskrifter samt Excelark över statistik som har förts inom 

landstinget.  

2.3.3 Bearbetning och analys 

Som grund för studien användes vetenskapliga artiklar, befintliga lagar, samt rapporter som finns 

inom området för att undersöka vilka krav som ställs på ett effektivt och väl utformat 

kundvalssystem. Utifrån teorin skapades en ökad förståelse för de faktorer som kan påverka hur 

modellen ska utformas. Därefter, då det fanns en grundförståelse för undersökningsområdet, satte vi 

oss in i hur de utvalda landstingens vårdvalsmodeller ser ut genom att läsa den information som finns 

tillgänglig för medborgare via hemsidor, rapporter till vårdgivare samt flertal utvärderingsrapporter 

som har genomförts. Utifrån denna information började framställningen av intervjufrågor. De syftade 

till att säkerställa att vi har förstått informationen från rapporterna på rätt sätt, besvara det som är 

oklart från rapporterna och även bidra med subjektiv information om modellerna. Utifrån de teorier 

och den empiri som har sammanställts kunde respektive vårdval sedan analyseras och jämföras med 

varandra. Det medförde även möjlighet att jämföra fördelar samt nackdelar med de olika 

modellerna. Vidare gav det möjlighet till jämförelse med de teoretiska kraven på ett väl utformat 
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system och därefter gjorde vi en egen tolkning om varför eventuella problem har uppstått och hur de 

hade kunnat undvikas.  

2.4 Trovärdighet  
Kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ forskning när det gäller flera viktiga avseenden och 

därför har Guba och Lincoln (1994) valt att använda sig av andra begrepp än validitet och reliabilitet 

som är vanligt att använda i diskussion om kvantitativa forskningsmetoder. För att uppnå 

trovärdighet i en kvalitativ studie, krävs det att aspekter såsom tillförlitlighet, generaliserbarhet, 

pålitlighet samt konfirmerbarhet uppfylls. Resonemanget bygger på att det inte finns en enda 

sanning, utan flera, som forskaren kan komma fram till genom en tolkning av den sociala världen och 

där ska då den mest trovärdiga tolkningen tillämpas. (Bryman och Bell, 2007) Trovärdigheten beror 

på flera faktorer, bland annat på forskarens tidigare erfarenhet och kunskap, men också förmågan att 

vara flexibel och ta till sig ny information. (Quinn, 2002) 

“Fatigue, shifts in knowledge, and cooptation, as well as variations resulting from 

differences in training, skill, and experience among different instrument, easily 

occur. But this loss in rigor is more than offset by the flexibility, insight, and ability 

to build on tacit knowledge that is the peculiar province of the human instrument.” 

(Guba och Lincoln, 1981) 

2.4.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet används som en motsvarighet för intern validitet (Bryman och Bell, 2007) som i 

kvantitativ forskning innebär i vilken grad man mäter det man avser att mäta (Sverke, 2007). Det 

handlar här dock inte om statistisk sannolikhet, utan om hur troliga och sannolika resultaten är. För 

att skapa tillförlitlighet krävs det att resultatet säkerställs, vilket kan ske genom respondentvalidering 

och triangulering. Respondentvalidering innebär att de som har studerats får se det material som 

forskaren har tagit fram för att bekräfta att forskaren har tolkat det hela rätt. (Bryman och Bell, 2007) 

Triangulering innebär en kombination av metoder som används i en studie för att förklara samma 

fenomen. Genom att samla data från olika källor ökar noggrannheten i det som mäts. (Jick, 1974) 

För att öka tillförlitligheten i den här studien valde vi att säkerställa informationen med hjälp av 

triangulering, vilket skedde genom att basera den empiriska undersökningen på såväl intervjuer med 

insatta personer i respektive landsting som rapporter från olika källor. I en del av landstingen skedde 

två intervjuer för att informationen skulle ge en helhetsbild av vårdvalet och för att bekräfta att 

informationen tolkades på rätt sätt. Genom att vi har diskuterat informationen som finns i 

rapporterna om respektive vårdval med intervjupersonerna fick vi även en möjlighet att säkerställa 

att vi har uppfattat och tolkat det som angavs på rätt sätt. 

Då tekniska problem med inspelningen uppstod, som i fallet med landstinget Halland, använde vi oss 

av respondentvalidering. Vi lät då intervjupersonen korrigera våra anteckningar i efterhand och 

bekräfta att vi tolkade henne på rätt sätt, även detta för att göra studien mer tillförlitlig.  

2.4.2 Överförbarhet och generalisering 

Överförbarhet är en motsvarighet till det som brukar anges som extern validitet. För att öka 

möjligheten till överförbarhet, bör det finnas utförliga beskrivningar av vad som studeras och hur det 

genomförs etc. På så sätt underlättar det för annan part att se om studien är tillämpbar i en annan 
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situation. (Bryman och Bell, 2007) Det är viktigt för att inte endast ge svar på den specifika och 

avgränsade frågan utan även ge möjlighet till att dra generella slutsatser. Syftet är att det ska gå att 

skapa teorier som kan användas för liknande problem inom andra organisationer med liknande 

förutsättningar. (Gummesson, 2007) 

En kvalitativ ansats har många fördelar, exempelvis ger den ökad förståelse för ett fenomen och ger 

möjlighet till förtydligande, men det finns även kritik som har riktats mot tillvägagångssättet. 

Kvalitativa studier kan kritiseras för sin brist på generaliserbarhet. (Myers, 2000) Det kan vara svårt 

att genomföra en generalisering i den här studien och framställa en modell som fungerar i samtliga 

landsting i Sverige, då de har olika förutsättningar och mål. Som exempel kan det uppstå problem 

med att tillämpa modellen och göra jämförelser till landsting i glesbefolkade delar av Sverige. Enligt 

Le Grand (2007b) kräver kundvalsmodellen att det finns ett tillräckligt stort kundunderlag och flera 

aktörer som kan verka samtidigt på samma marknad. I de mer glesbefolkade områdena finns en risk 

att det inte finns utrymme för flera aktörer, vilket kan resultera i en fortsatt monopolsituation trots 

kundvalssystemet. Vidare kan de mål och politik som landstinget bedriver ha stor inverkan på hur 

modellen har utformats, exempelvis Stockholm läns landsting vars primära mål är att öka 

tillgängligheten.  I undersökningen har vi därför tagit med beskrivningar av utvalda landsting som kan 

ha en betydelse för överförbarheten till andra landsting som exempelvis, antal invånare, 

befolkningstäthet, målsättningar etc.  

2.4.3 Pålitlighet 

Begreppet pålitlighet motsvarar det som i många fall anges som reliabilitet (Bryman och Bell, 2007), 

vilket i kvantitativ forskning innebär risken för slumpmässiga fel vid mätning, det vill säga om det 

föreligger en hög eller låg risk för fel vid genomförandet av undersökningen. (Sverke, 2007) I det här 

fallet syftar det på huruvida det vid ett annat tillfälle går att få ett likartat resultat. För att öka 

pålitligheten är det viktigt att det sker en kritisk granskning genom samtliga faser i 

forskningsprocessen, vilket bland annat kan genomföras med att utomstående får ta del av arbetet. 

(Bryman och Bell, 2007) Det kan därför diskuteras hur intervjuer och rapporter kan påverka 

undersökningen. I studien skedde såväl personliga intervjuer som telefonintervjuer, vilket kan ha haft 

inflytande på resultatet. En telefonintervju är lättare och billigare att administrera. Vidare finns det 

flera nackdelar med telefonintervju, exempelvis går det inte att observera personen samt avläsa 

kroppsspråk. Det finns inte heller samma möjligheter till att intervjupersonen kan förklara med hjälp 

av diagram eller annat material. (Bryman och Bell, 2007) I undersökningen har det skett personliga 

intervjuer i Östergötland och där har det funnits möjlighet att ta del av diagram samt broschyrer etc. 

som intervjupersonen har använt sig av i samband med att förklara vårdvalet. För att underlätta 

administrationen valdes telefonintervjuer med övriga landsting. En negativ aspekt var att vi inte fick 

chans att få förklaringar med bilder och diagram, vilket var en fördel i intervjun med Östergötland.    

Enligt Bryman och Bell (2007) finns det möjligheter att reducera risken för fel i samband med 

intervjuer, bland annat genom inspelning. Intervjuerna i den här undersökningen har spelats in, vilket 

har flera för- och nackdelar. Det kan påverka negativt genom att personen som intervjuas känner sig 

hämmad och besvärad (Trost, 2005), dock upplevdes inte det som ett problem när intervjuerna 

genomfördes. Det kan även tas upp att det finns flera fördelar med inspelning. Det gav möjlighet till 

att lyssna igenom intervjun flera gånger och då även uppfatta personernas tonfall. Vidare var det 

viktigt för att vi i efterhand skulle kunna sammanställa intervjuerna på ett tillförlitligt sätt.  
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I respektive landsting finns ett avsnitt om utvärdering som delvis baseras på utvärderingsrapporter 

utförda av företag och myndigheter, vilket kan diskuteras närmre.  

I rapporten om vårdval Stockholm, framställd av Ernst och Young (2008) är inte urvalsgrupperna i 

undersökningen helt jämförbara, då 40 % av mottagningarna i högt socioekonomiskt område är 

privata, medan motsvarande undersökning i lågt socioekonomiskt område är 60 %. Det har 

framkommit av den empiriska undersökningen att uppdraget som ska utföras är detsamma och 

verksamheten uppvisar liknande arbetssituation, oavsett om det gäller en offentlig eller privat aktör. 

Fördelningen mellan dessa blir då mindre viktig och vi har därav inte sett problem med att använda 

utvärderingsrapporten i studien.  

Ytterligen en aspekt som kan påverka pålitligheten i dessa rapporter är att det har förekommit 

tekniska begränsningar. I Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (2009) saknades en komplett 

diagnosregistrering från en del av vårdenheterna. Det har även förekommit begränsning i 

utvärderingsrapporten framställd av Paulsson, 2008 och 2009, då data från privata enheter till viss 

del har saknats. För att öka uppsatsens pålitlighet valde vi att, i analysen, inte föra vidare 

resonemang om de delar där informationen är bristfällig, utan istället bygga vidare på de delar av 

rapporterna där tekniska problem inte har inverkat.  

Samtliga utvärderingsrapporter är begränsade till en kortare tidsperiod. Det kan vara svårt att se om 

en viss förändring är en effekt av vårdval eller andra faktorer. Uppföljningsarbetet sker kontinuerligt 

och rapporter publiceras årligen. Vi har valt att ta med de rapporter som finns i dagsläget, för att ge 

läsarna en bild av de effekter som har framkommit hittills.  

2.4.4 Konfirmerbarhet 

Konfirmerbarhet motsvarar begreppet objektivitet, men här påpekas det dock att fullständig 

objektivitet inte går att uppnå. Det handlar istället om att säkerställa att forskaren agerat i god tro, 

och försökt att inte låta personliga värderingar eller den teoretiska inriktningen påverka hur 

undersökningen genomförs och de slutsatser som tas. (Bryman och Bell, 2007)   

För att ge intervjupersonerna utrymme att beskriva modellen utifrån egna erfarenheter samt åsikter, 

undvek vi att ställa ledande frågor och lämnade frågorna öppna för egna tolkningar. Vi är medvetna 

om att de intervjuade personerna har varit delaktiga i utvecklingsarbetet och det finns en risk att de 

enbart lyfte fram de positiva aspekterna och utelämnade de negativa effekter som har uppstått. 

Genomförda intervjuer förväntades inte ge en objektiv information, utan intervjupersonernas egna 

erfarenheter och åsikter är av intresse, som ett komplement till de mer objektiva, vetenskapliga 

artiklarna. Vi som författare har dock försökt vara medvetna om det och framfört, i de fall där de är 

möjligt, såväl positiv som negativ information genom att utgå från olika källor. Ett exempel på det är 

Stockholmsmodellen som har fått kritik. I det fallet har vi framfört kritik men även svar på kritik, för 

att ge läsaren en helhetsbild. 

En del av rapporterna som har använts kommer från aktörer som inte kan anses vara helt oberoende, 

exempelvis har information tagits från Sveriges kommun och landsting (SKL) som är en arbetsgivar- 

och intresseorganisation, Konkurrensverket och Svenskt näringsliv. Objektiviteten från rapporter 

framställda av dessa aktörer kan ifrågasättas, medvetenhet om detta underlättar för ett kritiskt 

förhållningssätt. Det som vi har varit kritiska mot, har vi även säkerställt mot att jämföra med annan 
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källa. Det har till exempel framkommit att olika New Public Management metoder har bidragit till en 

viss effekt enligt en del studier. Samtidigt finns det andra som anger att det inte är säkerställt och att 

det svårt att utläsa effekter av enskilda reformer. I de fallen har vi då valt att ta med flera studier, för 

att föra en diskussion kring det.  
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3 FÖRÄNDRINGAR INOM DEN OFFENTLIGA SEKTORN 

I följande kapitel ges en bakgrund till förändringar inom den offentliga sektorn, New Public 

Management. Därefter kommer en kortare beskrivning av kommersiella modeller, ökad konkurrens 

inom den offentliga sektorn i Sverige samt en diskussion kring metoderna. Avslutningsvis tas en studie 

av stadsnämndreformen i Stockholm upp som exempel på de effekter som uppkommit.  

3.1 New Public Management – bakgrund till förändringar 
Bättre effektivitet, mer värde för skattepengarna, bättre styrning och uppföljning har varit ledorden 

för den världsomfattande reformrörelsen som pågått sedan 1980-talet i ett flertal länder. Offentliga 

sektorn har då varit föremål för genomgripande reformer där nya metoder och modeller har 

introducerats för att förbättra verksamheten. Den globala trenden har inneburit åtskilliga 

förändringar och fått ett eget samlingsnamn, New Public Management, NPM. (Modell och Grönlund, 

2006)  

De nya styrningsidéerna utvecklades som en följd av finansierings- och kvalitetsproblem inom den 

offentliga sektorn. (Hood, 1995) Offentliga sektorn har bland annat kritiserats för att vara för 

kostsam och ineffektiv till följd av monopolställning och byråkrati. (Modell och Grönlund, 2006) Innan 

de nya tankarna kom fanns ett annat sätt att se på styrningen inom offentliga sektorn, som har gått 

under samlingsnamnet Progressive Public Administration, PPA. Det centrala inom PPA var åtskilliga 

administrativa regler och rutiner som reglerade verksamheten för att bekämpa korruptionen i 

samhället. PPA kom att bli kritiserat för ineffektivitet och för att det inte följde med i utvecklingen. 

NPM utvecklades som svar på det, lösningar och idéer från den privata sektorn introducerades för att 

effektivisera den offentliga verksamheten. (Hood, 1995)  

Hoods (1995) sju huvudsakliga dimensioner av förändringar beskriver kortfattat utveckling som har 

skett till följd av New Public Management; 

1. Decentraliserat resultat- eller kostnadsansvar, dvs. högre grad av ansvar på lägre nivå, där 

enheter har eget ansvar. 

2. Öka konkurrenskraften på marknaden genom fler kontrakt, dels mellan offentliga 

organisationer och dels mellan den offentliga och privata sektorn.  

3. Tillämpa lösningar och metoder från det privata näringslivet.  

4. Större fokus på formell handlingsfrihet och ansvar, samt försök till att hitta alternativa och mer 

sparsamma metoder att leverera tjänster inom offentliga sektorn.  

5. Mer aktiv kontroll från cheferna genom ökad synlighet i organisationerna. 

6. Mätbara mål används i större utsträckning för att fastställa effektivitet och framgång inom den 

offentliga sektorn. 

7. Betoning på resultat och kunder. 

De första fyra aspekterna handlar om att minska avståndet mellan privata och offentliga 

organisationer i sättet de styrs på. Återstående tre aspekter behandlar chefernas roll och hur 

prestationer ska mätas mer effektivt. (Hood, 1995)  

Utifrån Hoods (1995) sju förändringsdimensioner blir det tydligt att begreppet New Public 

Management innefattar flera olika lösningar och utvecklingstendenser. En gemensam nämnare är att 
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inspiration har kommit från privata näringslivet, metoder som anses effektiva där har överförts till 

offentliga sektorn för att lösa det som anses vara ett problem – ineffektivitet och höga kostnader.    

I en artikel från 90-talet ställer sig Lynn (1998) frågan – vad finns för bevis för att NPM blivit ett 

världsomspännande fenomen? 1980-talet präglades av omfattande byråkrati och regleringar i 

organisationer, vilket gjorde dem stela och dåligt anpassade till att hjälpa folk. Byråkratin har vuxit 

under större delen av 1900-talet, främst i kommunistiska delar av världen men även i väst. Systemet 

är dyrt och leder till budgetunderskott samtidigt som det inte ger den service som förväntas, därför 

har befolkningen tappat tilltron för byråkratin. Trenden är nu att ersätta byråkrati och hierarki med 

marknadslösningar. I USA där många av de mest omfattade förändringsförslagen är uttalade finns det 

lite bevis för att de verkligen har lett till någon effektivisering. Skolledningar har försökt använda sig 

av privata företagsledningar för att förändra verksamheten men detta har inte lett till någon tydlig 

förbättring. Det går inte att hävda att det har skett ett paradigmskifte utan de tidigare tankesätten 

och systemen lever fortfarande kvar i USA. De flesta politiker strävar efter att ha en rättsstat där 

invånarna behandlas lika utan att myndighetspersoner kan utnyttja sin position för egen vinning. För 

hålla fast vid rättsstaten krävs en omfattande byråkrati och ett komplext regelverk. Om man ska 

hävda att ett postbyråkratiskt paradigm gäller så förutsätter detta en världsomfattande och 

gemensam förändring, vilket Lynn betvivlar har inträffat. Lagstiftarna viktigaste fråga är istället att 

arbeta för att förbättra de områden där lagstiftningen brister. (Lynn, 1998)  

3.2 Problematik med privata lösningar i offentlig verksamhet  
Det finns flera aspekter som gör att den offentliga sektorn skiljer sig från den privata verksamheten. 

Det kan därför vara problematiskt att direkt applicera metoder och lösningar inom det privata 

näringslivet inom offentliga sektorn. Den grundläggande skillnaden bygger på hur organisationerna är 

ägda och finansieras.  Privata företag ägs av entreprenörer eller av aktieägare, medan den offentliga 

sektorn styrs och ägs av staten. Det medför att offentliga sektorn finansieras med hjälp av 

skattepengar, och inte bara av kunderna. Politiska krafter styr, inte marknadens. (Boyne, 2002) 

Det finns olikheter både beträffande externa och interna faktorer mellan den privata och offentliga 

sektorn. De externa förhållandena bygger på den organisatoriska miljön där aspekter som 

komplexitet, transparens, instabilitet och avsaknad av konkurrensavtryck tas upp. De interna berör 

istället särskillnader i offentliga organisationers mål och struktur. (Boyne, 2002) 

Miljön är mer komplex inom den offentliga sektorn och det finns ofta flera grupper av intressenter 

att ta hänsyn till. De olika intressenterna har krav som är oförenliga med varandra, vilket kan skapa 

konflikter inom organisationen. (Boyne, 2002) Förutom att flera olika aktörer är inblandade i 

verksamheten föreligger även en offentlighetsprincip som organisationerna måste ta hänsyn till. Det 

innebär att verksamheten är synlig för alla och det som genomförs ska gå att motivera, vilket kan 

göra att anställda blir mer försiktiga med att ta omfattande beslut.  (Boyne, 2002) 

Miljön kan även vara instabil, då politiker fattar de avgörande besluten för verksamheten. De 

beslutsfattande personerna kan med jämna mellanrum bytas ut och en mer vänster, alternativt 

högerorienterad politik kan komma till makten. De politiker som fattar besluten behöver inte heller 

vara insatta inom området och ett beslut kan grunda sig på en kompromiss, vilket kan skapa 

osäkerhet och bidra till en mer otydlig målbild. (Boyne, 2002)  
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En annan faktor som har tagits upp är att bristen på konkurrens har gjort att man har saknat en 

betydande drivkraft inom offentliga sektorn. Även då konkurrens finns, har offentliga aktörer ofta en 

dominerande ställning, exempelvis inom utbildning och hälsa i Storbritannien. (Boyne, 2002) Vidare 

finns åsikter om att konkurrens inte är optimalt i offentliga sektorn inom vissa områden. Politiker kan 

inte välja bort en tjänst eller en marknad enbart på grund av att miljön verkar ogynnsam. De kan inte 

heller basera det på grundval av vinstmarginaler. En del tjänster måste erbjudas över hela landet, till 

samtliga medborgare. (Lawton och Mckevitt, 1994) 

Förutom att miljön skiljer sig bör det även tas upp att målen skiljer sig. Offentliga sektorn har ett 

totalansvar som inte kan förbises. De särskilda målen kan upplevas som otydliga och vara svårare att 

mäta än vinst och ökad lönsamhet. Mål kan också stå i strid med varandra och det kan därför 

föreligga svårigheter för personalen att prioritera emellan dessa. (Boyne, 2002)  

Strukturen skiljer sig också mellan den offentliga och privata sektorn. En offentlig organisation är mer 

byråkratisk, då den omfattas av fler formella regler, mindre flexibilitet och större riskmedvetenhet. 

Det finns flera övervakande institut och omfattande regelverk. Det leder i sin tur till att cheferna 

inom den offentliga sektorn har mindre frihet att fatta större beslut och genomföra stora 

förändringar. (Boyne, 2002) 

Nämnda faktorer kan medföra svårigheter att implementera metoder från privata näringslivet till den 

offentliga sektorn. Lösningarna fungerar inte alltid som det är tänkt när de tas direkt från privata till 

offentliga verksamheter. (Boyne, 2002) 

3.3 Internationella utvecklingen av NPM 
Det finns globala NPM-trender och tendenser som går att uttyda, men det finns även skillnader i hur 

olika reformerna har sett ut i de olika länderna som har anammat NPM. (Modell och Grönlund, 2006) 

Internationellt har Australien, Nya Zeeland, Sverige och Storbritannien ansetts vara de första 

länderna med att utveckla nya tankar om NPM. Andra länder som också har infört NPM-idéer är 

Frankrike, Nederländerna och Kanada. Länderna har olika föreställningar om vad som är en 

välfärdsstat och det finns skillnader i valda reformer som respektive land har valt att genomföra. Det 

finns både problem och risker med att försöka rangordna länder i fråga om nivåer av utveckling. Det 

har dock visat sig att i de flesta länder där NPM utvecklingen har fått fotfäste har fokus legat på 

styrning och ökad kostnadsmedvetenhet. Tankarna har handlat om att sätta mål, mäta och hantera 

prestationer samt vidta korrigerande åtgärder vid behov. (Moll och Humphrey, 2007) 

Storbritannien och Nya Zeeland ses som föregångare till den debatt som har varit här i Sverige kring 

NPM. Det är därför rimligt att de reformer som skett i dessa länder har haft ett inflytande på de 

reformer som har skett i Sverige. I Storbritannien genomfördes 1982 en reform kallad Financial 

Management Initiative, FMI, av den dåvarande regeringen ledd av Thatcher. Reformen utvecklades 

till följd av omfattande problem och skulle innebära kostnadsnedskärningar och effektiviseringar. 

Nya Zeeland har utpekats som ett av de mest radikala reformländerna. Där inleddes NPM i mitten av 

1980-talet och betoning låg på avreglering och marknadsanpassning. Även där introducerades de nya 

idéerna som ett svar på statsfinansiella svårigheter som växande statliga underskott, låg tillväxt och 

försämrade konkurrensvillkor. Sedan år 2004 har fokus istället legat på effekter istället för 

prestationer vid utvärdering av verksamheten. Samtidigt har regeringens roll som beställare av olika 

tjänster till medborgarna betonats i allt större utsträckning. Konkurrens ses som en nyckel till 
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effektivisering av statsförvaltningen. När det gäller starkare medborgarorientering har det dock visat 

sig det inte är lika framträdande i Nya Zeeland som det varit i Storbritannien, där det började redan 

1991, och i Sverige, där reformen startade 1997. (Modell och Grönlund, 2006)   

3.4 NPM-utvecklingen i Sverige 
I Sverige går det att se en tendens med ökat fokus på effektivitetsmätning, utvärdering och 

uppföljning. Vidare går det att urskilja en trend med avregleringar, decentraliserat beslutsfattande, 

införande av kommersiella modeller, samt ökad konkurrens med privata aktörer. (Modell och 

Grönlund, 2006) Flera av idéerna har fått stort genomslag och prövats av statliga myndigheter, 

landsting och kommuner runt om i Sverige. En del av de införda metoderna har skapat heta debatter 

i massmedia, andra har inte uppmärksammats nämnvärt. Under 1970-talet handlade diskussionen till 

stor del om demokratifrågor. Tio år senare introducerades decentralisering inom offentliga sektorn. 

Demokratiargumenten var fortfarande aktuella men samtidigt började diskussioner av målstyrning 

och företagisering. (Almqvist, 2004) Nedan kommer en beskrivning av kommersiella modeller och 

ökad konkurrens inom den offentliga verksamheten. 

3.4.1 Kommersiella modeller i offentlig verksamhet 

Flera kommersiella modeller från privata näringslivet har anammats inom den offentliga sektorn i 

Sverige, ofta i samband med påtryckningar om kostnadsbesparingar och kvalitetsförbättringar.  

(Dahlgren, 2003) Nedan kommer en kortare beskrivning av ett par metoder som har testats de 

senaste två decennierna och skapat debatter. 

Under 1980-talet diskuterades målstyrning som en metod att förbättra den offentliga verksamheten. 

(Almqvist, 2004) Samtliga organisationer har mål som de strävar mot och arbetsuppgifter samt 

budget utformas för att de ska uppnås. Målstyrning innebär att ledningen sätter upp mål för 

verksamheten och lämnar över ansvaret till personalen som själva får avgöra vilka arbetsmetoder 

och prioriteringar som krävs för att uppnå dem. Målstyrning är därav ofta sammankopplat med 

decentralisering. Rombach (1991) framför även kritik mot målstyrning, på grund av att styrmetoden 

inte anses passar in i en politiskt styrd organisation. Det råder inte alltid en enighet om vilka 

prioriteringar som ska göras och hur målen ska formuleras. (Rombach, 1991)  

En annan modell som har införts inom offentliga sektorn är det balanserade styrkortet, BSC, som 

syftar till att få balans mellan olika perspektiv vid formulering av mål för en verksamhet. I stället för 

att bara se till finansiella aspekter ska också interna processer, kundnöjdhet och utveckling ligga i 

fokus. Modellen har varit populär bland många företagsledare och har därför importerats till den 

offentliga sektorn där den mottagits väl på grund av fokus på andra mått än bara finansiella. 

(Aidemark, 2001) Det ursprungliga målet med BSC är ekonomisk tillväxt och lönsamhet som ska 

uppnås genom att formulera andra mål som i sin tur leder till att de finansiella målen uppnås. För att 

modellen ska fungera inom sjukvården har den tvingats till justeringar och det har lett till att den har 

förlorat sin ursprungliga funktion. BSC har blivit mer av ett diskussionsunderlag inom 

sjukvårdsavdelningar än en styrmodell. (Bergström och Dahlgren, 2007)   

Under senaste åren har även lean production diskuteras. Metoden grundar sig på det japanska 

Toyota production system. Det innebär att krympa organisationer och ta bort allt som inte är 

värdeskapande för att få bort onödiga kostnader. (Womack et al, 2007) I Region Skåne har man infört 

arbetssättet Lean healthcare, vilket syftar till att använda sig av lean production-filosofin och ta bort 
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allt onödigt i verksamheten. Vid implementeringen i sjukvården är det främst köer och väntetider 

mellan olika undersökningar som ska reduceras genom att personalen arbetar på ett effektivare sätt. 

Det kan till exempel handla om att göra arbetet i en annan ordningsföljd vilket skyndar på 

processerna. (www.skane.se) 

3.4.2 Konkurrens inom offentlig sektor 

Utöver de olika kommersiella modeller som tidigare har beskrivits, har den offentliga sektorn under 

de två senaste decennierna utsatts för konkurrens i allt större utsträckning (Almqvist, 2004). Inom 

vård och omsorg var det först och främst stödverksamheter, till exempel IT, städning etc. som blev 

konkurrensutsatt, medan kärnverksamheten fortsatte att bedrivas offentligt till en början. Senare har 

även kärnverksamheten förändrats genomgripande och det har blivit allt vanligare med privata 

aktörer. (Jönsson et al, 2009)   

Inom den offentliga sektorn har det förekommit intern konkurrens, upphandling, driftentreprenad, 

kundvalsmodellen och privatisering. Förstnämnda, intern konkurrens innebär upphandling där det 

endast finns offentliga anbudsgivare. Upphandling syftar oftast till fall där det finns främst privata 

anbudsgivare och där det sker inköp av en viss volym. Driftsentreprenad sker då en privat aktör tar 

över driften av en offentlig enhet. De tre första faller ofta in under entreprenadmodellen. 

Kundvalsmodellen är offentligt finansierad men det förekommer både privat ägande och drift. Den 

skiljer sig från privatisering där helhetsansvaret övergår till den privata sektorn. (Jordahl, 2002) 

Det har funnits två huvudmodeller inom svensk offentlig sektor, entreprenadmodellen och 

kundvalsmodellen. Under större delen av 1990-talet bestod konkurrensen till stor del av 

entreprenadmodellen med beställare och utförare som olika aktörer i modellen. Det är politikerna 

som bestämmer vilka aktörer den offentliga sektorn ska anlita och kunden har ingen valfrihet. 

(Normann, 2001) Det sker en anbudstävlan för den verksamhet som den offentliga sektorn ansvarar 

för. Standarden är oftast förbestämd i anbudsunderlaget, vilket medför att det råder priskonkurrens 

där given standard ska utföras till lägsta möjliga pris. (Jordahl, 2002)  

Under 2000-talet har diskussionen handlat om kundvalssystem, vilket har införts i både kommuner 

och landsting runt om i Sverige. Den 25 september 2008 överlämnades en ny proposition till 

riksdagen, vilket handlade om att införa en ny lag om valfrihetssystem (LOV). Den nya lagen, LOV, 

överlåter valet av utförare av stöd, vård och omsorgstjänster till kunden. Regeringen vill genom lagen 

tydliggöra rättsläget samt underlätta för kommuner och landsting som inför ökad valfrihet. Vidare 

syftar lagen till att reglera vad som ska gälla för kommuner och landsting som vill konkurrenspröva 

sin verksamhet och ge kunderna ökat inflytande. Numera kan både privata och ideella organisationer 

ansöka om att bli godkända som leverantörer, såvida de uppfyller kraven. (Prop. 2008/09:29. Lagen 

om valfrihetssystem) Till följd av att ersättningen för en patient är bestämd på förhand uteblir 

priskonkurrens, utan det handlar istället om en kvalitetstävlan mellan olika aktörer. Det finns dock 

fortfarande incitament för kostnadsbesparing, då vinstmarginalen ökar om de utför tjänsterna till en 

lägre kostnad. (Jordahl, 2002) För att konkurrensen inte ska bli snedvriden mellan entreprenader 

som har blivit upphandlade och LOV-leverantörerna försöker likvärdiga krav ställas på samtliga 

enheter. Regeringen vill att lagarna ska kunna tillämpas parallellt för att kommun eller landsting ska 

kunna konkurrensutsätta den egna regin trots att de infört kundvalssystem. Det kan finnas behov av 

att attrahera privata vårdgivare på en specifik plats genom en LOU-upphandling och tillämpa lagen 
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(2007:1091) om offentlig upphandling, LOU. Kunderna kan sedan välja mellan vårdcentraler som 

tecknat kontrakt med landsting enligt LOV, LOU eller den egna regin. (Prop. 2008/09:29. Lagen om 

valfrihetssystem) 

3.4.3 Effekter av NPM-reformer i Sverige 

De införda NPM-metoderna har införts för att bidra till förbättringar, det kan dock poängteras att det 

har varit svårt att mäta effekterna då det löpande har skett flera förändringar och det är svårt att 

spåra vilken förändring som har lett till ett specifikt resultat.  Ytterligare en faktor som försvårar är 

att det är komplicerat att avgöra när i tiden mätningar bör ske för att resultat ska kunna visa sig. Det 

finns även ett begränsat antal studier på effekterna av de olika modeller som har införts i den 

svenska offentliga sektorn. Det kan bero på att kommunerna inte har intresse att finansiera studier 

som kommer fram till allmänna slutsatser utan endast vill ha specifika som bara är tillämpbara för 

den enskilda kommunen. Det verkar även finnas ett större intresse för att utveckla nya modeller än 

att följa upp och utvärdera de gamla. (Dahlgren, 2003) 

”För Sveriges del pågår huvudmannaskapsförändringar, privatisering, 

konkurrensutsättning och försök med nya styrsystem, men också reformer 

gällande interna decentraliseringsprocesser, nya vårdformer, nya administrativa 

rutiner, nya chefsroller m.m., vilket blandas på ett svårgenomträngligt sätt i en 

övergripande förändringsprocess. Att i en sådan situation avgöra vilken faktor som 

orsakat en viss förändring är komplicerat.” (Wallenberg, 2000) 

I Stockholm genomfördes under 1990-talet en Stadsnämndsreform som innefattade flera metoder 

tagna från det privata näringslivet, bland annat decentralisering, målstyrning och 

konkurrensutsättning. Almqvist (2004) har genomfört en studie över hur Stadsnämndsreformen i 

Stockholms stad har påverkat den offentliga verksamheten och identifierat flera olika effekter av 

NPM-lösningarna. Ett exempel, där modellen har fungerat i praktiken är de kostnadsbesparingar som 

uppstod som en effekt av konkurrensutsättningen av Stockholms stads äldreomsorg. Besparingar 

uppgick till ca 12 %, där enheter blev utsatta för direkt konkurrens och upphandlingar. Liknande 

effekt inträffade även då aktörer hotades med potentiell konkurrens. Under senare år har flera 

liknande strategier införts i form av upphandlingar samt valfrihetssystem och där har 

kostnadsbesparingseffekten inte varit lika positiv. (Almqvist, 2004) 

Det finns även fall där de nya modellerna inte har fungerat som det var tänkt eller till och med 

förstärkt fel egenskaper. Som exempel på detta kan det nämnas att de stadsdelsnämndsreformer 

avseende kontrakt samt målstyrning som infördes i Stockholms stad inte uppvisade önskat resultat.  

Kvalitetskriterierna och målen inom äldreomsorgen var fel formulerade med för stor fokus på 

processen istället för resultatet vilket medförde svårigheter att mäta samt följa upp hur 

verksamheten utvecklades.  Antalet hållna mål ökade, men på samma gång minskade antalet mät- 

och uppföljningsbara mål. De förväntade decentraliseringseffekter av stadsdelsnämndsreformen 

uteblev också. Enhetscheferna upplevde istället att deras befogenheter minskade efter reformen, 

vilket är ett tecken på centralisering istället för decentralisering. Det visade sig även att 

enhetscheferna hade olika tolkningar på vad konkurrensprogrammet syftade till. En del trodde det 

handlade om privatisering av äldreomsorgen och att de skulle förlora sin enhet till det privata 

alternativet, medan andra ansåg att det istället rörde sig om konkurrensutsättning där samtliga 
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konkurrerade med samma spelregler. Enhetschefernas olika uppfattningar samt att de har upplevt 

annat än vad som i praktiken hade genomförts visar på tvetydliga budskap. (Almqvist, 2004)   

Ett annat fenomen som har visat sig inom den offentliga sektorn är att nya metoder har införts, men 

trots detta har det inte skett en förändring. Ett exempel i Stockholms stad är det policydokument och 

den programbeskrivning som introducerades för att decentralisera verksamheten, dock fortsatte 

styrningen på ett traditionellt sätt. Det har också framkommit att kommunala beställare arbetar med 

att stärka relationen med externa parter, och detta har bidragit till gemensamma värderingar och 

likartade sätt att se på styrning. Trots konkurrensutsättningen har det gamla sättet att se på 

styrningen inom offentliga sektorn levt vidare och inte påverkats nämnvärt. (Almqvist, 2004)   

Det har också funnits fall där oväntade, positiva effekter har uppstått av de metoder som har införts 

inom offentliga sektorn då själva processen har lett till granskning av verksamheten. De utvärderade 

kostnadsstrukturen och såg över kvalitetsmål samt rutiner i arbetsprocessen. Det har bidragit till att 

det utvecklades ett nytt kvalitetstänkande och större delaktighet i verksamheten, enligt vissa 

enhetschefer. (Almqvist, 2004)   

De införda modellernas brister skulle kunna vara ett tecken på att teorin bakom NPM-konceptet inte 

är optimal eller att det föreligger brister i tillämpningen. När det gäller studien över Stockholms stad 

visade det sig att en del av de idéer som introducerades var lyckade, andra var misslyckade.  

(Almqvist, 2004)   
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4 KUNDVALSMODELL 

I följande kapitel kommer en beskrivning av kundvalsmodeller och hur de har fungerat i verksamheter 

där de har tillämpats. Vidare kommer den internationella utvecklingen från de länder som har varit 

först ut med modellen att beskrivas och varför modellen har fått genomslag. 

4.1 Beskrivning av kundvalsmodell 
Kundval har funnits i Sverige sedan 1990-talet, främst inom vissa kommuner i Stockholmsregionen 

och har då gällt för äldreomsorg. Det har efterhand utökats till att omfatta bland annat barnomsorg 

och flera kommuner har även valt att införa kundvalssystem inom barn och äldreomsorg. (Fölster, 

2002) Lagen om valfrihetssystem, LOV, trädde i kraft 1 januari 2009. Ett år senare, den 1 januari 2010 

började lagen även att tillämpas på samtliga landsting och regioner, som nu ska ha infört s.k. vårdval. 

(Prop. 2008/09:74. Vårdval i primärvården) 

Vårdval innebär att patienter ska ha rätt att välja efter eget tycke vart de vill få sin vård. Det är 

därmed valfritt att när som helst byta vårdcentral och myndigheterna ger inga restriktioner vid 

patienters val av vårdcentral. I modellen är det en myndighet som är ansvarig för auktorisation av 

vårdcentraler och ställer vissa krav som ska uppfyllas. Det ska vara objektiva kriterier som fastställer 

att vårdcentralen lever upp till de kvalitetskrav som myndigheten ställer. Patienten får sedan fritt 

välja mellan alla de vårdcentraler som blivit godkända, såväl privata som offentliga. (Fölster, 2002)  

Av namnet kund- valssystem framgår det att den person som brukar den erbjudna tjänsten kallas för 

kund och inte brukare. Ett av syftena med systemet är att patienten ska hamna i fokus och ses som 

en kund som bidrar till att verksamheten går runt istället för en belastning som tär på de anslagna 

resurserna. Det har tidigare varit svårt för en patient att få remisser till en specialistläkare till följd av 

att ju fler patienter som tas in desto mer tär det på vårdcentralens tilldelade resurser. Med 

kundvalssystemet ska inte vårdcentraler finansieras av budgeterade anslag, istället tilldelas varje 

patient en vårdpeng som tillfaller den vårdcentral som tar emot patienten. Om patienten väljer att 

byta, tillfaller vårdpengen den nya vårdenheten. Nu får vårdcentralerna konkurrera mot varandra för 

att behålla eller få fler patienter vilket gör att patienten hamnar i fokus. (Stenberg et al, 2005) 

Förändringar som skett inom vården har ofta varit beroende av personalens drivkraft och har därmed 

mest haft fokus på personalens behov. Det interna fokuset vid förändringsarbetet har gjort att 

patientperspektivet ofta kommit i andra hand. (Stenberg et al, 2005) En förhoppning är att reformen 

ska utgå från patienternas preferenser och att vårdgivare ska konkurrera med faktorer som syftar till 

att göra patienterna mer nöjda.  (Fölster, 2002)   

Det finns även möjlighet att med kundvalssystem få ett ökat utbud av vårdgivare. Det kan vara svårt 

för politiker att förutse och bestämma medborgares vårdbehov och planera verksamheten med 

direkta anslag till vårdcentralerna. Det kan vara lättare att anpassa utbud till efterfrågan om 

självbestämmande vårdcentraler får anpassa sin verksamhet till det behov som enligt deras 

bedömning finns. När effekterna undersöks av att införa kundval i äldrevården har det visat sig att 

vården har anpassats för att öka kundernas nytta. Ett exempel är att det i Sverige finns många äldre 

som har ett annat modersmål än svenska och deras behov av personal som pratar deras språk har 

förbisetts av svenska myndigheter. I och med kundvalssystemet och ökad etableringsrätt har det 

kommit nya aktörer till marknaden som har tillgodosett dessa äldres behov. (Fölster, 2002)   
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Jämfört med tidigare system som t.ex. offentlig upphandling så ger kundval en konkurrens som är 

mer kontinuerlig. Kunderna får byta aktör när de vill, vilket leder till att verksamheterna ständigt är 

utsatta för konkurrens istället för att det genomförs en upphandling vart tredje år, där det istället 

handlar om att ta hem hela affären eller ingenting. Det är även lättare för patienter att välja 

vårdcentral efter behov än att behöva framföra sina önskemål till politiker och sedan hoppas på att 

dessa uppmärksammar och tillgodoser befolkningens vårdbehov. (Fölster, 2002)  

Systemet bygger på att det inte kommer förekomma priskonkurrens mellan de olika aktörerna. Det 

är fortfarande landstingen som finansierar verksamheten och inte kunderna. De olika aktörerna kan 

istället konkurrera genom att ge kunderna så bra kvalitet som möjligt, vilket benämns som 

kvalitetskonkurrens. (Edebalk et al, 2006)  

 

 
Figur 2 Utvecklingen av kundvalsmodeller i Sverige 

         Källa: www.konkurrensverket.se 
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4.2 Erfarenhet av kundval inom svenska äldreomsorgen 
Det finns tidigare studier av kundvalsmodeller inom den kommunala verksamheten. I Stockholms 

stad har kundvalssystem funnits inom hemtjänsten sedan 1 januari 2002 och det finns därav 

erfarenhet av hur systemet har fungerat och vilka effekter det har gett. (Charpentier, 2004) 

Genom undersökning har det framkommit att priset ökade när kundvalsmodellen tillämpades, 

relativt entreprenadmodellen. Det kan förklaras med att kundvalsmodellen inte konkurrerar om 

priset, utan kvaliteten. I entreprenadmodellen sker konkurrens istället om lägsta pris och kvaliteten 

får ge avkall. En annan orsak till det höjda priset kan förklaras av högre administrationskostnader. 

(Charpentier, 2004) 

Förutom den negativa aspekten med högre kostnader för hemtjänsten förekom ett flertal positiva 

effekter; högre kvalitet och valfrihet, ökad mångfald, dessutom bättre kontinuitet, bemötande och 

klagomålshantering. Vidare ansågs det att de positiva kvalitetsförbättringarna hade kunnat bli ännu 

större om bättre information hade getts till pensionärerna. Det var endast 35 % som gjorde ett eget 

val inom hemtjänsten, och av dessa var det 25 % som valde privata aktörer. (Charpentier, 2004) 

Inom Stockholms kommuns hemtjänst inträffade även en annan effekt. Kundvalsmodellen bidrog till 

att utförarna inriktade sin verksamhet på en speciell nisch, ex språk eller omvårdnadsform. En del 

satsade på hjälp med enklare uppgifter som mer städning, medan andra specialiserade sig på svårare 

tjänster med mer omvårdnad. Vanligt förekommande var att aktörerna nischade in sig på ”svårare” 

kunder där hög ersättning förelåg. Aktörerna undvek även att utföra tjänster där ingen rimlig 

ersättning förelåg, bland annat undvek de att göra långa transporter till följd av att ersättningen var 

för dålig. Vidare ansåg utförarna att det var dåligt att ersättningen betaldes i efterskott, vilket 

medförde att de fick likviditetsproblem. Det fanns även ett annat problem med ersättningen för 

utförda tjänster. Timersättningen till de privata aktörerna var inte alltid lika stor som till de 

kommunala, vilket gjorde att det var svårt för att aktörerna att tävla på lika villkor. I Stockholms stad 

var det endast tillåtet för utföraren att neka kunder om de når kapacitetstaket, dock försökte 

företagen att gå runt regeln. (Charpentier, 2004) 

Innan införandet av modellen fanns idéer om att det skulle bidra till fler tilläggstjänster, dock har det 

inte skett. System med tilläggstjänster, där pensionärerna fick möjlighet att själva finansiera 

extratjänster, fungerade inte alls. Vidare fördes diskussion huruvida små aktörer skulle klara sig i 

konkurrensen. Det var svårare för små aktörer att ta sig in på marknaden, dock klarade de sig bra i 

konkurrens med de stora aktörerna, vilket förklaras med att de mindre företagen valde att ha 

underleverantörer. Resultatet blev således att de större utförarna fick sämre lönsamhet än tidigare. 

Konkurrensen mellan aktörerna har även bidragit till synergier som en effekt av att utförare 

samarbetar i högre utsträckning. (Charpentier, 2004) 

Sammanfattningsvis av det som skedde inom hemtjänsten i Stockholms stad var att de positiva 

effekterna var lite mindre i verkligheten än förväntat, till följd av bristande information. De negativa 

effekterna av modellen var dock också mindre än förväntat. Förutsättningar som anses ha betydelse 

var bland annat politisk stabilitet, geografiskt läge där modellen är mindre lämpat i glesbebyggda 

kommuner och på grund av ökade kostnader ställs det krav på god ekonomi i kommunen. 

(Charpentier, 2004) 
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4.3 Kundvalssystem internationellt 
Sverige har infört kundvalssystem senare än ett flertal andra länder i Europa. Tyskland, 

Nederländerna, Danmark och Storbritannien har haft en primärvård med valfrihet och privata 

allmänläkare under en längre period. (Molin et al, 2005) 

Vid en jämförelse mellan svenska kundvalssystem och de som används internationellt bör det 

framföras att det finns en del skillnader som kan inverka. Statistik mellan svensk och europeisk vård 

visar att vårdutnyttjandet är lägre i Sverige än i Storbritannien, Danmark, Tyskland och Frankrike med 

flera. I Sverige sker bland annat ett lägre antal läkarbesök per invånare under ett år. Det finns även 

skillnader i hur sjukvården finansieras i dessa europeiska länder. Storbritannien och Danmark har 

skattefinansierad vård medan Tyskland och Holland har socialförsäkringssystem. Den gemensamma 

faktorn är att de har både offentliga och privata utförare och en stor valfrihet för patienterna vart de 

ska vända sig för att få vård. (Rehnberg et al, 2009) Det är dock framförallt länder som Tyskland och 

Frankrike med socialförsäkringssystem som länge har gett kunderna valfrihet. Systemet har varit 

debatterat och nackdelar med systemet har medfört att valfriheten av vårdgivare har begränsats. I 

USA där det också tillämpas ett socialförsäkringssystem har patienterna sedan länge beslutat om 

vårdgivare. Där har antalet så kallade ”preferred-provider organizations” ökat, där försäkringsbolagen 

sluter avtal med leverantörer och får nedsatt pris då de hänvisar kunderna till dem. (Le Grand, 2007b)  

Det är framförallt intressant utifrån ett svenskt perspektiv att dra paralleller från länder som 

tillämpar skattefinansierad vård och inte har ett socialförsäkringssystem. Storbritannien ses som 

föregångare till tidigare implementerade NPM-lösningar och har också skattefinansierad vård i likhet 

med Sverige (Le Grand, 2007b). 

I Storbritannien är kundvalssystem relativt nytt. Regeringen utgav i mars 1999 en plan, ”Modernising 

government”, på hur en reform inom den offentliga verksamheten skulle se ut. I reformen var 

begreppet valfrihet och se till medborgarnas behov viktiga delar.  

"The key to reform is redesigning the services around the user – the patient, the 

pupil, the passenger or the victim of crime.” – (Premiärminister Tony Blair, 2001) 

Valfrihet kom att bli en av dem viktigaste målen i reformen, ” the Office of Public Sector Reform”, 

2001 som skulle säkerställa leveransen av kundorienterade tjänster. (www.idea.gov.uk) 

Kundval syftar till att öka patienternas makt och skapa större rättvisa. Patientens möjlighet att 

avsluta och själv bestämma vårdgivare skapar ett viktigt konkurrenstryck som ökar incitament för att 

förbättra servicen och tjänsternas kvalitet. I det brittiska National Health Service, NHS, finns dock 

inskränkningar av de individuella valen. Registrering ska ske hos en allmänläkare för att läkaren ska 

ha större insikt i patientens behov, vilket ska bidra till en kontinuerlig vård med lägre 

transaktionskostnader. Av kostnadsskäl ska patienter normalt söka vård genom allmänläkare där de 

är listade men de ska ha rätt att ändra det snabbt och enkelt. I verkligheten kan det dock vara svårt 

för patienterna att registrera sig hos annan självvald allmänläkare med tanke på begränsningar av 

utbud. Dessutom har allmänläkare rätt att vägra nya patienter och är kända för att ibland ta bort 

oönskade patienter från sina listor av omotiverade skäl. (www.idea.gov.uk) 
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Systemet i Storbritannien har varit debatterat. Förespråkarna menar att modellen skapar bättre 

kvalitet, högre effektivitet, ökad lyhördhet för patientens behov och större rättvisa. Kritiker hävdar 

istället att patienterna är för dåligt informerade eller för sjuka för att kunna fatta rationella beslut. 

Det skapar då tillfällen för mindre seriösa tjänsteleverantörer att utnyttja patienten och 

överbehandla dem. De anser även att kundvalsprocessen bidrar till oacceptabelt höga administrativa 

kostnader. (Le Grand, 2007b) 

Varför har kundvalsmodellen fått genomslagkraft trots kritiken? Le Grand säger i sin artikel (2007a) 

att de socialdemokratiska väljarna ofta är emot privatisering och konkurrensutsättning medan 

högerväljare ofta är mer positiva. Det är dock ingen självklarhet att samtliga inom partiet har samma 

åsikt eller ens är fullt insatta i frågan. Artikeln redogör för fyra olika styrmodeller som kan tillämpas 

på den offentliga sektorn och dessa är ”Trust”, ”Target and performance”, ”Voice” och ”Choice”. (Le 

Grand, 2007a) 

Vid ”Trust” utgår man från att läkare gör sitt bästa för patienten och behöver inte kontrolleras. 

Motsatsen till ”Trust” är ”Target and performance” där överordnade kontrollerar de anställda inom 

offentliga sektorn genom att sätta mål och sedan utvärdera deras arbete. Om ”Voice”- modellen 

används får patienten själv skrika ut sitt missnöje till läkaren. ”Choice”, det vill säga kundval, innebär 

rörlighet bland patienter och konkurrens mellan läkare. På vänsterkanten har man traditionellt varit 

emot fria marknader då de ses som ett sätt för företag att utnyttja folk, frihet ger vissa starka 

personer rätt att göra som de vill utan hänsyn till andra och därför bör staten ha kontroll. De ansåg 

tidigare att personal i offentlig sektor strävar efter att hjälpa sina medmänniskor och därför bör 

”Trust”-modellen användas, vilket ger medarbetarna frihet. De har dock insett att modellen inte 

alltid fungerar då det finns anställda i offentlig sektor som inte agerar på önskat sätt. De tycker inte 

heller att ”Target and performance” är lämpligt då de anser att det demoraliserar personalen inom 

offentlig sektor. (Le Grand, 2007a) 

När de två förstnämnda modellerna har avfärdats, finns ”Voice” och ”Choice” – modellerna kvar. Där 

föredrar vänsterorienterade partier ”Voice” – modellen då de tror att om exempelvis läkare eller 

lärare hör att något är fel kommer de automatiskt vilja rätta till det. Socialdemokratiska väljare tillhör 

ofta medelklassen, vilket är en stark grupp som är duktig på att göra sin röst hörd. ”Voice” utan 

verkligt inflytande eller möjlighet att vända sig någon annanstans har dock ingen större effekt om 

personal inte vill ändra sig.  (Le Grand, 2007a) 

Högerorienterade partier föredrar principiellt ”Choice” då de tror att Smiths osynliga hand på 

marknaden rättar till alla fel. Den svåra frågan är då, ska offentlig sektor istället helt styras av 

marknadskrafterna? Detta skulle innebära att sjukvård och utbildning även bör finansieras direkt av 

privatpersonerna. Det i sin tur skapar debatt om rättvisefrågan där rika har möjlighet att köpa bättre 

utbildning och sjukvård. (Le Grand, 2007a) 

I april 2006, vid ett tal för vårdpersonal, mottogs Storbritanniens folkhälsominister så kyligt och 

ogästvänligt att hon fick avbryta talet trots att vården befann sig i en bra situation rent ekonomiskt 

och löneutveckling för personalen var bra. Det hade tidigare genomförts stora reformer i 

sjukvårdsorganisationen som var mindre populära bland åhörarna. Vårdpersonal har synen att de ska 

vara självständiga och bestämma över sitt eget verksamhetsområde. När en chef ska ha kontroll 

inkräktar det på deras område, vilket skapar frustration och missnöje. Sjukvårdspersonal tycker inte 
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om att bli reglerade och föredrar därför ”Trust”-modellen, men då det inte är möjligt i praktiken är 

kundval den modell som erbjuder störst frihet och därför bör denna favoriseras av personal. En 

undersökning av patienternas preferenser i Storbritannien visar att största delen, ca 70 %, av 

lågutbildade och även lågavlönade vill ha kundval. Majoriteten av högutbildade och högavlönade, ca 

50-60 %, vill också ha kundval även om stödet inte är riktigt lika starkt. För de politiker som har infört 

kundval gäller det att visa att detta är den modell som ger störst fördelar och frihet för både 

patienter och personal. Utifrån den här argumentationen är kundval det vinnande konceptet för alla 

parter. (Le Grand, 2007a)  
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5 DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN 

I följande kapitel presenteras det hur den svenska sjukvården är organiserad och vilka förändringar 

som har skett de senaste åren. Vidare kommer sjukvårdens specifika förutsättningar att tas upp, följt 

av en internationell jämförelse. Avslutningsvis beskrivs problematiken med olika kvalitetsmätningar 

och ersättningssystem till vårdgivare.   

5.1 Styrning av hälso- och sjukvården 
I Sverige finns tre styrnivåer, nationell, regional och lokal. På nationell nivå finns riksdagen som har 

den lagstiftande makten och regeringen som tar initiativ till nya lagar samt verkställer riksdagens 

beslut. På regional nivån är Sverige indelat i 21 län. I varje län finns en länsstyrelse som fungerar som 

en länk mellan nationella och regionala nivån. De politiska uppgifterna inom respektive län sköts 

sedan av ett landsting eller en region. De har som ansvar att se till att det finns hälso- och sjukvård, 

som står för 80 % av utgifterna, men även tandvård och kollektivtrafik etc. (www.regeringen.se)  

Det högsta beslutande organet på regional nivå är landstingsfullmäktige eller regionfullmäktige, vald 

av medborgarna. Deras ansvar är bland annat att fastställa budget, bestämma landstingsskatt och 

hur mycket vården ska kosta etc. Landstingsfullmäktige utser landstingsstyrelsen som sedan ska leda 

och samordna allt arbete inom landstinget samt ansvara för landstinget ekonomi. Fullmäktige 

beslutar även om vilka nämnder som ska finnas och utser ledamöter till dessa. Nämnderna, som 

består av tjänstemän, sköter det dagliga arbetet inom landstinget, förbereder och genomför beslut 

som ska eller har fastställts av fullmäktige. (www.skl.se) 

Landstingen och regionerna i Sverige har det primära ansvaret för hälso- och sjukvården. Sjukvården 

finns på tre nivåer. (www.skl.se) 

 

 

Figur 3 Sjukvårdens tre nivåer 
          Källa: www.skl.se 

Primärvården, som huvudsakligen kommer att beröras i uppsatsen omfattar den grundläggande 

medicinska behandlingen, omvårdnad, förebyggande arbete etc. Det finns dock skillnader mellan 

olika landsting om vad som ingår i primärvården. I en del landsting ansvarar en vårdgivare för flera 

åtagande, även barnhälsovård, mödrahälsovård etc. medan det i andra landsting kan förekomma ett 

Regionsjukvård. Den högsta nivån är regionsjukhus, som även 
kallas universitetssjukhus och där sker ett samarbete mellan 
flera landsting för att bedriva högspecialiserad vård.

Länssjukvård. Nästa högsta nivån utgör basen för 
specialistvården inom länet. 

Primärvården. Lägsta nivån ansvarar för vården inom 
geografiskt begränsade områden. 
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mer uppdelat ansvar. Vidare är det vanligt att landstingen använder sig av olika begrepp, exempelvis 

närsjukvård, husläkarverksamhet, vårdcentraler m.fl. (Jönsson et al, 2009) 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) anger att primärvården ska svara för befolkningens behov. 

”Primärvården skall som en del av den öppna vården utan avgränsning vad gäller 

sjukdomar, ålder eller patientgrupper svara för befolkningens behov av sådan 

grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och 

rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller 

annan särskild kompetens.”  (Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)) 

Socialstyrelsen har även utarbetat nationella indikatorer för god vård, vilket innefattar bland annat 

en kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv samt jämlik hälso- och 

sjukvård som ska ges i rimlig tid. (Socialstyrelsen, 2009a) 

5.2 Speciella villkor inom primärvården 
Primärvården i Sverige är till stor del offentligt finansierad och företag som väljer att etablera sig på 

marknaden för primärvård får också verksamheten finansierad med offentliga medel. Med andra ord 

föreligger ett så kallat finansiellt monopol. Det medför att landstinget får en stor roll och kan påverka 

konkurrensen, både när det gäller utbud och antal aktörer. Landstingets inflytande i finansieringen 

och val av aktörer kan inskränka på förutsättningarna för en väl fungerande marknad med effektiv 

konkurrens. Det kan vara svårt för landstinget att överblicka vad som behövs och i vilken omfattning. 

Det finns risk för en överproduktion till följd av ökad konkurrens och för att motverka problemet kan 

landstingen reglera genom ersättningssystemet. (Jönsson et al, 2009) Om landstinget begränsar de 

tjänster som vårdgivare får ersättning för, minskar incitament för vårdgivarna att utöka 

serviceerbjudandet. (Fölster, 2002) Vidare är det viktigt att ha i åtanke att den 

konkurrenssnedvridning på marknaden som landstingen kan ge upphov till kan resultera i att 

resurserna inte används på bästa sätt och konsumenterna får betala för detta genom bland annat 

högre priser och sämre produktionsutveckling. (Jönsson et al, 2009)  

Genom att landstinget går in som en tredje part och finansierar sjukvården minskar även 

incitamenten för en vårdtagare att begränsa sin konsumtion. Patienten vet inte alltid vilken typ av 

behandling som de behöver eller hur de får bäst tillgång till den. Till följd av detta har producenterna 

ett stort inflytande över omfattningen och kvaliteten på vården som produceras. Utöver det bör det 

nämnas att offentliga aktörer kan ha en exklusiv tillgång till funktioner och utrustning som aktörer 

inom den privata sektorn inte har eller som är kostsamma initialt i verksamheten. (Jönsson et al, 

2009)   

En annan förutsättning som kan inverka på primärvården är att politiker tar de avgörande besluten 

om vad som ska genomföras. De kan bytas ut och det kan då innebära en förändring i vårdens 

verksamhet. Ett exempel på detta inom svensk sjukvård är att stopplagen i hälso- och sjukvården 

avskaffades då alliansen fick makten. Det innebar bland annat att kravet på att verksamheten ska 

drivas utan vinstsyfte och förbudet att landsting uteslutande skulle bedrivas med offentlig 

finansiering försvunnit. (Hägglund, 2006)  
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5.3 Senaste reformerna inom den svenska sjukvården 

 

Figur 4 Senaste reformerna inom den svenska sjukvården 
     Källa: www.regeringen.se 

 

•Lagen syftar till att ge patienten tillgång till egen journal på internet och förbättra 
möjligheten för olika vårdgivare att utbyta patientvårdsinformation.    

Ny patientdatalag, infördes 1 juli 2008

•Samtidigt som den nya patientdatalagen infördes pågick en tandvårdsreform. Målet 
med reformen var att sänka kostnaden för medborgare med omfattande 
tandläkarbehov, få vuxna att regelbundet besöka tandvården samt stärka patientens 
ställning. 

Tandläkarreform. 1 juli 2008

•Senast den 31 december 2008 skulle en utredning om patientsäkerhet och tillsyn m.m. 
redovisas, för att se över lagstiftningen. Regeringen stödjer webbinformation och 
rådgivning via webb och telefon. Det ska bli lättare att jämföra kvalitet, kostnader och 
effektivitet hos olika vårdgivare. 

Patientsäkerhet och tillsyn m.m. 

•Den nya lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft 1 januari 2009, som ett 
alternativ till LOU. Lagen anger vad som gäller för kommuner och landsting som vill 
konkurrenspröva verksamheten. Patienten ska få ökat inflytande och fatta eget beslut 
om vårdgivare.

Fritt val inom äldre- handikappsomsorg, infördes 1 januari 2009 

•Omregleringen ska syfta till apotek med längre öppettider och fler etablerade 
apoteksaktörer. Tjänsteutbudet ska utökas och receptfria läkemedel ska säljas i vanliga 
butiker, samtidigt som säker läkemedelshantering finns kvar. 

Omreglering av apoteksmarknaden, första steget togs 1 juli 2009

•Under 2009 lämnade regeringen förslag till riksdagen om att lagstadga den nationella 
vårdgarantin samt vårdvalet i landstinget. Regeringen har valt att satsa en miljard 
kronor extra under 2009 för att minska vårdköerna och förbättra den nationella 
vårdgarantin.

Patientens rätt i vården

•Medborgarna ska få fatta beslut om vilken vårdgivare de ska vända sig till. Samtliga som 
uppfyller kraven ska få etablera sig och finansieras av landstingen. LOV ska tillämpas för 
vårdvalssystem och vara infört senast 1 januari 2010.

Vårdval i primärvården, 1 januari 2010 
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Den nuvarande regeringen har genomfört flera förändringar inom den svenska sjukvården som ska 

syfta till att göra den mer patientstyrd, se figur fyra. Med patientstyrd menar regeringen att 

patientens behov och önskemål ska bestämma utformningen på den vård som finns i Sverige. Det ska 

finnas en god hälso- och sjukvård, med hög tillgänglighet och kvalitet. Vidare ska det finnas en 

kontinuerlig förbättrad uppföljning, analys och redovisning av jämförelser.  (www.regeringen.se) 

”Jag vill att alla i vårt land ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv 

vård av god kvalitet. Fler vårdgivare från privat och ideell sektor ökar patienternas 

valfrihet och möjlighet att jämföra kvaliteten i vården. Det är viktigt att stärka 

invånarnas möjlighet att välja den vårdgivare som passar dem bäst. Patienterna – 

inte systemen – ska vara i centrum för den svenska sjukvården.”  

(Socialminister Göran Hägglund, 2010) 

Under de senaste två åren har regeringen infört flera reformer som ska ge patienten mer inflytande 

över sin egen vård samt ökad valfrihet. (www.regeringen.se) Den senaste, vårdval inom 

primärvården, har uppmärksammats av media. Den 13 april 2010 publicerade DN; ”Många känner 

inte till vårdval”. Artikeln bygger på en undersökning som har framställts av Vårdföretagarnas 

Vårdindikatorn, genomförd av Handelns Utredningsinstitut, HUI. Det visade sig genom 

undersökningen att av 1000 respondenter är var tredje ovetande om vårdval. 

(www.vardforetagarna.se) Trots att det är en reform som syftar till att sätta patienten i centrum, 

tycks de således inte vara medvetna om sina möjligheter. (DN, 2010-04-13) 

5.4 Svensk vård i internationell jämförelse 
Den svenska offentliga sektorn står inför ständiga påtryckningar om att effektivisera verksamheten 

och en åldrande befolkning ställer allt större krav på omsorgen. (Fölster, 2002) Sverige har mer 

finansiella resurser tillgängligt än många andra länder inom OECD, men för att det ska vara hållbart 

på lång sikt behöver de förstärkas ytterligare. (www.oecd.se) 

Det har skett få försök att internationellt jämföra olika hälso- och sjukvårdsystem, då det bland annat 

råder stora skillnader mellan olika länder och de system som de har valt att tillämpa. Många länder 

inom EU-15 har haft problem med den finansiella stabiliteten och kostnadsutvecklingen för 

sjukvården. Det finns även andra problem som skiljer sig mellan länderna. En del länder, exempelvis 

Storbritannien och Irland, satsar på att ge vården högre prioritet. Andra, exempel Finland, Italien och 

Danmark, har långa väntelistor. Grekland uppvisar istället bristande sjukvård. Trots liknande problem 

i en del länder, finns olika lösningar. Det går dock att se att de allra flesta länder försöker att 

konkurrensutsätta marknaden i högre utsträckning och förbättra kvaliteten. (Social and Cultural 

Planning Office of the Netherlands, 2004) 

I ett internationellt perspektiv är den svenska hälso- och sjukvården relativt bra. Vården är av hög 

kvalitet, relativt väl finansierad, och aktörerna har varit innovativa när de gäller både finansiering och 

tjänsteutbud. Det finns dock en del problem som har uppmärksammats. En av utmaningarna är att 

förbättra tillgången till primärvården och lyfta kvaliteten i socioekonomiskt svaga regioner. Vidare är 

det viktigt att finansieringen har en mer stabil och hållbar grund. (www.oecd.se) 

Det är ett problem som har uppmärksammats av den svenska regeringen. Den 5 september 2008 

angav socialminister Göran Hägglund, i en debattartikel i DN; "Vi ger en miljard per år för att korta 
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vårdköerna". Han menar i sin debattartikel att den svenska sjukvården håller hög internationell 

standard och är inom viss områden inom specialiserad vård bland de bästa i världen, dock finns andra 

problem i Sverige.  

”Tyvärr gäller detta inte köerna i vården. I dag får många människor vänta 

alldeles för länge på att få den vård de behöver. I internationella jämförelser har 

Sverige problem med tillgängligheten som en del andra västeuropeiska länder 

knappt hört talas om. Våra långa väntetider skapar både mänskligt lidande och 

stora kostnader.” (Hägglund, 2008) 

Initiativ för att korta köerna har därför nu tagits på nationell nivå, där staten och landstinget har en 

överenskommelse om s.k. vårdgaranti. Den innebär att samtliga patienter ska samma dag som de hör 

av sig få kontakt med vården. Patienten ska inte heller behöva vänta mer än 90 dagar för att träffa en 

specialist. (Hägglund, 2008) 

”God tillgänglighet är en grundförutsättning för att vården ska vara trygg, säker, 

jämlik och av god kvalitet. Jag går därför vidare och kan i dag avisera Kömiljarden, 

en ny satsning som innebär en miljard extra per år till de landsting som uppfyller 

vårdgarantin. Det är ett nytt prestationsbaserat ersättningssystem för kortare 

köer i vården som kommer att presenteras i årets statsbudget.” (Hägglund, 2008) 

5.5 Kvalitetsmätning inom svensk sjukvård 
Kvalitet är ett viktigt begrepp inom den svenska sjukvården, vilket framgår av såväl Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) som Socialstyrelsens (2009a) nationella indikatorer för god vård. Det finns 

ingen optimal metod för att mäta kvalitet på grund av problematiken med att hitta tydliga och 

konkreta kvalitetsindikatorer. Kunden är i en beroendeställning till personalen och det kan inverka på 

kundens uttalande om missnöje. (Edebalk et al, 2006) 

Det har tidigare varit begränsat med nationella studier inom området, däremot har det genomförts 

lokala undersökningar, bland annat inom hemtjänsten. Där har kvalitetsfaktorerna; kontinuitet, 

lämplighet, tillgänglighet, inflytande och den personliga relationen tagits fram för att mäta kvaliteten. 

(Edebalk et al, 2006) Det har nu kommit allt fler undersökningar, även på nationell nivå.  Under 2009 

infördes Nationell Patientenkät för primärvården, vilket är en undersökning genomförd av institutet 

för kvalitetsindikatorer, Indikator, på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting, SKL, som ska 

mäta hur patienterna upplever kvaliteten inom vården. Den genomförs två gånger per år och ska 

underlätta för jämförelser mellan dels vårdcentraler och sjukhus inom landstingen, dels vården 

mellan olika landsting. Undersökningen ska även underlätta för landstingen att utvärdera hur 

patienterna uppfattar vården, förbättra uppföljningsarbetet samt vara ett bra underlag för vårdval.  I 

den nationella enkäten deltar de 20 landstingen och regionerna i Sverige och det skickas ut 160 000 

enkäter till patienter som har varit i kontakt med primärvården. Under 2010 ska det även införas 

liknande undersökning för den specialiserade vården. (www.skl.se)  

Tjänsten ”Jämför vården” har införts på webbplatsen, www.1177.se, råd om vård på webb och 

telefon. Det är en gemensam webbplats för landstingen och regionerna, och har införts i samband 

med vårdval för att underlätta patienternas beslutsfattande. (www.1177.se)  
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5.6 Ersättning till vårdgivare 
Vården i Sverige är finansierad av landstinget och det är således deras ansvar att ge vårdgivarna en 

ersättning för samtliga medborgare. (Fölster, 2002) Hur ersättningssystem är utformat skiljer sig, 

därför kommer olika metoder för ersättning att presenteras.  

5.6.1 Prestationsbaserat ersättningssystem   

Prestationsbaserad ersättning till vårdgivare syftar till att skapa incitament som ökar produktiviteten 

och effektiviteten i resursomvandlingen exempelvis genom ersättning per besök. Bakgrunden till att 

prestationsbaserad ersättning har införts inom hälso- och sjukvården i Sverige beror bland annat på 

den svaga tillväxten i den svenska ekonomin under 1980-talet. Landstingen har fått det allt svårare 

att möta kraven på sjukvård med de resurser som finns tillgängligt och för att förbättra produktionen 

ger då prestationsbaserad ersättning ökade förutsättningar för att det ska uppnås. Det har 

genomförts en studie av införandet av prestationsbaserad ersättning. Tre fall studerades, 

Kvinnokliniken, Thoraxkliniken och Laboratoriet för cytologi/patalogi, där styrmodellen visat på 

potential att förbättra produktiviteten inom verksamheten. Den prestationsbaserade ersättningen 

ger incitament för att följa efterfrågan och utnyttja kapacitet i produktionen. Förändringsarbetet och 

införande av prestationsbaserad ersättning gav också insikt om verksamheten, bland annat bidrog 

det till högre krav på information, kvalitet och tillgänglighet. (Finansdepartementet, 1994) OECD har 

även tagit fram en rapport angående den svenska vården, där det angavs att genom att införa ett 

blandat ersättningssystem, där även avgift för tjänst är inkluderat skulle incitament öka för läkare att 

arbeta mer och ta itu med patienter på ett mer effektivt sätt. (www.oecd.se)  

En rörlig ersättning i vårdval kan främja tillgänglighet och möjliggöra att vårdgivarna kan erhålla 

ersättning från första dagen, vilken i sin tur kan minska barriärerna för nya vårdgivare att etablera 

sig. Det har dock framkommit att det kan öka risken för överproduktion och medföra att landstingets 

kontroll över kostnaderna minskar. Det finns också risk att det skapar incitament till att ta emot fler 

korta, istället för ett mindre antal längre besök. (Jönsson et al, 2009)   

5.6.2 Kapitationsersättning 

Kapitationsersättning bygger på en fast ersättning per invånare som är listad på en vårdcentral, 

utifrån individers ålder. Det finns flera fördelar med att tillämpa en fast ersättning, bland annat ger 

det landstinget kostnadskontroll samt skapar incitament för hälsofrämjande och förebyggande 

åtgärder. Till skillnad från prestationsbaserad ersättning som ger incitament till att ta emot fler 

patienter och ökar tillgängligheten, finns det en risk att den fasta ersättningen istället bidrar till 

sämre tillgänglighet, då varje besök innebär en ökad kostnad för vårdgivaren. (Jönsson et al, 2009) 

5.6.3 ACG, Adjusted Clinical Groups 

ACG, Adjusted Clinical Groups är ett profilerings- och allokeringssystem som utvecklades vid Johns 

Hopkins-universitetet i Baltimore. ACG växte fram ur kliniska observationer gjorda av Barbara 

Starfield, under början 1980-talet. På den tiden undersöktes relationen mellan morbiditet och 

sjukdomsgrupper. Bakomliggande teori var att barn som utnyttjade mest vårdresurser hade flera 

orelaterade sjukdomar. För att sedan testa sin hypotes grupperade Starfield sjukdomar inom 

pediatrik i fem kategorier baserat på lindriga sjukdomar (ex. influensa, vattkoppor), allvarliga 

sjukdomar som är övergående (ex. brutet ben, lunginflammation), generellt kroniska och obotliga 

sjukdomar (ex. diabetes, leukemi), obotliga sjukdomar med ursprung från anatomiska problem och 
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inte kan behandlas (ex. förlamning, scolios) samt psykosociala problem (ex. depression eller 

beteende problem). Starfield kunde med hjälp av sin forskning stödja hypotesen att gruppering efter 

ovannämnda faktorer säger mer om resursutnyttjandet inom hälso- och sjukvården än vad specifika 

diagnoser gör. Forskningen blev således grunden för det ACG-system som används idag. 

(www.skane.se) 

Systemet består av en serie med grupper som ska basera hälsotillståndet utifrån patienters 

vårdtyngd, där patienter poängsätts utifrån diagnoser, ålder och kön. Patienten kategoriseras bland 

annat utifrån den konstellation av sjukdomstillstånd som patienten utvecklar över tiden. Utifrån det 

mönster som patienten har uppvisat, kategoriseras individen i en grupp med en uppskattning av 

förväntad resursutnyttjande. Idag finns 32 typer av sjuklighet, även kallat Aggregated Diagnosis 

Groups, ADG och samtliga sjukdomar ska kunna klassificeras i dessa grupper. Varje diagnos ska 

placeras i en av dessa baserat på fem faktorer;  

 Varaktighet, dvs. om det är akuta, återkommande eller kroniska besvär. 

 Svårighetsgrad baserat på omfattningen och stabiliteten i de sjukvårdresurser som behövs. 

 Diagnossäkerhet grundat på om sjukdomen är uttalad eller endast symptom finns. 

 Sjukdomsorsak ex infektion, skada eller annat vilket kräver olika sjukvårdsåtgärder. 

 Specialistvård, baserat på den omfattning som behövs. 

En individ får en specifik kombination av ADG:s som även kan variera utifrån ålder och kön. Utifrån 

detta kan individen sedan bli placerad i en av 93 unika ACG-grupper. Tanken är att individer inom 

samma ACG-grupp ska uppvisa likartade mönster i den resursförbrukning som de kräver under ett år 

och på ett bättre sätt visa resursåtgång än vad ålder och kön gör. (www.skane.se) 

Det ACG-system som tillämpas idag anses som en statistiskt säker diagnosmetodologi som skapar 

möjlighet att både beskriva och förutse en populations tidigare och framtida sjukvårdsbehov samt de 

kostnader som uppstår av det. Systemet används i hälso- och sjukvårdsorganisationer runt om i 

världen, i syfte att bestämma hälsostatus, värdera utbud inom hälso- och sjukvården samt som bas 

för den ersättning som vårdgivare ska få för sin insats. Tanken är bland annat att vårdcentraler 

genom ACG-grupperingen ska erhålla en ersättning som motsvarar varje patients vårdtyngd. I 

praktiken innebär det att vårdcentraler som har många svårt sjuka får en högre ersättning. 

(www.skane.se) 

Det har genomförts en studie av Reid et al (2002) i Manitoba, Kanada, där ACG används och ses som 

en allmänt accepterad indikator för resurser som behövs inom hälso- och sjukvården. Det har 

framkommit att ACG kan förklara mer än 50 % av resursutnyttjandet samma år och mer än 20 % 

under det följande året. Liknande resultat har rapporterats i både USA och Spanien. Fastän resultaten 

tyder på att ACG systemet fungerar för att förutse användningen av resurser och kostnader, finns det 

begränsad information. Det finns andra faktorer som kan inverka exempelvis hur tjänsten 

tillhandahålls och vilken typ av teknik som finns tillgänglig. Enligt studien har en del problem 

uppmärksammats. En nackdel med systemet är att läkarnas diagnoser kan uppvisa osäkerhet 

beträffande både kvalitet och fullständighet. ACG-systemets giltighet kan även begränsas på grund av 

kodning som delar diagnoser, avsaknad av sekundära diagnoser, samt brist på mekanismer för att 

övervaka och förbättra diagnosernas noggrannhet. Studien som genomfördes i Manitoba visade även 
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på att den totala hälso- och sjukvårdens behov underskattades i förhållande till sjuka då ACG-

systemet användes. (Reid et al, 2002) 

ACG applikationen används av region Skåne som ett alternativ till kapitationsersättning. Under våren 

2008 påbörjades genomförandet av ACG-stimulering i Skåne. Till en början utfärdades en licens för 

systemet och ett test utfärdades baserat på skånsk data. För att få systemet att fungera krävs två 

filer, patientunderlag samt diagnosfiler. I Skåne, vid införandet av ACG, bestod det valda 

patientunderlaget av samtliga förtecknade i regionen den 31/12-2007. Diagnosfilerna baserades på 

samtliga vårdkontakter i öppenvård med läkare som har skett 2006 och 2007. Kriteriet var att minst 

en diagnos registrerats i samband med vårdkontakten, dock högst 10 diagnoser per vårdtillfälle. De 

omvandlades sedan från primärvårdsdiagnoser till ICD10-diagnoser, därefter kördes det i ACG-

applikationen och utifrån det skapades frekvenser i respektive ACG. Svenska vikter för ACG har 

erhållits från Östergötlands vårddatabas i kombination med uppgifter om kostnad per patient. 

Anledningen till detta är att vikterna i applikationen baserar sig på amerikanska förhållanden och 

vikterna framräknade i Östergötland stämmer då bättre överens på svenska förhållanden. 

(www.skane.se)     

Samtliga vårdenheter erhåller en ersättning för varje folkbokförd medborgare i Skåne, som är 

förtecknad på enheten och registrerad i listningssystemet (LISSY). Under 2010 erhålls en ersättning 

som är viktad till 80 % baserat på ACG och 20 % baserat på CNI, relativt ett genomsnittligt 

medelvärde, 1.0 per variabel. Vårdersättningen per medborgare och månad uppgår till 200 kr för en 

offentlig vårdgivare och 206 kr för privata vårdgivare. (www.skane.se) 

5.6.4 Care Need Index, CNI 

Care Need Index, CNI, baseras på socioekonomiska faktorer som inverkar på utveckling av bland 

annat hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och psykisk ohälsa. (www.skane.se) CNI är utvecklat av en 

professor i Sverige, Jan Sundqvist, bland annat utifrån en engelsk förebild. Metoden syftar till att 

mäta vårdbehov baserat på socioekonomiska förhållanden och vara en grund för de resurser som 

primärvården kräver för begränsade populationer. I modellen ingår fler variabler; ålder över 65 år 

och ensamboende, utlandsfödda utanför EU, ensamstående föräldrar med barn under 18 år, 

personer som har flyttat in i området, lågutbildade mellan 25-64 år samt ålder yngre än 5 år. Det är 

sedan Statistiska centralbyrån (SCB) som framställer CNI som är anpassat för olika områden utifrån 

registret över totalbefolkningen (RTB), utbildningsregistret (UREG) och registret över statistiska 

integrationsvariabler (STATIV). Metoden används idag av ett flertal landsting som grund för den 

socioekonomiska ersättningen som utbetalas till vårdenheter. (www.scb.se)  
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6 KRAV PÅ FUNGERANDE MODELL  

I följande kapitel kommer de krav som ställs på en fungerande modell att lyftas fram. Avslutningsvis 

presenteras en modell som sammanfattar viktiga faktorer för ett vårdval. Det kommer senare i 

uppsatsen att återkopplas till dessa. 

Kundvalssystem ses som ett effektivt instrument för att förbättra kvaliteten, effektiviteten samt 

skapar lyhördhet för patientens behov och skapar rättvisa, dock fungerar det endast under speciella 

förutsättningar. (Le Grand, 2007b)  

Till att börja med finns det områden inom sjukvården där det är omöjligt eller ineffektivt att använda 

sig av kundval. Det skulle exempelvis kunna röra sig om akutvård där närmsta alternativet bör väljas 

eller då patienten är oförmögen att fatta beslut. Ett annat exempel där kundvalssystem är mindre 

lämpligt är där högspecialiserad vård krävs och det endast kan bedrivas effektivt med rätt kompetens 

på en eller ett fåtal platser. (Fölster, 2002)   

6.1 Valmöjligheter 
För att det ska vara möjligt att öka kvaliteten, 

effektiviteten och svara mot patienternas behov 

behövs konkurrens med flera leverantörer som utan 

svårigheter kan ta sig in på marknaden. Vidare ska även 

leverantörer som misslyckas kunna uteslutas från 

marknaden. (Le Grand, 2007b) 

I ett kundvalssystem bygger idén på att kunden ska ha 

valmöjligheter och därav måste det finnas flera 

leverantörer som tillhandahåller vårdtjänster. Det kan 

skapa problem i glesbebyggda områden, där det inte 

finns flera vårdgivare. Transportsträckorna kan vara 

långa och kostnaderna för höga för att patienten ska 

fatta beslut om ett annat val än det närmsta 

alternativet. I Storbritannien har problemet 

uppmärksammats, men anses inte som speciellt stort. 

Det finns monopolproblem i särskilda områden, men 

detta drabbar relativt få personer, då 90 % av 

befolkningen bor i tätbebyggda områden. (Le Grand, 

2007b) Storbritannien har en befolkningstäthet som 

uppgår till 248,02 invånare per kvadratkilometer. 

(www.globalis.se, 2010), vilket kan jämföras med 

Sveriges som är betydligt mer glesbebyggt. För hela 

riket uppgick det till 23 invånare per kvadratkilometer, 

2008, vilket generellt ses som glesbefolkat jämfört med 

övriga Europa. (www.scb.se) 

Befolkningstäthet 

Landsting i Sverige 

Invånare  

per km2 

Stockholms län 309.7 

Uppsala län 40.4 

Södermanlands län 44.1 

Östergötlands län 40.3 

Jönköpings län 32.0 

Kronobergs län 21.6 

Kalmar län 20.8 

Gotlands län 18.2 

Blekinge län 51.8 

Skåne län 111.6 

Hallands län 54.3 

Västra Götalands län 65.5 

Värmlands län 15.5 

Örebro län 32.6 

Västmanlands län 48.9 

Dalarnas län 9.8 

Gävleborgs län 15.2 

Västernorrlands län 11.2 

Jämtlands län 2.6 

Västerbottens län 4.7 

Norrbottens län 2.5 

                    Tabell 1 Befolkningstäthet i Sverige 
                   Källa: www.scb.se 
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För att skapa rättvisa och rätt förutsättningar för konkurrens samt ge patienterna ökad valmöjlighet 

är det därför viktigt att tillhandahålla transportmöjligheter och ge ersättning för transportkostnader. 

Det kan i sin tur innebära att infrastrukturen behöver förbättras. (Le Grand, 2007b) 

För fungerande konkurrens krävs det även att nya leverantörer har möjlighet att tillträda marknaden. 

I Storbritannien genomfördes en undersökning av Jonathan Haskel et al, mellan åren 1980-1992, och 

där framkom det att hälften av produktionstillväxten var resultatet av att nya högproduktiva aktörer 

tillkommit och gamla lågproduktiva aktörer försvunnit. Resterande tillväxt kom från det ökade 

konkurrenstrycket på existerande företag och förändrade ägarskap. Studien är baserad på 

industriföretag, och det är svårt att göra direkta kopplingar men liknande tendenser skulle kunna 

inträffa även inom vården. Detta gör att det blir viktigt att uppmuntra och ge stöd till företag som vill 

starta verksamhet. (Le Grand, 2007b) 

För att undvika problem med såväl kvalitet som effektivitet är det viktigt att nya vårdgivare granskas 

innan de får tillträde på marknaden. Det är dock viktigt att inte försämra konkurrensen genom att 

auktorisationskraven skapar för höga barriärer för nya leverantörer. Det finns även andra barriärer 

som leverantörerna möter då de ska etablera sig. Inom sjukvården är kapitalkostnader ofta höga och 

det krävs ofta dyr högteknologisk utrustning. Vidare kan det vara svårt att ändra på patienterna 

vanor. De har sedan tidigare blivit hänvisade till den lokala vårdgivaren och nu måste de bli 

övertygade om att vända sig till en ny. (Le Grand, 2007b) 

En viktig aspekt, förutom att det behövs flera konkurrenter och bra möjligheter att ta sig in på 

marknaden, är att vårdgivare som missköter verksamheten måste uteslutas. Om det inte föreligger 

en kostnad att misslyckas, kommer således incitamenten för att försöka uppnå önskat resultat att 

minska. Hantering av ineffektivitet bland leverantörer är ett stort problem inom flera verksamheter 

inom den offentliga sektorn. Genom kundval kan kvalitetsproblem lösas, då patienterna kan vända 

sig till en annan leverantör om de är missnöjda. Finansiella misslyckanden är svårare att hantera, då 

regeringen ofta hjälper leverantörer med svårigheter för att rädda verksamheten. För att undvika 

destruktiva ingripande från statens sida är det viktigt att ha tydliga regelbaserade procedurer för att 

hantera mindre bra leverantörer. (Le Grand, 2007b) 

6.2 Information om valmöjligheter    
För att kundvalssystem ska fungera effektivt krävs det att information finns och att patienterna tar 

del av den informationen, vilket är ett av problemen inom just sjukvården, då tjänsterna ofta är 

komplexa och svårbegripliga. Det har framkommit av tidigare studier att det finns svaga bevis för att 

patienter faktiskt använder sig av informationen som presenteras för att fatta sina beslut. Det finns 

trots detta bevis för att leverantörer ger ut publicerad information, delvis för att det skulle kunna 

påverka patienters val. Det finns flera sätt att överkomma informationsproblemen till patienter, 

bland annat genom användandet av databaserade beslutsverktyg, och visuella symboler. I 

Storbritannien används ett verktyg som har varit framgångsrikt för att hantera 

patientinformationsproblemet. Systemet, Patient Care Adviser, PCA, baseras på utbildad personal, 

ibland även med bakgrund från en vårdenhet, som ger rådgivning till patienterna för att underlätta 

deras val. Det finns dock utvecklingspotential i det brittiska systemet, där rådgivning skulle kunna ske 

i större utsträckning och även innefatta olika behandlingsmöjligheter, identifiera speciella behov, 

boka in kunder till speciella enheter, arrangera transporter etc. En viktig aspekt är att detta skulle 
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medföra ökade kostnader att administrera, men å andra sidan kan resurser sparas i form av bättre 

användning av vårdenheternas resurser, bättre informerade och mer aktiva patienter, lägre grad av 

uteblivna besök och bättre planering av vården. (Le Grand, 2007b)  

6.3 Undvika Cream-skimming 
Cream-skimming, en form av selektering, är ytterligare ett problem med kundvalsmodellen. I länder 

som har ett socialförsäkringssystem kan det inträffa då försäkringsbolag försöker välja ut patienter 

med lägre risk eller tar högre betalt av patienter med högre risk. I det brittiska systemet förekommer 

det istället direkt hos vårdleverantörerna, där vårdenheterna väljer patienter som är lättare och 

billigare att behandla, relativt den ersättning som ges. Det medför att det blir svårare för patienter 

som är definierade som högriskgrupper, ex. gamla och fattiga. Vårdenheterna i Storbritannien får 

idag en kapitationsersättning, vilket ökar incitamenten för cream-skimming. Utöver 

kapitationsersättningen finns även ett prestationsbaserat ersättningssystem med fasta priser som 

också skapar starka incitament för cream-skimming, såvida det inte införs ytterligare åtgärder för att 

motverka effekten. Flera av sjukhusen i Storbritannien har långa vårdköer, vilket gör det lättare för 

vårdenheter att välja bort mindre lönsamma patienter. I de fall vårdköer inte förekommer är det 

fortfarande möjligt för vårdcentraler att välja bort mindre lönsamma patienter såvida systemet 

tillåter det och inga särskilda regleringar finns. (Le Grand, 2007b)  

Trots att ersättningssystem baserat på prestationsbaserad ersättning med fast pris ökar incitament 

för cream-skimming används det i flera kundsvalsmodeller. (Le Grand, 2007b) I Storbritannien är 

syftet med det att tillhandahålla ett mer öppet, regelbaserat system som skapar förtroende. Det ska 

leda till ökad effektivitet, stödja patienters valmöjlighet och främja verksamheten samt skapa kortare 

väntetider. (www.dh.gov.uk) 

Det som talar emot cream-skimming inom sjukvården är dock den begränsade kunskap som 

listningspersonalen besitter. Det kan ifrågasättas om de verkligen kan urskilja lågriskspatienter från 

högriskspatienter. Vidare utgör etiken en signifikant faktor, läkare vill behandla sjuka patienter och 

inte neka dem vård. De kan också vara en utmaning för läkare att behandla svårare och mer 

komplicerade fall. Trots det finns bevis för att det förekommer cream-skimming. (Le Grand, 2007b) 

För att motarbeta cream-skimming finns flera åtgärder som kan genomföras. En utväg är en 

försäkring där vårdenheter blir tilldelade mer resurser om de ska behandla patienter som kostar mer. 

Det skulle ta bort incitament till diskriminering, men det finns fortfarande möjlighet att vårdenheten 

sedan inte använder de extra resurserna till behandling av patienterna. En annan möjlighet är att 

vårdenheterna inte är delaktiga i administrationen av listningen. I Storbritannien sker detta redan 

bland annat genom ett e-bokningssystem. Tredje alternativet är att riskjustera ersättningssystemet 

och ge högre ersättning för högriskpatienter, vilket delvis sker i det brittiska prestationsbaserade 

ersättningssystemet. En form av riskjustering är att ge extra ersättning till socioekonomiskt svaga 

områden. I praktiken är systemet svårhanterligt och det är omöjligt att framställa ett helt korrekt 

riskjusterat system. Såvida inte systemet fungerar perfekt återstår incitament till cream-skimming. 

(Le Grand, 2007b) 

För att kundvalssystem ska fungera måste det med andra ord finnas valmöjligheter, tillgänglig 

information samt ett system som undviker cream-skimming. (Le Grand, 2007b) Det framgår även i en 

rapport från Svenskt näringsliv (2002) att det måste finnas ett utbudsöverskott på marknaden. Om 
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det uppstår en kösituation begränsas kundernas valmöjligheter och vårdgivaren kan välja bort 

kunder. Den överkapacitet som valfrihet ger upphov till kan dock medföra ökade kostnader. Utifrån 

rapporten framgår även problematiken med att utforma ett fungerande ersättningssystem till 

aktörerna. Tjänsterna inom sjukvård är omfattande och mångskiftande, vilket innebär att storleken 

på beloppet bör justeras utifrån den åtgärd som vidtas. (Fölster, 2002) Till följd av de speciella villkor 

som finns inom primärvården blir det viktigt att tydliga procedurer finns. Landstingen måste ha en 

tydlig reglering för vilka tjänster som de privata företagen ska få ersättning för, samt i vilken 

omfattning, för en effektiv marknad. (Jönsson et al, 2009)   
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Utifrån teorier och tidigare studier kan viktiga faktorer i en effektiv kundvalsmodell sammanfattas. 

Faktorerna kommer att ligga till grund för den kommande analysen av den empiriska undersökning 

som har genomförts. Se figur 5.  

 
                             Figur 5 Viktiga faktorer i effektiv kundvalsmodell 

          Källa: egenkonstruerad 
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7 EMPIRISK UNDERSÖKNING AV VÅRDVAL I SVERIGE 

I följande kapitel undersöks fyra vårdvalsmodeller från landstingen Halland, Västmanland, Stockholm 

och Östergötland. Undersökningen baseras dels på information från rapporter och dels på intervjuer 

med tjänstemän från respektive landsting. 

7.1 Introduktion 
En kundvalsmodell, som inom vården kallas vårdval, introducerades för första gången inom 

primärvården i Sverige den 1 januari 2007. Först ut var då Hallands landsting, följt av Stockholm samt 

Västmanland som införde sitt vårdval under 2008. Under 2009 i samband med beslutet om att lagen 

om valfrihetssystem, LOV, skulle tillämpas även för primärvården spred sig detta vidare och allt fler 

landsting, däribland Kronoberg, Region Skåne, Västra Götaland och Östergötland, införde modellen. 

Från och med den 1 januari 2010 ska samtliga landsting ha infört vårdval. (www.skl.se) 

Idag har landstingen stor frihet att utforma sin egen modell, vilket har medfört skillnader i 

modellernas utformning, både när det gäller utgångspunkterna samt de politiska målen. Vidare har 

det medfört att det finns olika regler för listningen, godkännandet samt utformningen av 

ersättningssystem. Trots olikheterna syftar de till att bidra till valfrihet, patientinflytande, 

tillgänglighet av vård, mångfald och kvalitet. Det ska ge kunden en större roll, samtidigt som det ska 

bli lättare för nya aktörer att bedriva verksamhet inom primärvården och få rätt till ersättning för 

detta. (Prop. 2008/09:29. Lagen om valfrihetssystem) Hur vårdvalen Halland, Stockholm, 

Västmanland och Östergötland är utformade kommer i följande kapitel att framföras, för att senare 

jämföras och analyseras i de nästkommande kapitlen. 

 

7.2 Vårdval Halland 

7.2.1 Allmänt om Vårdval Halland 

Hallands län har ca 290 000 invånare fördelade på sex kommuner, Laholm, Hylte, Halmstad, 

Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Befolkningstätheten uppgår till 54,3 invånare per km2. De fem 

övergripande målen för landstinget är god hälsa, nöjda och engagerade invånare, god vård, stark 

ekonomi samt stolta och engagerade medarbetare. I landstinget Halland fastställer fullmäktige mål 

och strategier, vilket ska finnas lättillgängligt för allmänheten via landstingets hemsida. 

(www.lthalland.se)   

År 2007 infördes det första försöket av kundvalssystem inom primärvården i Halland för att ge de 

halländska medborgarna ökad valfrihet och därigenom öka kvaliteten på vården. (www.lthalland.se) 

Administratören för Vårdval Halland är oerhört positiv till modellen och menar att de allra flesta 

tycker att det är bra. Hon anser att det är lika självklart att patienterna ska kunna välja vårdgivare, 

som kunder har rätt att välja matbutik. Vidare har Administratören beskrivit införandet av modellen. 

Innan vårdvalet infördes den 1 januari 2007 fanns ett utvecklingsprojekt som startades flera år 

tidigare i två primärvårdsområden/kommuner, vilket blev en av grunderna för modellen som sedan 

utvecklades. Vidare iakttog landstinget hur det såg ut i andra verksamheter. 
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”Man tittade på hur man löst skolpeng och omsorgspeng inom kommunerna när 

man startade planeringen av vårdvalsmodellen. Det genomfördes för att inget 

annat landsting har gjort något liknande.” (Administratören för Vårdval Halland, 

2010) 

Halland var först ut och hade inga exempel eller lagar att gå efter, bland annat hade inte LOV införts 

vid den tidpunkten. De räknade med att det skulle inkomma klagomål, vilket dock inte skedde. Till 

grund för modellen och för att skapa legitimitet fanns ett EG-direktiv som kunde tillämpas och 

hänvisas till. (Administratören för Vårdval Halland, 2010) 

I Halland är det omkring 30 000 medborgare årligen som väljer att byta vårdgivare. Av dessa ingår ca 

3000 nyfödda, 3000 avlidna och 3000 nyinflyttade. I Halland förekommer inte begreppen passivt 

samt aktivt listade, som i många andra landsting ex Västra Götaland, utan här räknas samtliga som 

aktiva. Administratören för Vårdval Halland anger att det därför rör sig om totalt ungefär 20 000 per 

år som väljer att byta vårdcentral inom Halland. Det kan bero på flera saker exempelvis flytt, följer 

vårdpersonal som byter arbetsplats och även missnöje med den vårdcentral som man har idag. 

(Administratören för Vårdval Halland, 2010) 

Administratören anger att Vårdval Halland har medfört en del förändringar, bland annat längre 

öppettider. Det framgår även på landstingets hemsida, där det redan på startsidan visas information 

om förlängda öppettider. Numera ska det finnas vårdenheter som har kvälls- och helgöppet. I 

Halmstad kommer exempelvis vårdcentralen Nyhem ha öppet måndag till fredag kl 17.00–21.00 samt 

lördag, söndag och helgdagar kl 8.00–21.00. Det finns även andra vårdenheter i Varberg som har 

förlängt öppettiderna. (www.lthalland.se) En annan förändring som har inträffat är ökad 

specialisering inom närsjukvården. Det har inom landstinget införts fler tjänster som specialiserade 

sjuksköterskor och rehabpersonal, samt läkare med annan kompetens än allmän 

medicin/distriktläkare. Det betonas att det rör sig om närsjukvård och inte primärvård. Då vårdval 

Halland startades tillfördes 20 mkr mera än det som tillfördes inom primärvården 2006, vilket bland 

annat har gått till fler specialister. (Administratören för Vårdval Halland, 2010)  

En vårdenhet har ingen möjlighet att neka en patient. Det står angivet på hemsidan att patienten ska 

tas emot snarast eller senast inom tre månader från att det att valblanketten har skickats in till den 

vårdenhet som väljs. (www.lthalland.se) Administratören för Vårdval Halland bekräftade detta och 

angav att vårdenheter inte har rätt att neka patienter, däremot om en patient precis valt en ny enhet 

har vårdgivaren rätt att få tre månader på sig innan de måste ta emot patienten. Den gamla 

vårdgivaren har dock fortfarande ansvaret till dess att den nya enheten kan ta emot patienten. 

(Administratören för Vårdval Halland, 2010) 

”Vid akuta ärenden ska vård finnas tillgängligt omedelbart, vid övriga ärenden ska 

läkare ta emot patienten inom sju dagar, och det klarar 98 % av vårdenheterna 

hösten 2008. Man har förståelse för att det kan vara svårt att öka kapaciteten, 

speciellt om många väljer att lista om sig på en enhet samtidigt. Vid eventuell 

platsbrist innebär det att de får bygga ut eller ha längre öppettider, och vid 

personalbrist eventuellt anställa fler.” (Administratören för Vårdval Halland, 2010) 
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7.2.2 Information till medborgare 

När modellen infördes spreds mycket information initialt, i form av reklam, annonser i TV och 

tidningar. Det var även mycket debatter i media vilket också bidrog till uppmärksamhet. Landstinget 

skickade också ut broschyrer och blanketter till alla medborgare i Halland. Där fanns ett förtryckt val 

som baserade sig på den enhet som patienten tidigare har vänts sig till. (Administratören för Vårdval 

Halland, 2010) 

”Vi kollade efter besök från 2006 och om inte något skett, 2005, 2004, 2003, 

saknades det från 2003 blev det förtryckta valet den geografiskt närmsta 

enheten.”  (Administratören för Vårdval Halland, 2010) 

Halland har även en vårdvalsservice. När verksamheten startades fanns åtta personer som kunde 

besvara frågor om vårdvalet och administrera vårdvalsblanketter. Idag finns det en person som 

arbetar med att hjälpa invånare med vårdvalsblanketter och frågor om vårdvalet. (Administratören 

för Vårdval Halland, 2010)  

På landstingets hemsida finns information redan på startsidan till halländska medborgare om Vårdval 

Halland, bland annat om hur de ska gå tillväga för att välja enhet, länkar till vårdenheternas 

webbsidor etc. Vidare finns det en tillgänglig jämförelsetjänst. Halland erbjuder två sätt att jämföra 

vårdenheterna, den nationella tjänsten 1177 samt landstingets tjänst. Den tjänst som Landstinget i 

Halland erbjuder på hemsidan, ger patienten möjlighet att gå in och jämföra olika vårdenheter för att 

avgöra vilken som passar bäst. Patienten väljer då ut de vårdenheter som skulle kunna vara aktuella, 

dock maximalt fyra stycken och kan jämföra dessa på ett enkelt sätt i flera avseenden. Det går att se 

skillnader i öppettider, telefontider och andel patienter som erbjuds läkarbesök inom sju dagar. 

Vidare går det att jämföra vårdenheternas tillhandahållna tjänster, läkarnas kompetenser och 

eventuella specialistområden som finns exempelvis barnmedicin, idrottsmedicin, hjärtsjukdomar etc. 

Enheterna erbjuder också olika typer av e-tjänster, vilket också framgår av jämförelsen. Hela 

jämförelsetjänsten är lättöverskådlig och ger bra information om såväl de tjänster som erbjuds och 

hur patienten ska komma i kontrakt med önskad vårdenhet. (www.lthalland.se)      

Det finns även information till vårdgivarna genom hemsidan. Det finns i dokumentet ”Vårdval 

Halland, modellbeskrivning 2010” information om ersättning, auktorisation etc. Det finns också en 

ansökan bifogad som vårdgivaren ska fylla i och skicka in om de är intresserade av att bedriva 

verksamhet i Halland. (www.lthalland.se)   

7.2.3 Auktorisation av vårdgivare 

I samband med att Vårdval Halland skulle introduceras var det 48 vårdgivare som ansökte om att få 

bli ackrediterade. Vid starten av Vårdval Halland fanns det sedan 40 vårdenheter, då ett par drog 

tillbaka sina ansökningar. En överenskommelse träffades sedan med dessa vårdenheter. 

(Administratören för Vårdval Halland, 2010) 

Landstinget i Halland har satt upp flera krav som en vårdenhet ska uppfylla för att få bli auktoriserad. 

Den vård som ges ska följa hälso- och sjukvårdslagens föreskrifter för god kvalitet och hygien samt 

trygghet för patienten, akutvård ska ges till alla patienter vare sig de är listade vid vårdcentralen eller 

inte. Vidare ska personalen ha tillräcklig kompetens, lokaler ska vara anpassade för verksamheten, 

utrustningen ska vara tillförlitlig och uppfylla kvalitetskrav och patienter som listar sig vid 
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vårdenheten ska erbjudas plats inom tre månader. Det ska även erbjudas hembesök till patienter 

som inte kan ta sig till vårdcentral, barnhälsovård ska bedrivas efter barnets och familjens behov, 

patienter ska erbjudas rehabilitering och få råd om egenvård. Nämnda krav är endast ett urval av det 

som vårdgivarna ska uppfylla för att blir ackrediterade. Det genomförs sedan kontroller och 

utvärderingar av vårdcentralerna för att försäkra att reglerna följs. (www.lthalland.se) Förutom 

kvalitetskraven måste Vårdenheterna i Halland erbjuda patienterna samtliga tjänster. Har det inte 

möjlighet att göra det i egen regi, kan de teckna avtal med underleverantörer och köpa in sig där. 

(Administratören för Vårdval Halland, 2010) 

Till en början fanns ett stort behov av nya vårdgivare och folk valde en annan vårdenhet i samband 

med att blanketten skickades ut. Administratören för Vårdval Halland anger att det kan vara svårare 

för nya enheter som försöker etablera sig efter införandet. (Administratören för Vårdval Halland, 

2010) 

”Nu kan det vara svårare för nyöppnade enheter, eftersom alla har valt. Man 

byter ofta inte förrän man är sjuk eller om man är missnöjd. Det är dessa patienter 

som de nyetablerade har störst chans att dra till sig och de är ofta i behov av vård 

och detta innebär direkta kostnader för vård.” (Administratören för Vårdval 

Halland, 2010) 

Det finns ett ställe där det saknas en enhet. Landstinget har då gått ut till vårdgivarna om 

att de ska öppna verksamhet där. 

”Vårdenheterna är jämt geografiskt fördelade i det stora hela. Det är bara i 

Laholm som man gått ut till olika vårdleverantörer och önskat att någon vill öppna 

en ny enhet utmed kusten. Där det inte finns någon.”  (Administratören för 

Vårdval Halland, 2010) 

7.2.4 Landstingets ersättningssystem till vårdgivare 

När en vårdcentral blivit auktoriserad kan patienter lista sig där och landstinget betalar då en 

ersättning per person som väljer att listar sig där. Patienterna delas in i fyra stycken ålderskategorier 

som ger olika ersättningar då vissa grupper anses behöva mindre vård och andra mer. Patientavgifter 

bestäms av landstinget och är obligatoriska för varje vårdcentral att ta ut. Om en patient uppsöker 

vård hos en annan vårdcentral än där man är listad får denna vårdcentral ersättning från den där 

patienten är listad. På landstinget hallands hemsida beskrivs ersättningssystemet närmre. 

(www.lthalland.se) 

Hälso- och sjukvårdspengen 2010. Ersättningen per poäng under 2010 är 2 900 kronor.  

Ålder Poäng Årsersättning/individ exkl momskompensation* 

0-6 2,1 6090 

7-64 0,6 1740 

65-79 2,0 5800 

80- 3,0 8700 

Tabell 2 Hälso- och sjukvårdspengen 

* En privat vårdenhet får momskompensation genom                    Källa: www.lthalland.se 

att hälso- och sjukvårdspengen uppräknas med 6 procent.  
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Landstinget utför tre gånger per år kontroller av vårdcentralerna och undersöker då hur väl de 

uppställda målen uppfylls. Om en vårdcentral brister i måluppfyllande på någon av ovanstående 

punkter sker ett avdrag från den vårdpeng som betalas ut till vårdcentralen. Målen för respektive 

vårdenhet är följande; 

Tillgänglighet – vårdenheten ska uppfylla den nationella vårdgarantin till 100 %. Samtliga patienter 

ska erbjudas vård inom 7 dagar och kunna nå sin vårdcentral via e-post. 

Hög täckningsgrad – patienterna ska få 80 % av sitt vårdbehov 

tillgodosett hos vald vårdcentral och inte hos en annan 

vårdcentral. År 2010 gäller följande intervall för täckningsgrad (i 

procent) och följande avdrag i kronor för respektive intervall. Se 

tabell 3. 

Säker vård – hur många avvikelserapporter på diagnoser 

förekommer. Ställda diagnoser ska uppfylla nationell standard.  

Samverkan – vårdcentralen ska ha ett bra samarbete med 

specialist och rehabiliterings enheter.  

Kvalitet – rutiner och system ska vara väl dokumenterade, vilket 

möjliggör extern granskning och medicinsk revision för att 

kontrollera om vården uppfyller nationella mål om medicinsk 

säkerhet.  

Vårdens utveckling – för att få en effektivare sjukvård ska personalen kontinuerligt delta i 

kompetenshöjande utbildningar och vårdcentralen ska delta i landstingets utvecklingsuppdrag. 

Hälsofrämjande arbete – vårdcentralen ska vid patientbesök ta upp frågor som gäller allmänna 

hälso- och levnadsvanor. Patienter ska erbjudas hjälp att sluta röka, de ska även få stöd vid övervikt 

och alkoholproblem.   

Läkemedelsförskrivning – för att ha en kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning finns det olika kvoter 

som förskrivningen måste hålla sig inom. Hallands läkemedelskommitté har rekommendationer på 

terapeutiska kvoter och de vårdenheter som inte följer dessa får avdrag. Avvikelser genomförs på 

fyra nivåer med fyra färger. 

 Grön - Avvikelse med 20 %. Ger inget avdrag och ses som godkänt. 

 Gul - Avvikelse med 21-30 %. Ger inte avdrag för detta men det bör förbättras. 

 Röd – Avvikelse med 31-40 % är inte acceptabelt. Ger avdrag med 100 000 per år och 

terapeutisk kvot. 

 Ofärgad - Avvikelse med mer än 40 % är oacceptabelt. Ger avdrag med 150 000 per år och 

terapeutisk kvot. 

Avdraget baseras på den genomsnittliga vårdenheten. I praktiken görs avdrag utifrån vårdenhetens 

storlek i form av antalet vårdpoäng. 

Täckningsgrad (%) Avdrag (kr) 

78-79 32 
76-77 69 
74-75 101 
72-73 133 
70-71 165 
68-69 197 
66-67 235 
64-65 267 
62-63 299 
60-61 331 
w-59 363 

Tabell 3 Täckningsgrad 
   Källa: www.lthalland.se 
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Besöksrelaterade ersättningar och avdrag. Landstingskontoret administrerar ersättningar och 

avdrag utifrån data som vårdenheten lämnar till landstingets vårddatabas och centrala 

avräkningssystem.  

 Patientavgifter tillfaller vårdenheten. 

 Kompensation för utebliven patientavgift. 

 Ersättning för vård av patienter från annan vårdenhet, utomlänspatienter, utländska 

medborgare och utlandssvenskar samt asylsökande. 

 Avdrag för köpt vård, exempelvis avdrag för besök på annan vårdenhet, besök i andra 

landsting, besök hos läkare inom allmänmedicin och besök hos sjukgymnaster. 

Systemet innebär att ersättningen utgörs av hälso- och sjukvårdspengen minus avdrag för bristande 

måluppfyllelse, multiplicerat med framräknat antal vårdpoäng. (www.lthalland.se) 

Administratören för Vårdval Halland anger att det fördes en diskussion om det är bättre att tillämpa 

bonus för duktiga vårdenheter. Hon menar dock på att forskning har visat att det är mer effektivt att 

göra avdrag än att tillämpa bonus. Det skapar större incitament att få ta del av hela vårdpengen än 

att få extra pengar om målen uppfylls. (Administratören för Vårdval Halland, 2010) 

Ersättningssystemet kräver liten administration, mindre än det som erfordrades för primärvården 

tidigare. Anledningen till det beror på att allt är automatiserat. Avdraget för ersättningssystemet är 

bland annat baserat på läkemedelsförskrivning med måltal för terapeutiska kvoter fastställda av 

läkemedelskommittén, med jämförelseavvikelser på fem läkemedel. Det har införts för att de vill 

hålla nere läkemedelskostnaderna och ge bästa möjliga behandling till lägsta kostnad. Vidare finns 

avdrag för om patienten söker sjukhusets specialistmottagningar i öppenvård s.k. täckningsgrad. 

Under ett år fanns avdrag för de som inte deltagit i det nationella Diabetesregistret. Nu är dock 

samtliga med och det finns inte längre ett avdrag för det. (Administratören för Vårdval Halland, 2010) 

Inom landstinget har det förts en diskussion om ACG, vilket inte är aktuellt att införa i dagsläget. 

Halland följer utvecklingen inom de andra landstingen och kommer att ta ställning till det senare då 

utfallet har visat sig. Administratören för Vårdval Halland är inte helt övertygad om att ACG är en bra 

metod. Hon menar att närsjukvården inte endast ska fungera som en diagnosutsättare, utan även ge 

råd. (Administratören för Vårdval Halland, 2010) 

”Förändrade levnadsvanor kan bidra till att folk blir friskare. Om man väljer att 

basera ett ersättningssystem på diagnos skapar det incitament för vårdgivare att 

sätta diagnoser på folk. Det kan i sin tur göra att folk verkar vara sjukare.” 

(Administratören för Vårdval Halland, 2010)  

Socioekonomisk ersättning är inte inkluderat i Hallands ersättningssystem. Administratören anger att 

det finns landsting som har infört ett sätt att beräkna extra resurser för socioekonomisk ersättning 

och att Halland även följer dessa resultat. Vidare menar hon att det kräver en stor datakörning på 

alla invånare inom landstinget. (Administratören för Vårdval Halland, 2010) 
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7.2.5 Uppföljning och utvärdering 

Landstinget genomför ett uppföljningsarbete tre gånger per år. Kvalitetsarbete är en viktig del i 

kundval, då det konkurreras om kvalitet och inte pris. Dessutom sker en uppföljning genom 

personligt besök vid varje vårdenhet med diskussion om att alla parametrar som ligger till grund för 

godkännandet och att avtalet följs. (Administratören för Vårdval Halland, 2010) Samtliga vårdenheter 

ska delta i uppföljnings- och förbättringsarbete, och aktivt delta samt ge den information som behövs 

för uppföljning. (www.lthalland.se) 

Utöver de kontroller som är utförda av landstinget finns utvärderingsrapporter genomförda av 

Paulsson från Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet där fyra områden har undersökts; patient, 

verksamhet, ekonomi och personal. Det har bland annat framkommit att det har skett färre 

anmälningar till patientnämnden mellan 2006 och 2007, och den upplevda servicekvaliteten anses ha 

förbättrats. Antalet privata enheter ökade från 12 till 20 stycken under 2007, ytterligare två tillkom 

under 2008. En privat ersatte även en landstingsdriven vårdcentral. De privata ökade sin 

marknadsandel från 27,3 till 33,3 % under 2007 och ökade ytterligare under 2008 till 36,7 %. Det har 

enligt utvärderingen framkommit att 50 000 gjorde ett omval under 2007, ytterligare 29 000 under 

2008. Det visade sig att antalet remisser till specialister har ökat, täckningsgraden ökade något under 

2008, från 67 % till 69 % och andelen terapeutiska kvoter som uppfylls varierar mellan olika enheter. 

Det har även framkommit att resultatet för landstingsdrivna enheter 2008 uppvisade ett underskott 

på 16,5 miljoner kronor, vilket kan bero på den minskade marknadsandelen. Det visade sig också att 

personalomsättningen var hög i landstingsdrivna enheter under 2008, bland annat har hälften av 

cheferna i landstingsdrivna enheter bytts ut. (Paulsson, 2008 och 2009) 

7.2.6 Jämförelse med andra vårdval 

Administratören för Vårdval Halland menar på att Halland har haft utbildningar, seminariedagar och 

berättat mycket om hur modellen har fungerat. Då de var först ut var det många landsting som har 

valt att studera Hallands modell när de har arbetat fram sin egen.  

”De flesta har gjort förändringar, men det är inget som jag har upplevt som 

förbättringar. Jag tycker att det är tråkigt att Västra Götaland inte har med rehab 

i sin modell och att Stockholm har ersättningssystem som baserar sig på extra 

betalt för varje patientbesök. Nackdelar med system kan eventuellt vara att 

multisjuka patienter inte är lika önskade besök då de tar längre tid. Man hinner 

fler lindrigt sjuka på samma tid och det ger mer pengar.” (Administratören för 

Vårdval Halland, 2010) 
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7.3 Vårdval Stockholm  

7.3.1 Allmänt om Vårdval Stockholm 

Stockholms läns landsting består av 26 kommuner. Inom landstinget finns ca 20 % av Sveriges 

befolkning, ca 1,9 miljoner människor, vilket ger landstinget en befolkningstäthet som uppgår till 

309,7 invånare per km2. Bruttokostnaden för att hantera hälso- och sjukvård i hela Stockholms läns 

landsting uppgick under 2009 till mer än 60 miljarder kronor. Varje dag föds ungefär 75 barn, 12 400 

personer besöker husläkarmottagning och det är ungefär 3 300 personer inlagda på akutsjukhus. 

Landstinget har ansvaret för att alla dessa personer i Stockholms län ska få den vård som behövs, i 

enlighet med det regler som finns i Hälso- och sjukvårdslagen. En tredjedel av all vård utgörs av 

privata vårdgivare, antingen i form av husläkare, sjukgymnaster, mödravårdscentraler eller ett 

sjukhus. (www.sll.se) 

Den 1 januari 2008 införde Stockholms läns landsting ett vårdvalssystem, för att ge medborgarna rätt 

att på egen hand välja vårdgivare. Etableringsfriheten ska leda till ökad tillgänglighet och större 

mångfald samt kortare köer. I snitt är 1600-1700 personer listade per husläkare. Under 2009 infördes 

det även för akutsomaliska områden och vårdval gäller nu inom 12 specialistområden. (www.sll.se) 

Ett direktiv från landstingspolitikerna medförde att en utredning påbörjades i mars 2007 för att ta 

fram ett förslag på hur ett vårdvalssystem inom primärvården skulle utformas. Förslaget skulle sedan 

presenteras i juni 2007. Det var en mindre grupp som arbetade under stor tidspress och därför fanns 

inga möjligheter att utforma ett system som innebar större förändringar, utan en stor del av det som 

fanns sedan tidigare fick återanvändas. (Projektledaren för Vårdval Stockholm, 2010) 

Vårdval Stockholm utformades utifrån målet att öka tillgängligheten och ge patienterna ökat 

inflytande, vilket även har uppnåtts. Under två år har 500 000 personer bytt vårdgivare, det vill säga 

15 % av befolkningen årligen. Förutom att dessa har tagit vara på möjligheten att byta vårdenhet, har 

läkarmottagningarna fått 22 % fler besök efter reformen. Två av tre får tid samma dag som de bokas. 

(Projektledaren för Vårdval Stockholm, 2010) 

”Den stora skillnaden är att när man ringer till en läkarmottagning idag så hälsar 

de dig välkommen och ber dig inte att återkomma i nästa vecka” (Projektledaren 

för Vårdval Stockholm, 2010) 

I Stockholm är det inte ett krav att alla medborgare ska vara listade vid en vårdcentral utan ca 9 % av 

befolkningen är olistade, vilket leder till högre rörlighet och underlättar för nya aktörer som etablerar 

sig att få patienter. (Projektledaren för Vårdval Stockholm, 2010) Omval av vårdenhet kan ske på tre 

sätt; genom e-tjänsten ”Mina vårdkontakter”, på en vårdvalsblankett eller på den vårdcentral som 

väljs. Vårdvalsblanketten finns tillgänglig på hemsidan och kan skrivas ut. (www.vardguiden.se) 

Listningen och kölistor administreras centralt av landstinget och därmed kan vårdgivaren inte 

påverka vem de får som patient utan bara hur många patienter de har. (Projektledaren för Vårdval 

Stockholm, 2010)  

7.3.2 Information till medborgare 

I samband med införandet genomfördes informationskampanjer med affischering på offentliga 

platser, bland annat på tunnelbanor, tåg och bussar. Vidare skickades det ut tryckt 
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informationsmaterial till samtliga hushåll för att samtliga invånare i Stockholm skulle vara medvetna 

om sin valmöjlighet. (Projektledaren för Vårdval Stockholm, 2010) 

På landstingets hemsida finns information om vårdval. De vårdgivare som är intresserade av vårdval 

blir hänvisade till www.uppdragsguiden.sll.se via länkar. Där finns en bättre beskrivning av 

auktorisering och generellt om vårdval Stockholm. Bland annat innefattar det information om 

regelverk för vårdval inom olika verksamheter, ersättningssystemets utformning samt lagar, riktlinjer 

och policyn. (www.uppdragsguiden.sll.se) 

Till invånarna finns information om vårdval via hemsidan om de först går in under verksamhet, och 

sedan hälsa och vård. Där finns en kortare beskrivning av vilka områden det avser samt hänvisar till 

vårdguiden, där det ska finnas information via telefon och internet om Vårdval Stockholm. 

(www.sll.se) På Vårdguidens webbplats går man sedan in på fliken ”så funkar det” och sedan på 

”välja vårdgivare”. Där finns upplysningar, på olika språk, om vad vårdval innebär och hur man går till 

väga för att byta vårdcentral. Det är också möjligt att på landstingets hemsida jämföra hur 

patienterna uppfattar de olika mottagningarna när det gäller helhetsintrycket, bemötande, 

delaktighet, information, och telefontillgänglighet. (www.vardguiden.se) 

7.3.3 Auktorisation av vårdgivare 

Stockholms läns landsting har författat flera policydokument som innehåller de regler som gäller för 

att bli auktoriserad. Reglerna ska säkerställa att invånarna får vård av hög kvalitet, visas omtanke och 

respekt samt att det finns en helhetssyn inom vården. I dokumenten finns regler om vårdhygien, 

tystnadsplikt, personalens kompetens, patientjournalernas utformning, ekonomisk stabilitet för 

verksamheten, tillgänglighet, läkemedelsförskrivning med flera. Landstinget har som beställare rätt 

att göra utvärderingar och revisioner av de auktoriserade vårdenheterna, vilka då ska ge ut all 

information som efterfrågas. Granskning av journaler ska ske enligt gällande sekretessregler men i 

övrigt har beställaren rätt att publicera resultatet av uppföljningar. (www.uppdragsguiden.sll.se)   

Projektledaren anger att enligt Konkurrensverket tillämpar Vårdval Stockholm den modell som gör 

det lättast för nya aktörer att ta sig in på marknaden. Det senaste året har det startat fyra nya 

vårdenheter och totalt har det tillkommit 35 nya sedan införandet av vårdval. Samtliga nya aktörer är 

privata och därutöver har 10 stycken som tidigare drevs i landstingets regi privatiserats. Ca 52 % av 

befolkningen är listade vid privata vårdgivare. (Projektledaren för Vårdval Stockholm, 2010) 

Stockholms läkarmottagningar får själva bestämma hur många patienter de vill ta emot och de har 

rätt att neka nya patienter om de har för många. Projektledaren för Vårdval Stockholm menar att 

politiker inte ska reglera och bestämma hur stora enheterna ska vara utan det är upp till dem att 

sätta gränser för hur många patienter de kan ta emot.  

”Det ska inte behöva ske genom att skrämma bort patienter med dålig vård utan 

alla de patienter man har ska vara välkomna”. (Projektledaren för Vårdval 

Stockholm, 2010) 

Ingen avauktorisation har skett men det har hänt vid ett tillfälle att en BVC-enhet har fått tillståndet 

indraget på grund av att de var för små. (Projektledaren för Vårdval Stockholm, 2010) 
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7.3.4 Landstingets ersättningssystem till vårdgivare 

På www.uppdragsguiden.sll.se framgår det hur ersättningssystemet för husläkarverksamheten är 

uppbyggt. Tidigare, i Stockholms läns landsting, baserades ersättningen till vårdgivare på kapitering 

och socioekonomiskt index. Det fanns även en viss prestationsbaserad ersättning som grundades på 

antalet genomförda besök och genomförda åtgärder. I och med införandet av vårdval förändrades 

ersättningssystemet. Numera baseras fortfarande ersättningen på kapitering där invånarna delas upp 

i fyra stycken åldersgrupper men den socioekonomiska ersättningen har tagits bort och den 

prestationsbaserade ersättningen har ökat som andel av den totala ersättningen.  

Uppdragsrelaterad ersättning 
 I tabell fyra framgår kapitationsersättningar för de olika 

åldersintervallen. Kapitationsersättningen är ett fast belopp 

som utbetalas för de personer som är listade hos 

vårdgivaren vare sig de besöker vårdcentralen eller ej. För 

att vara listad ska personen göra ett aktivt val och vara 

registrerad i landstingets listningssystem Liston. Den delen 

av ersättningen utgör basen för att utföra uppdraget. 

Produktionsrelaterade ersättningar 
Utöver den ålderbaserade ersättning utgår även en rörlig ersättning bland annat för ett läkarbesök 

med 479 kr och ett sjuksköterskebesök med 200 kr. Vidare finns flera olika åtgärder där ytterligare 

ersättning utgår. 

Ersättningstak 

Vårdgivarens ersättning kan reduceras om antalet besök dividerat med antal listade överstiger 

särskilda nivåer. Besök är i detta sammanhang de besök som utgörs av vårdgivarens listade patienter. 

Se tabell fem.  

 Full ersättning Reducering av 
ersättning 33 % 

Erhåller ersättning för 
patientavgift och för 
frikort 

Läkarbesök, besök per listad (genomsnitt 
per person), avser inte besök i hemsjukvård 

0-1,9 2,0-4,0 4,1- 

Sjuksköterskebesök, besök på mottagning 
per listad (genomsnitt per person) 

0-0,7 0,71-0,9 0,91- 

Psykosociala insatser, besök per listad 
(genomsnitt per person) 

0-0,10 0,11-0,14 0,15- 

Besök i hemsjukvården gjorda av 
sjuksköterska och undersköterska dividerat 
med antal listade 65 år och äldre 

0-6,0 6,1-  

Tabell 5 Ersättningstak 
 Källa:  www.uppdragsguiden.sll.se 

  

Åldersintervall Ersättning 

0-5 år 734 kr 

6-64 år 616 kr 

Över 65 år 1588 kr 

Tabell 4 Uppdragsrelaterad ersättning 
                         Källa: www.uppdragsguiden.sll.se 
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Bonusersättning och viten  
Vårdgivare som rapporterar in samtliga uppgifter i den webbaserande inrapporteringsmallen, WIM, 

kan få en eventuell bonusersättning för året. Det gäller dock inte vårdenheter som har drivits mindre 

än ett halvår. Nedan framgår bedömningsområden som ligger till grund för ersättning och viten till 

vårdgivare. 

 Målrelaterad ersättning. Om specificerade bonusnivåer uppnås får vårdgivaren en ersättning. 

Som grund ligger 2,9 % av de ersättningar som beställaren utbetalat under kalenderåret. 

 Vite för bristande miljöarbete. Om en vårdgivare har fått en ersättning över 15 Mkr, ska 

enheten ha ett miljöcertifikat (ISO-standard 14001). Finns inte ett sådant, kommer ett avdrag 

tillkomma med 0,5 % av ersättningar som beställaren har utbetalat under kalenderåret. 

 Inrapportering ska ske enligt regler, och om det inte görs har beställaren rätt att innehålla  

5 % av fakturerat belopp. När rapportering sker, återfås 80 % av beloppet som har 

innehållits. 

 Verksamhet som inte anordnar närakut faktureras ett vite som uppgår till 1,75 kr per listad 

och månad. 

Vårdgivaren ska även ta ut en patientavgift som överensstämmer med det belopp som landstinget 

har beslutat om. Om patientens väntetid efter den utsatta tiden överstiger 30 minuter har patienten 

rätt att få tillbaka den betalda avgiften. Beställaren betalar för utebliven intäkt i de fall patienter har 

frikort. Förutom detta får vårdgivaren ersättning delvis för viss medicinsk service, tekniska 

hjälpmedel, tolkar, utbildningsåtagande, sjukresor och särskilda uppdrag. 

(www.uppdragsguiden.sll.se) 

Förändringar i ersättningssystemet 

Till skillnad från det tidigare systemet har den prestationsbaserade ersättningen fått större 

betydelse. Ersättningen infördes som ett medel för att uppnå politikernas mål om högre 

tillgänglighet. Projektledaren för Vårdval Stockholm menar att utvärderingar visar på att besök från 

vårdtunga patienter även har ökat.  

”Vi kan se att det är ganska lika… inte att man har trängt undan vårdtunga 

patienter”. (Projektledaren för Vårdval Stockholm, 2010) 

Läkare blir mer benägna att ta emot patienter och ersättning per besök gör automatiskt att 

resurserna tilldelas de vårdtunga patienterna. En annan effekt av den höga rörliga ersättningen är att 

det är lättare för nya vårdgivare att etablera sig. De får betalt för den vård de utför och kan klara 

ekonomin genom att ta emot patienter. I andra landsting räcker det inte att behandla patienter utan 

de måste gå igenom ett listningsförfarande, vilket är mer trögrörligt och det blir svårare för nya 

vårdgivare att klara den ekonomiska situationen. Det ersättningstak som införts är för att behålla 

kontrollen över sjukvårdskostnaderna men det är få mottagningar som kommer upp till detta tak. 

(Projektledaren för Vårdval Stockholm, 2010) 

Tidigare baserades en liten del av ersättningen på ett socioekonomiskt index men det har nu tagits 

bort.  Den socioekonomiska ersättningen utgjorde en liten del av den totala ersättningen och därför 

menar projektledare att det inte var ett större problem när den togs bort. Det är bara ett fåtal 

vårdenheter som har fått det svårare ekonomiskt. Det har dock framförts av Projektledaren för 
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Vårdval Stockholm att tills 2011 ska det göras en utredning om ersättningssystemet ska förändras, 

bland annat undersöker de om ersättningen ska baseras på ACG. I dagsläget vill han inte 

kommentera det ytterligare. (Projektledaren för Vårdval Stockholm, 2010) 

”Vi fick ett uppdrag att ta fram en ny modell under höst 2008 som ska gälla från 

2011... Vad den innehåller vill jag inte gå in på. Vi kommer även att se på ACG.” 

(Projektledaren för Vårdval Stockholm, 2010) 

7.3.5 Uppföljning och utvärdering 

I Stockholm finns flera rapporter som utvärderar vårdvalet utifrån flera olika aspekter, bland annat 

baserat på socioekonomiska index, produktivitet, kostnadseffekter, uppföljning av listning, diagnoser 

etc. 

Ernst och Young (2008) har genomfört en rapport med syfte att visa patientmixens betydelse för 

effektiviteten hos husläkarmottagningar, och huruvida områden med ett högt socioekonomiskt index 

har andra förutsättningar. Studien visade på att det finns fler listade per anställd i områden med högt 

socioekonomiskt index, och även att antal besök per läkare är högre. Vidare har det visat sig att 

listade i dessa områden genomför fler besök än den genomsnittliga patienten.  Områden med högre 

index har högre andel yngre listade samt fler besök med tolk, medan områden med lågt 

socioekonomiskt index uppvisar istället en större andel äldre, över 75 år, listade på enheten. 

Utvärderingen tyder på att patientmixen har betydelse och att förutsättningarna för områden med 

högt respektive lågt socioekonomiskt index skiljer sig. Arbetsbördan är större och har en negativ 

inverkan på såväl utbildningstid som kunskapsöverföring mellan anställda. Resultatet pekar mot att 

”det finns risk för att den medicinska kvaliteten försämras på sikt.”   (Ernst och Young, 2008) 

En annan utvärdering har skett av Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning inom Stockholms läns 

landsting. Syftet med utvärderingen är att se till effekterna av vårdval. Av undersökningen har det 

kommit fram att antalet mottagningar har ökat från 162 till 182, under åren 2007-2008. Det har även 

skett en ökning av privata mottagningar, medan offentliga mottagningar har minskat. Utvärderingen 

visar att läkarbesöken har ökat med 12 % och det genomsnittliga antal besök per patient har ökat 

från 2,7 till 2,9, jämfört med samma period 2007. Det har även visat sig att det sker fler besök till 

mottagning, 4 %, och att även sköterskor får ta emot fler besök, 2 %. Anmälningar till 

patientnämnden har minskat med 22 %, och av dessa utgör största minskningen anmälningar pga. 

bristande tillgänglighet, därefter brister i bemötande och behandling. (Berggren et al, 2008) 

Hälso- och sjukvårdsnämnden förvaltning genomförde även en studie baserat på hela år 2008, för att 

göra en djupare uppföljning av listning, diagnoser, läkemedelföreskrivningar etc. Det framkommer av 

studien att det inte finns någon nämnvärd skillnad avseende diagnoser, andelen listade ökade en 

procentenhet jämfört med 2007 och att 15 % av listade genomförde ett omval. Läkemedelskostnader 

per recept hade ökat, men kostnaden för läkemedel per besök hade minskat med 8 %, till följd av fler 

besök. Det framkommer även att en viss överförbrukning av antibiotika kan noteras, vilket skulle 

kunna bero på fler patientbesök. (Berggren et al, 2009) 

Det har även skett en lägesrapport genomförd av Centrum för folkhälsa i Stockholms läns landsting, 

under 2008. Syftet är att beskriva vad som hänt efter första halvåret när det gäller kostnader, 

produktivitet och omfördelning mellan geografiska områden. Kostnaderna under 2008 har ökat i 
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lägre takt, jämförelsevis med 2006 och 2007. De vårdenheter som ligger i områden med lägre 

medelinkomst har fått en tuffare situation i och med avskaffandet av ersättning baserad på ett 

socioekonomiskt index. De får nu en lägre ersättning samtidigt som vårdutnyttjandet har ökat. I en 

undersökning om hur vårdutnyttjandet har förändrats från 2006 till 2008 visar det sig att de flesta 

vårdbesök i Stockholm år 2008 sker i de områden som har lägst medelinkomst. Det bör dock tas med 

att förändringarna är relativt små och begränsade pga. problem med inrapportering av data. 

Utvärderingen visar även på att den sammanvägda produktiviteten har ökat. Kostnaderna per viktad 

vårdkontakt har minskat med ca 10 %, vilket kan bero på fler läkarbesök. (Rehnberg et al, 2009) 

Vårdkostnaden mäts ofta med hjälp av DRG-poäng, som beräknas utifrån kostnad i förhållande till 

den vård som ges till patienterna. Sett till totalkostnad ligger Stockholm över genomsnittet men om 

DRG-poäng används som utgångspunkt ligger Stockholm bättre till. De höga kostnaderna beror på att 

det finns ett högt vårdutnyttjande och det innebär att om kostnaderna istället slås ut på hur mycket 

vård som ges blir kostnaden lägre än genomsnittet. Det bör dock framhållas att detta system är 

osäkert, vilket bland annat kan bero på skillnader i hur man mäter och rapporterar den vård som ges. 

Det kan även vara så att man i Stockholm ger onödigt mycket vård. Där har det riktats kritik för att de 

tar in patienter som inte är särskilt sjuka och inte behöver vård, för att det bidrar till bra statistik och 

det ser ut som många patienter blir behandlade. (Socialstyrelsen, 2009b) 

7.3.6 Jämförelser med andra Vårdval 

Projektledaren för Vårdval Stockholm vill inte göra en jämförelse av hur vårdval Stockholm har 

fungerat i förhållande till övriga landsting i Sverige, på grund av att samtliga landsting har haft olika 

förutsättningar och målsättningar med kundvalsreformen. Strävan efter att öka patienternas 

tillgänglighet och inflytande har lyckats, målet var att förbättra för patienten och inte vårdgivaren. 

”Vi ska se det här som en patientreform. Det ska inte vara för vårdgivarna, utan 

för patienten.” (Projektledaren för Vårdval Stockholm, 2010) 

7.3.7 Kritik mot vårdval Stockholm 

Vårdval Stockholm har blivit kritiserat och det har skrivits ett flertal kritiska artiklar i olika tidningar 

om det. Bland annat publicerade DN en artikel ”Vårdval Stockholm: Allvarligt sjuka är en dålig affär 

för vården”, (2009-06-13, DN). Det prestationsbaserade ersättningssystemet har lett till att 

vårdcentraler måste få in ett stort antal patienter för att ekonomin ska gå runt. För att klara av ett 

högt antal läkarbesök tar mottagningarna in alla patienter, även de som inte behöver någon 

läkarundersökning. Oavsett vilken sjukdom patienten har är ersättningen densamma, vilket leder till 

att de som är lättast och billigast att behandla är de mest önskvärda. De allvarligt sjuka kostar mer 

resurser men ger inte mer ersättning, risken finns då att vårdgivaren försöker neka patienterna 

tillträde. Anonyma läkare har sagt att det används diskutabla metoder för att öka antalet mottagna 

patienter. Dels att de uppmanar patienter som inte behöver vård att komma in och dels att vissa 

vårdcentraler delar upp patienternas besök, vilket gör att de får flera korta läkarbesök istället för ett 

längre. Vid meddelande av provresultat bokas det även in ett läkarbesök istället för att ta det via 

telefon eller brev. Patienterna upplever det ökade antalet läkarbesök positivt men läkare anser att 

detta driver på en onödig vårdkonsumtion.  Den privata mottagningen Carema på Gullmarsplan har 

ett bonussystem där läkarna under jourtider får 100 kr extra per patient efter den 15:e patienten. 

Peter Hultström som är chef för mottagningen säger att de har anpassat sig till det ekonomiska 
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system som vårdvalet innebär men att de fortfarande har en hög vårdkvalitet. Elisabet Svensson som 

är verksamhetschef på Vårby vårdcentral säger att de har fått en mycket svårare ekonomisk situation 

sedan vårdval infördes. De verkar i ett socioekonomiskt svagt område och förlusten av 

socioekonomisk kompensation har tvingat dem till att göra personalnedskärningar. De har även 

infört en öppen infektionsmottagning på förmiddagar. Dit kommer patienter som har hostat en gång 

och egentligen inte behöver träffa en läkare men det är en nödvändighet att ta emot dessa för att 

klara ekonomin. Dessutom verkar patienterna nöjda med det ökade antalet läkarbesök.  

(DN, 2009-06-13)  

Läkaren Jan Halldin skriver i läkartidningen en artikel om de förändringar som vårdval Stockholm 

innebär och vilka effekter det har fått på vården. Han hävdar att ersättningssystemet som nu grundar 

sig på prestationer och inte tar hänsyn till socioekonomiskt index har gjort att den ekonomiska 

situationen för vårdcentraler i utsatta områden blivit svårare. Flera undersökningar visar att resurser 

har omfördelats från områden med låg medelinkomst och stora kostnader för vården till områden 

med högre medelinkomst och lägre vårdkostnader. För att klara situationen har de vårdgivare som är 

belägna i utsatta områden tvingats dra ned på personalen och öka antalet läkarbesök, vilka ger högre 

ersättning än sköterskebesök. Patienter som egentligen inte behöver läkarbesök har bokats in hos 

läkare ändå för att vårdgivaren ska få en högre ersättning. Vårdcentralerna har här också prioriterat 

lättbehandlade patienter för att få en hög genomströmning av patienter. Patienter har upplevt det 

positivt att har lättare att komma till en läkare men läkarna själva upplever att en del patienter 

kommer dit i onödan. Halldin anser att de förändringar som bör ske i vårdval Stockholm är att 

vårdbehov och inte vårdefterfrågan ska styra hur mycket vård patienter får, ersättningssystemet bör 

till största del bygga på kapitationsersättning och vårdcentraler i utsatta områden måste få mer 

ersättning. (Halldin, 2010)  

Som replik på Jan Halldins artikel skrev Birgitta Rydberg, landstingsråd (FP) för sjukvård och folkhälsa 

i Stockholms läns landsting artikeln ”Målet ökad tillgänglighet har uppnåtts”. Målet med reformen 

var att öka tillgängligheten i vården och det har uppnåtts. Två av tre får vård samma dag som de 

kontaktar sin vårdcentral och det är i de så kallade utsatta områdena där vårdbesöken har ökat mest. 

Varken hälso- sjukvårdsförvaltningen eller Karolinska institutets utredning visar att det sker onödigt 

många korta besök hos läkarna. Vårdval innebär även att patienterna kan välja bort dåliga 

vårdgivare. Rydberg säger också att kontinuitet är en viktig faktor för kvaliteten i vården och att den 

ökade tillgängligheten gjort att nio av tio stockholmare har en fast läkarkontakt. Om man jämför med 

det gamla systemet så finns det inga bevis för att det var bättre och den socioekonomiska 

ersättningen avgjordes i förhandlingar, vilket gjorde att vårdenheter i liknande områden kunde ha 

olika stor ersättning. Dessutom hade den Socialdemokratiska majoriteten tidigare jämnat ut den 

socioekonomiska ersättning vilket gjorde att en vårdcentral i Fittja, ett utsatt område, fick sin 

socioekonomiska ersättning sänkt med 8 %. Samtliga patienter innebär samma ersättning till 

vårdgivarna och patienterna får vända sig dit de är välkomna. Rydberg menar att den jämlikhet och 

valfrihet har inget annat system kunnat åstadkomma. I slutet av artikeln kan man dock läsa att 

systemet inte är perfekt utan till 2011 ska ersättningssystemet förändras och det ska tas större 

hänsyn till patienters individuella vårdtyngd. (Rydberg, 2010)   
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7.4 Vårdval Västmanland 

7.4.1 Allmänt om Vårdval Västmanland 

Västmanlands län omfattar 10 kommuner med omkring 250 000 invånare (www.scb.se). Den totala 

kostnaden för hälso- och sjukvården i Västmanland beräknas uppgå till 4 911 mkr under 2010. 

Invånarna ska ha god tillgång till vård och ett rimligt geografiskt avstånd till läkare.  Vården ska vara 

jämlik och baseras på lika villkor för alla. Landstingsplanen består av mål som ”god och jämlik hälsa”, 

”nöjda trygga medborgare” och ”en säker kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet”. Landstinget 

poängterar att samtliga invånare ska erbjudas en god närsjukvård, oberoende av lokala förhållanden. 

Det ska finnas tillräckligt med vårdplatser för att ge ökat tillgänglighet. En tid hos 

familjeläkarmottagningen ska vid behov prioriteras inom 24 timmar. (www.ltvastmanland.se) 

Den 1 januari 2008 införde landstinget Västmanland vårdval för att ge alla medborgare valfrihet att 

välja mellan de familjeläkarmottagningar som landstinget har auktoriserat. Vårdval Västmanland 

innebär ökat fokus på patienten och är särskilt inriktad på äldre, kroniker samt multisjuka för att 

tillgodose deras behov. Bland annat ges stärkt hemsjukvård samt läkarmedverkan i särskilda boende 

med dygnet runt hjälp. (www.ltvastmanland.se) 

Listningen sker genom att invånarna gör ett aktivt val. Patienter som inte väljer att lista om sig 

fördelas passivt till närmsta geografiska familjeläkarmottagning. (www.ltvastmanland.se) Controllern 

för Vårdval Västmanland anger att det är totalt ca 25 000 personer, 10 %, som har valt att byta 

vårdenhet sedan modellen infördes. Landstinget tar hand om listningsförfarandet och medborgare 

ska välja familjeläkarmottagning, inte en enskild läkare. Har patienten specifika önskemål om viss 

läkare, tar oftast mottagningen hänsyn till detta i mån av listningsutrymme. Det anges dock att det 

inte finns vårdköer till en enhet.  

”Det finns inga vårdköer till vårdcentraler. Alla som vill lista om sig bereds 

möjlighet on-line. Ingen vårdcentral kan neka patienter.”  

(Controllern för Vårdval Västmanland, 2010) 

En princip är att det inte ska finnas ett listtak, utan varje vårdenhet ska inom tre månader ta emot 

patienten. Det finns dock en möjlighet för en vårdcentral att sätta ett tak på hur många patienter 

som kan lista sig på enheten, exempelvis på grund av kvalitetsskäl. En begäran skickas då in till 

landstinget och därefter görs en bedömning om taket ska godkännas, men som regel gäller att alla 

som ansöker om plats på en vårdcentral ska få det omgående. (www.ltvastmanland.se) 

7.4.2 Information till medborgare 

Landstinget Västmanland valde att gå ut med information i samband med införandet av vårdvalet i 

form av broschyrer till varje hushåll och annonser i tidningarna.  Det fanns även information via webb 

och telefonservice vid eventuella frågor. Förändringen var egentligen inte så stor, då det fanns 

liknande system sedan tidigare där medborgare har kunnat lista sig hos angiven läkare som de har 

valt själva. Landstinget valde därför att gå ut med budskapet, ”du behöver inte göra något om du är 

nöjd, men vill du byta blir det lättare”. Chefen för vårdvalet menar att den här typen av information 

kan skapa oro, exempelvis kan äldre bli oroliga och tro att de kommer att förlora den läkare som de 

har haft.  (Chefen för Vårdval Västmanland, 2010) 
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I likhet med övriga landsting erbjuder de tjänsten som 1177 har infört. Västmanland länkar direkt till 

1177 på landstingets förstasida. Där finns det möjlighet att se information om mottagningen som 

adress, öppettider och telefontiden. Vidare visar det hur patienter ser på telefontillgänglighet, 

läkartillgänglighet, upplevd tillgänglighet, bemötande, upplevd nytta, information om sitt tillstånd, 

delaktighet i beslut som fattas om sin vård, förtroende för läkare, huruvida de vill rekommendera till 

andra och helhetsintrycket. Genom att sedan gå in under fliken ”vårdguiden” på landstingets 

hemsida dyker mer information upp om valfrihet inom hälso- och sjukvården. 

(www.ltvastmanland.se) 

De finns även en broschyr om Vårdval Västmanland på sex olika språk på hemsidan och information 

om att den finns tillgänglig på alla familjeläkarmottagningar i länet. Vidare går det att både beställa 

och ladda ner den från hemsidan. På samma sida finns även information om tillgänglig 

vårdvalservice. (www.ltvastmanland.se) 

Via hemsidan förmedlas även information till vårdgivare. Det finns bl.a. ett närsjukvårdsprogram där 

definitioner, roll och funktioner för närsjukvården framgår. Det finns även information om 

ersättningssystemet och om auktorisation etc. Förutom programmet finns andra dokument som ger 

ytterligare förklaring till ersättningar för 2010 och kvalitetsmål som ska uppfyllas 2010. 

(www.ltvastmanland.se) 

7.4.3 Auktorisation av vårdgivare 

Landstinget i Västmanland har sammanställt en lista med krav som vårdcentralerna måste följa för 

att vara auktoriserade och få ingå i Vårdval Västmanland. Varje vårdcentral ska följa hälso- och 

sjukvårdslagens riktlinjer vad gäller medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och 

rehabilitering. Landstinget ställer grundläggande krav på att vårdenheten har kompetent och 

behörig/utbildad personal som använder vetenskapliga och beprövade arbetsmetoder. Lokalerna och 

utrustning ska vara anpassade för verksamheten samt uppfylla krav om tillgänglighet och sekretess. 

Det ska finnas en verksamhetsplan där det tydligt finns dokumenterat all personal och deras olika 

arbetsuppgifter. I årsredovisning ska det rapporteras hur väl kvalitetsmål uppfylls som gäller 

patienters behandling och personalens kompetens. (www.ltvastmanland.se) 

Idag är ca 56 % privata vårdenheter och 44 % bedrivs i landstingets regi. Sedan Vårdval Västmanland 

infördes har sju nya aktörer tillkommit, varav två har upphört. Chefen för Vårdval Västmanland tror 

att de vet anledningen till varför två enheter har upphört.  

”Startar man som ny entreprenad måste man skaffa ett kundunderlag genom att 

patienter byter från sin befintliga vårdgivare till en ny. Det är oftast svårt sjuka 

och missnöjda som byter. De patienter som man får är väldigt dyra och kräver 

mycket resurser.” (Chefen för Vårdval Västmanland, 2010) 

Han menar att vårdenheterna inte får en mix av både sjuka och friska patienter, då patienter som är 

friska inte bryr sig om att byta i lika stor utsträckning.   

”Man får alltså inte med patienter som genererar pengar, men som inte kräver 

någon vård. Det är ett tungt uppdrag till en förhållandevis liten ersättning.” 

(Chefen för Vårdval Västmanland, 2010) 
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Controllern för Vårdval Västmanland anger också att nyetablerade vårdcentraler har haft problem 

med lönsamheten.  

”Det skulle kunna bero på att de måste upparbeta en patientstock med break-even 

på 4 000 – 5 000 listade, för en tvåläkarmottagning.” (Controllern för Vårdval 

Västmanland, 2010) 

Vidare uppger han att de individer som listat sig hos en nyetablerad vårdcentral är patienter som 

med stor sannolikhet är missnöjda med vården på den enhet som de gått till samt har ett stort hälso- 

och sjukvårdsbehov. (Controllern för Vårdval Västmanland, 2010) 

7.4.4 Landstingets ersättningssystem till vårdgivare 

Den vårdenhet där patienten listar sig får en vårdpeng som betalas ut av landstinget. Den ersättning 

som betalas ut är dels ett belopp per listad patient, vilken grundar sig på åldersindelning och dels på 

hur väl vårdenheten uppfyller vissa kvalitetsmål. Under 2010 är den ekonomiska budgeten 624,1 mkr 

för vårdval Västmanland. Av dessa ingår bland annat vårdpengen, 546 mkr, och kvalitetsmål, 20 mkr. 

(www.ltvastmanland.se) 

Viktad vårdpeng 
 

Åldersintervall Vikt Vårdpeng 

0-5 år 2,25 4 390 kr per år 

6-64 år 0,59 1 201 kr per år 

65-74 år 2,00 4 144 kr per år 

75 – 2,75 6 168 kr per år 

Tabell 6 Viktad vårdpeng 
          Källa: www.ltvastmanland.se 

Ersättning grundad på kvalitetsmål 

Kvalitetsmål 2010 

 Spirometri vid diagnos KOL. Målet är att 90 % av patienter med diagnosen KOL ska ha 

genomgått spirometri när diagnosen har blivit satt. Det omfattar en ersättning på  

1,5 mkr.  

 KOL-patienter som fått journaldokumenterat stöd för att sluta röka. Målet är 20 % och 

ersättningen viktas efter andel listade per mottagning. Ersättningen är även här totalt 1,5 

mkr. 

 Antal vårdplaneringar med läkemedelsgenomgångar för hemsjukvårdspatienter. Det 

omfattar en ersättning med 500 kr per vårdplanering, totalt en ersättning på 3 mkr. 

 Antal patienter med genomgång av metoden ”Fem frågor”. Målet är att 5 % av antalet 

patienter mellan 20-74 år ska ha en journaldokumenterad genomgång av metoden ”Fem 

frågor” i relation till totalt listade. Det omfattar en ersättning på 1,5 mkr.  

 Hembesök och hemsjukvårdsbesök för patienter över 65 år. För varje tusen listade 

patienter över 65 år är målet 1660 hembesök med sjukvårdsinsats och 210 hembesök 

med läkarinsats. Vid måluppfyllelse ges 1500 tkr i ersättning för respektive grupp. Den 

totala ersättningen uppgår till 3 mkr.  
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Nytillkomna kvalitetsmål från och med 1 juli 2010 

 Ersättningen för kvalitetsmålen ska utgöra totalt 3,25 % av vårdpengen. 

 Följsamhet till läkemedelskommitténs rekommendationer, dvs. hur väl 90 % av de mest 

förskrivna läkemedel följs i % på respektive mottagning. Totalt en ersättning på 5 mkr. 

 Läkemedelgenomgångar, baserat på dokumenterad journalföring för 

hemsjukvårdpatienter över 85 år. Ersättningen uppgår till 200 kr per patient, dock max 2 

genomgångar per år. Den totala ersättningen uppgår till 2,5 mkr.  

 Resultatmått för NDR. Mottagningen erhåller en ersättning om deras registrerade 

diabetespatienter uppgår till mer än 50 %. Den totala ersättningen är 2,5 mkr. 

 Ett vite på 10 000 kr tillkommer om vårdgivaren inte i tid rapporterar samtliga uppgifter.  

 Telefontillgänglighet. Det tillkommer ett avdrag om antal besvarade samtal per inkomna 

samtal är mindre än 95 %. 

 Läkarbesök inom 7 dagar. Även där tillkommer ett avdrag om andelen patienter som får 

ett besök inom en vecka är lägre än 95 %. (www.ltvastmanland.se) 

Övriga ersättningar 

För att familjeverksamheten ska finnas jämt geografiskt fördelat kan landstinget begära särskild 

verksamhet där en mottagning saknas. Familjeläkarmottagningar kan då få ersättning i form av ett 

hyresstöd. Under förgående år uppgick ersättningen till 1,8 mkr. Det ges även ersättning för 

utomlänspatienter, akuta patientbesök av patienter som inte är listade, patientavgifter samt för 

frikortsbesök och barn under 19 år. Vårdenheten ska rapportera varje månad till 

sjukvårdshuvudmannen, vilka personer som var listade den 1:a samma månad. Utifrån det betalas 

sedan ersättningen. (www.ltvastmanland.se) 

Förändringar av ersättningssystemet 

Under slutet av år 2009 valde Västmanland att gå ut med ett pressmeddelande om att förändra 

systemet och dessa förändringar ska gälla från och med den 1 juli 2010.  Syftet är att skapa en mer 

rättvis fördelning av den ekonomiska ersättningen samt öka fokus på kvalitetsmål. I det nya 

ersättningssystemet har två variabler diskuterats, vårdtyngd där vårdkrävande patienter ger högre 

ersättning, samt socioekonomiskt index. (www.ltvastmanland.se) 

Vårdtyngden skulle i så fall basera sig på ACG. Chefen för Vårdval Västmanland anger att det är 

tveksamt om det verkligen kommer att genomföras i juli.  

”Vi har fått testvärden på en del vårdcentraler som vi inte förstår och därför 

kommer vi att avvakta. Det finns en del vårdenheter som sticker ut i 

viktningssystemet. Rent logiskt bör de inte sticka ut i förhållande till grunddata 

men det gör de, därför blir vi tveksamma.” (Chefen för Vårdval Västmanland, 

2010) 

Chefen för Vårdval Västmanland uppger även att det finns rapporter om att ACG kan manipuleras 

och att det inte är säkert att ACG ger en rättvis bild. CNI fungerar bättre och det kommer att införas 

från och med juli. Samtidigt kommer ett test med en skuggvariant av ACG att genomföras under 

hösten och sedan införs det efter årsskiftet istället, då mer kunskap om det finns. Förändringarna kan 
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medföra stora skillnader för vissa vårdcentraler om det sker full ut och därför genomförs det här 

gradvis under ett par år. (Chefen för Vårdval Västmanland, 2010) 

7.4.5 Uppföljning och utvärdering 

De grundläggande kvalitetsmålen för verksamheten utgör basen för åtagandet och är en del av såväl 

utvärderings- som uppföljningsarbetet. Vidare ska det bedrivas ett kontinuerligt utvecklingsarbete, 

där privata och landstingsdrivna vårdenheter är delaktiga, för att förbättra kvaliteten och 

resursanvändningen inom vården. (www.ltvastmanland.se) 

Controllern för Vårdval Västmanland säger att det för närvarande finns en stor andel fast ersättning, 

87 % och det ställer krav på uppföljningen av verksamheten.  

”Vi riktar samtidigt ersättning i kvalitetsmålen till det sjukvårdspanorama som har 

stor politisk relevans, t ex hemsjukvård, NDR och KOL. I de uppföljningar och 

revisioner vi gjort finns inget som inte stödjer vår modell med mer kvalitativa delar 

i stället för ren rörlig produktionsersättning.” (Controllern för Vårdval 

Västmanland, 2010) 

Vidare anger han att uppföljningen sker månatligen av produktion, kvalitetsparametrar och 

revisionsbesök i vissa delar. 

”Vid bokslutet 2008, första året med Vårdval, hade vi en måluppfyllelsegrad på 

 65 %. Vid senast bokslutet hade det ökat till 82 %. Vi tolkar det som att det går att 

styra verksamheterna mot vissa mål.” (Controllern för Vårdval Västmanland, 

2010) 

För att se hur Vårdval Västmanland har sett ut samt ge ett underlag för vidareutveckling av modellen 

finns en genomförd interrapport till landstingsdirektören. Där har det framkommit att två nya privata 

mottagningar har etablerats, dock har en valt att avveckla verksamheten. Fler invånare har valt att 

lista sig på privata utförare, vilket har bidragit till omställningsproblem för två landstingsdrivna 

mottagningar. Ersättningssystemet består av en högre andel fast ersättning sedan vårdval infördes 

och antalet besök i hemmet har minskat. (Intern rapport till landstingsdirektören, 2009) 

Det framkom även av Chefen för Vårdval Västmanland att vårdvalet i sig inte innebär 

kostnadsökningar, utan det är politikerna som styr och avgör hur mycket resurser som vården ska få. 

Det har skett en uppskrivning av den totala ersättningen men på grund av inflyttningar har 

ersättningen per patient minskat. (Chefen för Vårdval Västmanland, 2010) 

7.4.6 Jämförelse med andra vårdval 

Chefen för Vårdval Västmanland jämför Vårdval Västmanland med andra vårdval. Han resonerar 

kring dels Stockholmsmodellens prestationssystem, dels om ACG och CNI.  

 ”Stockholm har fungerat sämre generellt sätt, men de uppnådde sitt mål om ökad 

tillgänglighet. Skåne kör ACG och CNI vilket verkar fungera hyggligt. De närmsta 

åren kommer att utvisa om det kommer att införas i fler landsting.” (Chefen för 

Vårdval Västmanland, 2010) 
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7.5 Vårdval Östergötland  

7.5.1 Allmänt om Vårdval Östergötland 

Landstinget i Östergötland består av 13 kommuner och har ca 420 000 invånare. Deras huvudsakliga 

uppgift är att ansvara för hälso- och sjukvård samt tandvård. ”Målet för verksamheten är en god 

hälsa för alla länsinvånare”. Hälso- och sjukvården i Östergötland ska präglas av grundläggande 

principer; patientfokuserad vård, tillgänglighet och likvärdig vård samt ett hälsofrämjande 

förhållningsätt och sjukdomsförebyggande insatser. Hälso- och sjukvården i landstinget i 

Östergötland består idag av 42 vårdcentraler och tre specialistsjukhus. Under 2008 genomfördes 

441 431 läkarbesök och 951 174 antal sjukvårdsrelaterade behandlingar. (www.lio.se)   

Den 1 september 2009 infördes vårdval i Östergötland. Under sommar 2008 drog projektet i gång på 

allvar. Därefter, i september och oktober 2008, hade landstinget möten med vårdcentralschefer och 

medicinskt ansvariga. De blev då informerade om vad projektet innebar. (Projektansvarige för 

Vårdval Östergötland, 2010) 

Innan vårdvalsmodellen infördes sattes sju stycken arbetsgrupper ihop med fem till sex personer i 

varje, varav en tjänsteman och övriga vårdcentralschefer, som skulle framföra sina åsikter. Därefter 

fick de välja representanter till arbetsgrupperna. Det var en del i implementeringen för att alla skulle 

vara med på de förändringar som sedan skulle genomföras. Projektansvarige för Vårdval 

Östergötland hade sedan uppgiften att framföra till politikerna vad arbetsgrupperna hade kommit 

fram till.  En viktig aspekt var att inte göra för stora och drastiska förändringar utan mycket av det 

gamla systemet behölls. Den modell som arbetades fram hade en stor politisk majoritet bakom sig då 

det enda parti som röstade emot den var Vänsterpartiet, vilket talar för att modellen kommer bestå 

och inte riskerar att ändras efter nästa val. (Projektansvarige för Vårdval Östergötland, 2010) 

”Politiker var väldigt överens, endast vänsterpartiet hade synpunkter. Alla andra, 

både alliansen och oppositionen var helt för och hade en gemensam 

presskonferens. Man tog beslutet i landstingsfullmäktige om att genomföra 

vårdval redan innan lagen LOV kom. På det sättet kändes det roligt att jobba med 

det, det här var inget tillfälligt. Man var väldigt överens”. (Projektansvarige för 

Vårdval Östergötland, 2010) 

Såväl politiker, projektansvarige och ansvarige för listningen anser att vårdvalet är positivt. Den 

ansvarige för listningen, som även har haft kontakt med medborgare, har inte sett problem med 

systemet. Han har inte fått några klagomål, utan alla inblandade verkar nöjda. Vidare menar han att 

risken för att förlora patienter ger ekonomiska incitament för vårdcentraler att förbättra 

verksamheten och servicen för patienter, därav är det en bra styrmodell för landstinget att använda 

gentemot vårdgivarna. (Listningsansvarige för Vårdval Östergötland, 2010) 
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Den stora skillnaden i hur listningssystemet fungerar idag mot tidigare är att patienterna vänder sig 

direkt till landstinget, istället för vårdcentralen. Projektansvarige för Vårdval Östergötland är tydlig 

när det gäller att anmälningen ska direkt till landstinget. 

”Anmäler det alltid till landstinget, resurscentrum. Vårdcentralen ska inte ha en 

chans att välja, säga nej eller hitta på saker utan det ska gå via datorn... 

Vårdcentralen får meddelande via datorn att personen nu är listad hos dem.” 

(Projektansvarige för Vårdval Östergötland, 2010) 

Vårdcentralen kunde tidigare bestämma vilka patienter som de skulle ta emot, men nu har de 

således inga möjligheter att neka patienter. Till en början fanns en oro att förändringen skulle 

innebära att många patienter skulle byta ofta och att det skulle bli problem för vårdcentralerna. För 

att förhindra detta diskuterades en begränsning av hur många gånger en person får byta. 

Begränsningen förverkligades inte och det har nu i efterhand visat sig att det inte föreligger problem 

med patienter som ständigt listar om sig. (Listningsansvarige för Vårdval Östergötland, 2010) 

Statistik som har förts över omlistning visar att det var många som valde en ny enhet då modellen 

infördes i september 2009, antalet omlistningar minskade sedan och började gå mot noll. Det har 

dock återigen ökat och ligger i genomsnitt på 104 personer per arbetsdag. Antalet har varierat och 

topparna kan varken förklaras av annonser, radio eller annat. Den 22 mars hade 14 681 personer 

aktivt listat om sig, vilket Projektansvarige för vårdvalet resonerar kring. 

”När tidningarna ringer frågar de om det inte är ett misslyckande att inte fler har 

valt att lista om sig, men jag vet inte. Kan vara så att är man nöjd, listar man inte 

om sig. Är man frisk så bryr man sig inte”. (Projektansvarige för Vårdval 

Östergötland, 2010) 

I landstinget förekommer passiv listning, vilket innebär att alla inte behöver ta ställning och göra ett 

aktivt val.  Projektansvarige för Vårdval Östergötland anger även att listningsförfarandet i 

Östergötland kan medföra svårigheter för nyetablerade vårdcentraler.  

”Utifrån att jag själv skulle starta verksamhet skulle jag föredra som de gjort i 

Västra Götland, hela havet stormar, alla måste välja om. För att de som startar 

upp nya, har inte så lätt. Det gäller att verkligen tala om för alla att de ska lista sig 

hos oss. Det är lättare att starta om där alla måste välja om.”  (Projektansvarige 

för Vårdval Östergötland, 2010) 

En vårdcentral som haft problem är en privat som har öppnat i Norrköping. Idag har de runt 3000 

personer som är listade där, men det krävs fler för att den ska vara lönsam. (Projektansvarige för 

Vårdval Östergötland, 2010) Ansvarige för listning i Östergötland påpekar dock att det är en ökning 

med ungefär 15-20 personer dagligen som vill lista sig på enheten, även personer som kommer från 

orter utanför Norrköping väljer vårdcentralen. Han tror att vårdcentralen upplevs som modern och 

innovativ, vilket kan vara en orsak till att folk söker sig dit.   
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7.5.2 Information till medborgare 

I samband med att vårdvalet introducerade utgavs information till invånarna. Projektansvarige för 

Vårdval Östergötland har angett att det skickades ut broschyrer och annonserades i tidningar. 

”Först kom en broschyr, ”Du väljer vårdcentral” och samtidigt annonserades det i 

Hälsotecken, landstingets blad om vårdval, där man gick ut med allmän 

information, den 1 mars 2009. Sen gick det ut en till i september, precis då 

vårdvalets infördes, med lite frågor och alla vårdcentraler fick beskriva sig själva. 

Information skickades ut till alla hushåll som hushållsinformation, inte som 

reklam, för att alla skulle få informationen.”  (Projektansvarige för Vårdval 

Östergötland, 2010) 

På landstinget i Östergötlands hemsida finns information om vårdval. Det finns under ikonen ”Så 

fungerar vården”, och därefter ”valfrihet i vården”. Där finns mer information om vårdval på flera 

olika språk, valblankett, broschyrer och information om projektansvarig etc. Landstinget i 

Östergötland har även länk till tjänsten 1177, där det finns möjlighet att jämföra vården. (www.lio.se)   

Listningsansvarige för Vårdval Östergötland har nyligen uppmärksammat jämförelsetjänsten mellan 

flera vårdenheter på landstinget i Östergötlands hemsida. Han menar på att ”det kan vara en bra 

grej”. När det gäller den information som finns menar han att det kan vara svårt att hitta den, 

speciellt när det gäller blanketten.  

”Det händer att jag får guida folk hur det ska hitta blanketten så att de kan skriva 

ut den på egen hand via hemsidan. Det är inte lätt att hitta. Knappt jag hittar det, 

inte så bra. Skulle kunna vara en idé att ha det redan på första sidan.” 

(Listningsansvarige för Vårdval Östergötland, 2010) 

Det finns även information till vårdgivare på hemsidan, i form av flera pdf-filer, bland annat en 

regelbok för auktorisation, ersättning år 2010, frågor och svar etc. Informationen som finns är tydlig 

till både vårdgivare och medborgare, dock finns den inte på startsidan vilket kan göra den svår att 

hitta. (www.lio.se)  

7.5.3 Auktorisation av vårdgivare 

Auktorisationen syftar till att kvalitetssäkra vårdutbudet och bidra till att både landstingsdrivna och 

privata vårdgivare ska behandlas lika samt bedriva verksamheten på lika villkor. I landstinget i 

Östergötland var det möjligt för vårdgivare att ansöka om auktorisation från och med 19 januari 

2009, i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV). Totalt kom 46 nya ansökningar in, dock var det 

endast 31 som hann handläggas. Den 22 april 2009 godkändes samtliga 31 vårdcentraler, 29 

befintliga och två nytillkomna vårdenheter, till vårdvalet, som sedan infördes 1 september 2009. 

(www.lio.se) 

För leverantörer som är intresserade för att bedriva primärvård i Östergötland finns en regelbok för 

auktorisation. Till att börja med ska leverantören uppfylla dessa villkor, och därefter kan de lämna in 

en ansökan till landstinget. Landstinget har sedan tre månader på sig att besluta om leverantören får 

bedriva verksamheten. Bedömningen utförs av en grupp av tjänstemän som även tar hänsyn till det 

geografiska läget för att säkra god vårdtillgång för invånarna. (www.lio.se) 
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I Östergötland ska vårdgivarna ha ett brett uppdrag som innefattar mer än bara allmänläkare. Det 

som efterfrågas är en komplett vårdcentral med BVC-enhet och förmåga att klara av övriga uppdrag 

som ingår i primärvården. Projektansvarig menar att det kan medföra svårigheter för nyetableringar 

då det krävs att vårdgivarna har stora resurser, dock bidrar det till stabila aktörer som kan ta hand 

om patienternas hela vårdbehov. (Projektansvarig för Vårdval Östergötland, 2010)  

Det går inte att neka en patient på grund av platsbrist utan de får då lösa det hela genom längre 

öppettider eller att utöka storleken på verksamheten. Det har även inträffat att flera av enheterna 

har utökade öppettider, vilket har medfört att jourverksamheten minskade. (Projektansvarig för 

Vårdval Östergötland, 2010) 

”Man kan skjuta på det två månader om det är så att man har problem med 

personal och lokaler men inte längre. Finns kryphål att man kan få särskild respit 

från politiker, men det är svårt. Skulle kunna ske om en vårdcentral får 2 000 

listade på en vecka. De måste vara kreativ och hitta lösning. Det gäller att tänka 

nytt, jobba i skift, öppna tidigare, köra kvällstid.” (Projektansvarig för Vårdval 

Östergötland, 2010) 

De vårdtjänster som landstinget har med i sina auktorisationskrav för vårdgivarna utgör grunden i 

deras utbud. En del har som komplement till detta olika hälsoundersökningar, vilka patienterna får 

bekosta själva men det är en konkurrensfördel som många privata aktörer använder sig av. 

(Projektansvarig för Vårdval Östergötland, 2010) 

De förändringar i uppsättningen av vårdcentraler som finns är att en privat har övergått till offentlig 

drift, en privat har startat i Norrköping och har idag runt 3 000 listade patienter. Tre privata, en i 

Norrköping och två i Linköping, har fått godkännande men inte öppnat än. Totalt finns det idag 36 

offentliga vårdcentraler samt sju i privat drift. De privata finns enbart i Linköping och Norrköping. Det 

fanns även en privat som ansökte och fick godkänt att öppna i Åtvidaberg men då de inte fick 

tillräckligt med patienter startade de aldrig upp verksamheten där. Projektansvarige för Vårdval 

Östergötland anser att det är svårt för vårdcentraler att öppna på mindre orter dels för att det finns 

mindre befolkningsunderlag och dels på grund av att folk är mindre benägna att byta vårdcentral. I 

hela landstinget finns det överlag få nya aktörer, vilket troligen beror på att vårdcentralerna måste 

ha ett brett uppdrag och det krävs stora resurser för att kunna driva verksamheten. (Projektansvarige 

för Vårdval Östergötland, 2010) 

”Det beror på att vi inte har som i Stockholm bara det smala uppdraget, där man 

som läkare egentligen kan starta, här har man det stora uppdraget, det ska vara 

barnavårdscentral och allihop. Det vill till mer ekonomi och att du har helheten.” 

(Projektansvarige för Vårdval Östergötland, 2010) 

Det finns ingen vårdenhet som har blivit avauktoriserad. Det har dock förekommit att vårdcentraler 

har haft dålig tillgänglighet, vilket påtalades och en utredning inleddes. En tidsgräns sattes upp för 

dem att åtgärda problemen, därefter kallades de till ett uppföljningsmöte för att se om problemet 

hade åtgärdats. Tillgängligheten hade vid mötet förbättrats och de fick fortsätta sin verksamhet. 

Vårdgivarna hade uppenbarligen insett att landstinget menade allvar med kraven och att 

auktorisationskraven inte bara var en pappersprodukt. Landstinget kommer inte att lämna någon 
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dispens men samtidigt ligger det inte deras intresse att stänga ned verksamheter utan att de först får 

en ärlig chans att åtgärda problemen. (Projektansvarige för Vårdval Östergötland, 2010) 

”Det ligger inte i någons intresse att direkt avauktorisera, för då står ju landstinget 

där med 10 000-20 000 listade som ska tas om hand. De ska få en rimlig chans att 

tala om varför de brister, om de har otur att några läkare slutar eller går i pension, 

eller misslyckas rekrytera några med den specialitet som är önskvärd, eller andra 

saker som har hänt som man inte riktigt kan styra över. De måste få en rimlig 

chans att klara den delen.” (Projektansvarige för Vårdval Östergötland, 2010) 

7.5.4 Landstingets ersättningssystem till vårdgivare 

På landstinget i Östergötlands hemsida framgår det hur ersättningssystemet är utformat. 

Vårdcentralerna finansieras med olika bidrag från landstinget som kan delas in i de tre 

huvudkategorierna; ersättning för listade personer, grundersättning och rörlig ersättning. 

(www.lio.se)  

Basbelopp 

Ersättning för listade personer baseras på åtta ålderskategorier, där de som beräknas ha störst 

vårdbehov ger högst ersättning. Det finns ett basbelopp på 818 kr och de olika kategorierna har olika 

vikter från 0,77 till 8,37 gånger beloppet. (www.lio.se) 

Grundersättning 

Landstinget betalar ut en grundersättning till alla auktoriserade vårdcentraler så att de ska ha en viss 

ekonomisk grundtrygghet. Det finns en basersättning där beloppen som utbetalas är 1 000 000 kr för 

till de vårdenheter som har mindre än 7 000 listade patienter. Sedan är det ytterligare två intervall 

upp till 17 000 listade patienter där ersättningen minskar till 750 000 kr respektive 500 000 kr för att 

sedan helt utgå. Basersättningen betalas inte ut då det finns fler än en vårdenhet i samma tätort utan 

är tänkt som ett stöd vårdcentraler som är ensamma på mindre orter och kan ha svårt att klara sig 
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ekonomiskt. Den basersättning som betalas ut till de vårdcentraler som är ensamma på mindre orter 

är inte ett perfekt system och kan uppfattas vara kantigt utformat, så småningom kommer den att 

försvinna helt och hållet. (Projektansvarige för Vårdval Östergötland, 2010) 

”På sikt vill politiker ta bort det. Det står basersättningen kommer successivt att 

fasas ut. Så står det i beslutet men hur och när är oklart”.  (Projektansvarige för 

Vårdval Östergötland, 2010) 

Det finns en socioekonomisk ersättning som baseras på patienternas inkomst. Anledningen till 

ersättningen är att det finns ett klart samband mellan inkomst och ohälsa.  Det är folkvetenskapligt 

centrum som sköter beräkningarna för hur den socioekonomiska ersättningen ska fördelas. För 

patienter som är bosatta i ett socioekonomiskt svagt område utgår det en extra ersättning om 1 676 

kr per listad patient. (Projektansvarige för Vårdval Östergötland, 2010) 

I grundersättningen ingår även en geografiersättning. För patienter som är äldre än 75 år utgår en 

extra ersättning på 4 186 kr om de bor mellan 1 och 2,5 mil från närmaste vårdcentral och har de 

längre avstånd än 2,5 mil blir ersättningen 6 278 kr. (www.lio.se)  

Basersättningen är tillsammans med geografiersättningen svaret på den glesbygdsproblematik som 

finns. Alla medborgare måste ha tillgänglighet till vårdcentraler och därför kan det krävas extra stöd 

till dem på mindre orter som har svårt att få tillräckligt med listade patienter för att ekonomin ska gå 

ihop. (Projektansvarige för Vårdval Östergötland, 2010) 

Rörlig ersättning 

Landstinget har också en bidragsdel som de kallar rörlig ersättning, vilken ska uppmuntra till 

förbättringar inom vården. Landstinget har satt som mål att 56 % av de listade patienterna ska 

besöka vårdenheten varje år, därav ger de en ersättning om 338 kr per person som besöker 

vårdcentralen upp till nivån 56 %. Om en patient uppsöker vård hos en annan vårdcentral än där de 

är listad så sker ett avdrag från denna ersättning. Den vårdcentral som tar emot en patient som inte 

är listad där får en ersättning om 500 kr per läkarbesök. Det finns ett antal kvalitetsmått som 

tillgänglighet, medicinsk kvalitet, hälsofrämjande arbete etc. som var och ett har en bonus kopplad 

till sig. För var och ett av kvalitetsmåtten vårdcentralen uppfyller erhåller de en summa på max 33 kr 

per patient. Landstinget har fastställt patientavgifter och dessa skall varje vårdcentral ta ut från sina 

patienter. (www.lio.se) 

Landstinget har även räknat fram ett genomsnitt för hur mycket läkemedelsbehandling som varje 

vårdcentral bör göra och ligger de under denna nivå blir det avdrag från ersättningen. Det har 

genomförts för att inte vårdcentraler ska underförskriva läkemedel för att minska kostnaderna. 

(www.lio.se)   

Vårdcentraler kan också få särskild ersättning för vård av patienter från andra landsting och länder. 

Vid behandling av patienter från andra länder kan vårdcentralen få ersättning för tolk. Linköpings 

universitet betalar också ersättning om de tar emot praktikanter för så kallad verksamhetsförlagd 

utbildning. (www.lio.se)  
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Förändringar i ersättningssystemet 

När det nuvarande systemet, som baseras på ersättning för listade personer, grundersättning och 

rörlig ersättning, utformades tog landstinget hänsyn till hur det tidigare sett ut och ville inte göra för 

stora förändringar. (Projektansvarige för Vårdval Östergötland, 2010) 

”Jag skulle vilja ta bort en del saker här och det kommer säkert att ske men det är 

mycket viktigt att göra det med försiktighet så det inte blir drastiskt att en 

vårdcentral får några miljoner mer och en annan tappar det. Det innebär att man 

måste ha tid att ställa om. Skaffa folk, avskeda folk och vad det kan innebära. 

Man kan inte bara sparka undan fötterna på dem på ett ögonblick.” 

(Projektansvarige för Vårdval Östergötland, 2010) 

Kvalitetsmålen är enbart en liten skärpning och ersättningen baseras på kapitering, som tidigare. 

Projektansvarige för Vårdval Östergötland skulle gärna se att landstinget i Östergötland använder sig 

av ACG istället. Det är inte aktuellt i dagsläget, men kommer eventuellt att införas i framtiden. Vid 

införandet av vårdval var det viktigt att det inte blev revolutionerande förändringar, utan att 

vårdgivarna skulle känna sig trygga trots omställningen. Samtliga involverade i projektet var däremot 

överens om att fördubbla den socioekonomiska ersättningen från 25 till 50 miljoner kr då det rådde 

enighet om att detta var en väldigt viktig del i ersättningssystemet. Det gjordes även justeringar i hur 

denna ersättning fördelades, vilket innebar att vissa vårdcentraler fick högre och andra lägre. 

(Projektansvarige för Vårdval Östergötland, 2010) 

7.5.5 Uppföljning och utvärdering 

Vad gäller uppföljning av verksamhetsmålen och listning så sker detta med hjälp av landstingets 

datasystem. Landstinget hämtar statistik om tillgänglighet och liknande direkt från datasystemen och 

inte från vårdcentralerna, på detta sätt kan vårdcentralerna inte själva kontrollera den information 

de ger till landstinget. På liknande sätt är det landstinget som administrerar patienternas listning och 

byte av vårdcentral. Vårdgivaren får bara information om vilka personer som är listade hos dem för 

att de inte ska ha möjlighet att påverka omlistningen och försöka utesluta oönskade patienter. 

(Projektansvarige för Vårdval Östergötland, 2010) 

Uppföljningssystemet är till stor del automatiserat och det krävs inte mycket jobb för att 

administrera det. Hur väl målen för tillgänglighet etc. uppfylls är offentlig information som alla 

medborgare ska kunna ta del av. Innan den offentliggörs får vårdcentralerna möjligheten att se den 

och kommentera eventuella fel. Det genomförs nationella enkätundersökningar och 

patientsäkerhetsdialoger som komplement till den information landstinget hämtar via datasystemen. 

Vidare undersöks personalens kompetens och vårdcentralernas ekonomiska stabilitet. 

(Projektansvarige för Vårdval Östergötland, 2010) 
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7.5.6 Jämförelse med andra vårdval 

När vårdval infördes diskuterades det inom landsting vilket typ av modeller som skulle lämpa sig bäst 

i Östergötland. (Projektansvarige för Vårdval Östergötland, 2010) 

”När vi startade fanns det egentligen bara Halland, Stockholm och Västmanland 

som var riktigt igång och Skåne hade kommit ganska långt. De var de som vi 

sneglade på och fann väldigt tidigt att det inte var Stockholmsmodellen.” 

(Projektansvarige för Vårdval Östergötland, 2010) 

Politikerna var noggranna med att modellen inte skulle likna Vårdval Stockholm då de ansåg att den 

hade för starkt fokus på ökad tillgänglighet med sin ersättning per besök. Halland fokuserade mer på 

komplexa och långvariga sjukdomar och det var mer eftersträvansvärt, dessutom stämde systemet 

bättre överens med det som Östergötland hade haft sedan tidigare. De tog därför mer inspiration 

därifrån. De arbetsgrupper som tog fram modellen hade som målsättning att regelverket inte ska 

vara för detaljerat utan ge vårdgivarna frihet att själva strukturera sin verksamhet och kunna göra 

kreativa lösningar till problem. (Projektansvarige för Vårdval Östergötland, 2010) 

”Vi har lagt en ribba, sen får de själva bestämma hur de har klarar det hela. Inte 

göra massa detaljbeskrivningar. De ska få vara kreativa om de har möjligheten att 

vara det.” (Projektansvarige för Vårdval Östergötland, 2010) 
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8 JÄMFÖRELSE MELLAN OLIKA VÅRDVAL 

I följande del kommer det göras en sammanfattning av det som har framkommit av den empiriska 

undersökningen. I kapitlet kommer landstinget Halland, Stockholm län landsting, landstinget 

Västmanland och landstinget i Östergötland att jämföras för att belysa de likheter och skillnader som 

finns mellan landstingens vårdvalsmodeller. 

8.1 Allmänt om vårdval 
Samtliga utvalda landsting har olika förutsättningar, exempelvis finns det skillnader i antalet 

invånare, befolkningstäthet samt de mål som har satts upp för hälso- och sjukvården. Det har 

medfört att det finns skillnader mellan de vårdvalsmodeller som respektive landsting har valt att 

tillämpa. Stockholms län landsting har flest invånare, 1,9 miljoner, medan andra utvalda landsting 

endast har mellan 13-24 % av det antalet invånare. Stockholm har en befolkningstäthet på 309,7 

invånare per km2, vilket också är betydligt mer än i de andra landstingen som endast har en 

befolkningstäthet mellan 40-55 invånare per km2.  

Samtliga landsting strävar efter en god tillgänglighet inom vården för medborgarna, Stockholm läns 

landsting är dock de som arbetat mest med det. I Stockholm har det tidigare varit problem med 

tillgängligheten och vårdköer inom hälso- och sjukvården, därför var det primära målet med 

reformen att öka tillgängligheten och korta köerna. (www.sll.se) De övriga landstingen har inte haft 

ökad tillgänglighet som främsta mål utan beskriver på sina respektive hemsidor vad de har fokuserat 

på. Målet i landstinget i Östergötland var god hälsa och trygghet att det finns effektiv vård tillgänglig 

vid behov. Landstinget Hallands mål var god vård och högre specialistnivå för närsjukvården. 

Landstinget Västmanlands mål var god tillgång till vård inom rimligt geografiskt område samt fokus 

på multisjuka, kroniker och äldre. 

Av intervjuerna framkom även ungefär hur många som har valt att lista om sig. Statistik framgår av 

tabellen nedan. 

Det bör dock framföras att vårdval har införts vid olika tidpunkter i de fyra landstingen och flera 

faktorer kan inverka på statistiken, vilket kan medföra svårigheter med en jämförelse mellan 

landstingen. I intervjuerna har det bland annat framkommit att de har haft olika sätt att hantera 

listningsförfarandet vid införandet av vårdval, vilket kan ha spelat roll för hur många personer som 

väljer att byta vårdcentral. Det finns även ytterligare aspekter som spelar in för medborgarnas 

benägenhet att byta vårdcentral. I statistiken ingår det, förutom de som gör ett aktivt val att byta 

vårdgivare inom landstinget, även andra, exempelvis i landstinget Halland är det 30 000 personer 

som byter vårdcentral årligen men av dessa är ca 10 000 nyfödda, avlidna och nyinflyttade. 

 

Tabell 7 Listningsstatistik 

Landsting Antal invånare Antal omlistade Omlistade i % 

Halland 290 000  Ca 30 000 per år  Ca 10 % per år 

Stockholm 1 900 000  Ca 250 000 per år Ca 15 % per år 

Västmanland 250 000  Ca 25 000 sedan jan 2008 Ca 10 % sedan jan 2008 

Östergötland 420 000 Ca 15 000 sedan sept 2009 Ca 4 % sedan sept 2009 
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8.2 Information till medborgare 
Genom intervjuer med samtliga utvalda landsting har det framkommit att flera insatser har 

genomförts för att informera invånarna. Administratören för Vårdval Halland anger i intervjun att det 

spreds mycket information till en början i form av reklam och annonser i TV men även till följd av 

flera debatter i massmedia. Landstinget skickade även ut broschyrer och information till samtliga 

medborgare i Halland. Projektledaren för Vårdval Stockholm, Projektansvarige för Vårdval 

Östergötland och Chefen för Vårdval Västmanland anger att de också skickat ut information till 

samtliga medborgarna i sitt landsting och annonserat om valfriheten. I Stockholms läns landsting 

genomfördes även informationskampanj med affischering på offentliga platser. Samtliga landsting 

har gått ut med information till sina medborgare.  

Vidare går det att se information på respektive landstings hemsida. På www.lthalland.se finns det 

redan på startsidan både information om Vårdval Halland och jämförelsetjänster tillgängliga. Halland 

erbjuder två sätt att jämföra vårdenheterna, den nationella tjänsten 1177 och landstingets tjänst. I 

landstinget jämförelsetjänst finns även möjligheten till att se information om vilka tjänster som 

erbjuds på respektive vårdenhet, vilka specialistområden samt läkarnas kompetenser. Stockholms 

läns landsting har också en jämförelsetjänst på hemsidan www.vardguiden.se som påminner om 

1177, denna baserar sig på patienters åsikt utifrån helhetsintrycket, bemötande, delaktighet, 

information och telefontillgänglighet.  Övriga landsting erbjuder tjänsten 1177 som de länkar till från 

sina hemsidor, www.ltvastmanland.se och www.lio.se. Det finns där en möjlighet att se information 

om mottagningen som adress, öppettider, telefontiden men också hur patienter ser på 

telefontillgänglighet, läkartillgänglighet, upplevd tillgänglighet, bemötande, upplevd nytta, 

information om sitt tillstånd, delaktighet i beslut som fattas om sin vård, förtroende för läkare, 

huruvida de vill rekommendera till vårdenheten till andra och helhetsintryck.  

Sammanfattningsvis kan det tas upp att samtliga landsting har valt att gå ut med nästan likvärdig 

information till medborgarna i sitt landsting och erbjuder i det närmaste likvärdiga tjänster. Det som 

skiljer är hur lättillgänglig information är på hemsidan. Landstinget Halland visar redan på förstasidan 

tydlig information om såväl vårdval som jämförelsetjänsten, medan Stockholms läns landsting har 

valt att länka till vårdguiden. Från vårdguiden får besökaren av hemsidan sedan gå vidare och leta 

ytterligare efter information om valfrihet och jämförelsetjänsten. Landstinget Västmanland och 

Landstinget i Östergötland har inte heller informationen på startsidan utan det tar längre tid att hitta 

den. Det kommenterade även Listningsansvarige för Vårdval Östergötland när det gäller 

valblanketten i intervjun, ”knappt jag hittar den”. Det händer att han får guida folk till den för att de 

ska kunna skriva ut den på egen hand.  

8.3 Auktorisation av vårdgivare 
Det som kan urskiljas är att samtliga utvalda landsting har auktorisationskrav som överensstämmer 

med de lagar, regler och riktlinjer som finns inom hälso- och sjukvården i Sverige. Det krävs att 

enheterna godkänns innan verksamheten startas.  

Projektansvarige för Vårdval Östergötland angav i intervjun att det inte har skett någon 

avauktorisering men att det fanns en del vårdcentraler som inte uppfyllde kraven för tillgänglighet. 

För att åtgärda problemet ägde möten rum med berörda enheter och efter mötet såg de till att öka 

tillgängligheten. Projektansvarige för Vårdval Östergötland menade på att det inte ligger i någons 
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intresse att avauktorisera och att det kan medföra svårigheter för landstinget att ta hand om de 

personer som måste listas om. I Stockholms läns landsting fick en enhet läggas ned, till följd av att 

den inte var tillräckligt stor. I landstinget Västmanland har två enheter upphört, på grund av att 

enheterna hade för få listade och problem med lönsamhet. Chefen för Vårdval Västmanland menar 

på att det är svårt för nya enheter och att de flesta redan har valt. De som byter är ofta svårt sjuka 

eller missnöjda, vilket är personer som ofta innebär direkta kostnader för enheten. Övriga 

intervjupersoner för samma resonemang om att det ofta är sjuka som väljer att byta och att det kan 

leda till svårigheter för nya aktörer som ska ta sig in på marknaden. Både Projektansvarige för 

Vårdval Östergötland och Controllern för Vårdval Västmanland för en diskussion om att en enhet 

minst måste ha 4 000-5 000 listade för att en vårdenhet ska vara lönsam och att somliga enheter fått 

problem för att de inte lyckas komma upp till den ribban.    

Genom den empiriska undersökningen har det visat sig att andelen privata aktörer har ökat. I 

Stockholms län landsting har det tillkommit 35 nya privata vårdenheter, varav fyra det senaste året. 

Det är ytterligare tio vårdenheter som övergått från landstingsdriven till privat regi. Statistiken i 

landstinget Västmanland och landstinget Halland tyder på samma sak. I Halland har 10 nya privata 

tillkommit 2007 och 2008. I Västmanland är hela 56 % av vårdenheterna privata. Det är dock en viss 

skillnad i Östergötland som har betydligt lägre andel. Sedan vårdval infördes i Östergötland har 

endast en ny privat aktör tillkommit, dock ytterligare tre som har ansökt om att få starta. 

Landstingen ställer olika krav på vårdenheterna. Projektansvarige för Vårdval Östergötland anger att 

det handlar om det breda uppdraget och inte som i Stockholms läns landsting där enskilda läkare kan 

starta verksamhet. I Östergötland måste man erbjuda samtliga tjänster, även barnavårdscentral etc., 

vilket innebär att det krävs mer resurser. I Halland och Västmanland ska också samtliga tjänster 

erbjudas. Om vårdenheten inte kan erbjuda samtliga tjänster får de teckna ett avtal med en 

underleverantör och köpa in sig där.   

Två av landstingen, Stockholm och Västmanland ger sina vårdenheter möjlighet att begränsa 

verksamheten genom att sätta ett tak för antal listade som de kan ta emot. I Västmanland beror det 

på grund av kvalitetsskäl och det är då landstinget som ska besluta om taket godkänns. I Stockholm 

anger Projektledaren för Vårdval Stockholm att det åligger vårdenheten att bedöma hur stora de vill 

vara, för att de ska kunna ge de patienter som väljer enheten god vård. Det skiljer sig mot 

Östergötland och Halland som ska ge det breda uppdraget och ta emot samtliga patienter. Vid 

kapacitetsbrist får de bygga ut, anställa fler eller förlänga öppettiderna.  

8.4 Landstingets ersättningssystem till vårdgivare  
Grunderna i Hallands, Västmanlands och Östergötlands ersättningssystem är relativt lika. Den största 

delen av ersättningen baseras på kapitationsersättning och sedan finns det andra faktorer som spelar 

in för hur stor ersättning vårdenheten slutligen får. Västmanland och Östergötland betalar ut 

kapitationsersättning som en grund och därefter betalar de ut extra ersättning till vårdgivarna om de 

uppfyller vissa kvalitetsmål. Halland väljer att betala ut hela sjukpengen som kapitationsersättning 

och sedan har de straffavgifter för de vårdgivare som inte uppfyller kvalitetsmålen. Resultatet blir i 

slutändan detsamma men Halland motiverar det med att det är en mer kännbar bestraffning att först 

få pengar och sedan bli av med dem. Den stora skillnaden mellan de tre landstingen är att 

Östergötland har socioekonomisk ersättning då de menar på att det finns ett mönster att patienter 
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från utsatta områden kräver mer sjukvård. Västmanland har diskuterat att införa det och planen är 

att det ska gälla från och med 1 juli 2010. Halland å andra sidan följer utvecklingen i andra landsting 

som inför det innan de kommer ta ställning om det är aktuellt i deras landsting. De är osäkra på om 

den stora mängd data över landstingets invånare som måste behandlas ger en så stor förbättring att 

det är värt mödan. Däremot följer de utfall och resultat för de landsting som valt att arbeta med 

socioekonomisk ersättning.  

Vårdval Stockholm skiljer sig mest mot de övriga landstingen. De har visserligen en 

kapitationsersättning med både bonusersättning och avdrag för olika kvalitetsmål men baserar en 

stor del av vårdpengen på prestationsrelaterade mått. Målet var att öka tillgängligheten och öka 

antalet läkarbesök, vilket de har uppnått. Systemet är dock det mest kritiserade av media men även 

av insatta läkare och av övriga landsting. Intervjupersoner från övriga landsting har i genomförda 

intervjuer varit tydliga med att de har undersökt Stockholms vårdvalssystem och sedan konstaterat 

att det inte var aktuellt för deras landsting. Kritiken riktar sig mot att den höga prestationsbaserade 

ersättningen leder till onödiga läkarbesök och de lättbehandlade/billiga patienterna prioriteras 

istället för de som kräver längre tid hos läkaren. Stockholm har ingen socioekonomisk ersättning men 

anser inte att det behövs eftersom de patienter som är i större vårdbehov besöker vården oftare och 

automatiskt genererar större intäkter för vårdgivarna. Stockholms ersättningssystem är mer anpassat 

för att det ska vara lätt för nya vårdgivare att etablera sig på marknaden. De kan direkt få intäkter 

genom att ta emot patienter och de är inte lika beroende av att få många patienter listade hos sig.  

En aktuell diskussion i flera av landstingen är att införa ACG. Ett ersättningssystem som är baserat på 

ACG innebär att patienterna får en viss ersättning knuten till sig beroende på vilken diagnosgrupp de 

tillhör. Landstingen har funderat på att införa ACG även om utredningsarbetet har kommit olika långt 

och uppfattningarna om det är ett bra system eller ej går isär. I intervjun med Halland har det 

framkommit att de anser att sjukvården inte enbart ska sätta diagnoser på befolkningen och placera 

dem i olika grupper. Om ersättningen bygger på vilka diagnoser patienterna har finns ett incitament 

för läkare att lättvindigt sätta diagnoser och patienter kan upplevas som sjukare än vad de egentligen 

är. Västmanland har undersökt om de ska införa ACG men blivit tveksamma då de har fått underliga 

värden i testen som de inte riktigt kan förklara. De ska fortsätta utvärdera ACG innan det blir aktuellt 

att införa systemet helt och hållet. Chefen för Vårdval Västmanland är även tveksam då det har 

framförts i rapporter att ACG kan manipuleras och ge en felaktig bild av sjukvårdsbehovet. 

Projektansvarige för Vårdval Östergötland är positiv till ACG men poängterar också att han inte är 

insatt i det dagliga arbetet i vården utan bara den ansvariga för att de som var insatta skulle få bra 

möjligheter att utforma ett lämpligt system.   

8.5 Uppföljning och utvärdering 
Samtliga landsting genomför uppföljningar av vårdvalet. I Stockholms läns landsting finns flera parter 

som har utfört granskningar, bland annat Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (2009), Ernst 

och Young (2008) och Centrum för folkhälsa i Stockholms läns landsting (2009). Sammanfattningsvis 

pekar resultatet från rapporterna på att områden med lägre socioekonomiskt index har fler listade 

per anställd, fler besök och generellt fått en tuffare situation. Vidare har vårdenheterna fått ca 12 % 

fler besök, de totala kostnaderna har ökat i lägre takt än tidigare år och den sammanvägda 

produktiviteten har ökat. Tillgängligheten har ökat, vilket var ett av målen med att införa modellen, 

dock finns kritik mot att vårdenheterna har tagit in personer som egentligen inte behöver vård och 
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att lättbehandlade patienter prioriteras framför svårbehandlade för att de genererar mer pengar. 

Halland har satsat på utvärdering och ser kvalitetsarbetet som en viktig del. Landstinget genomför 

uppföljningsarbete tre gånger per år och utöver det genomför Paulsson sin årliga 

utvärderingsrapport. Det har bland annat framkommit av rapporterna att antalet privata enheter har 

ökat samt tagit en allt större marknadsandel och som följd av det har landstingsdrivna vårdenheter 

uppvisat ett ekonomiskt underskott. Det har även framförts att det har skett färre anmälningar till 

Patientnämnden och den upplevda servicekvaliteten anses bättre. I Östergötland sker uppföljning av 

verksamhetsmålen med hjälp av landstingets datasystem. Vidare undersöker de personalens 

kompetens och vårdcentralernas ekonomiska stabilitet. I landstinget Västmanland sker ett 

kontinuerligt utvecklingsarbete där såväl privata som landstingsdrivna aktörer ska vara delaktiga, för 

att förbättra kvaliteten. Kvalitetsmålen utgör grunden för utvärderings- och uppföljningsarbetet. Det 

har även angivits i internrapporten till landstingsdirektören att fler har valt att lista sig hos privata 

vårdgivare, vilket har bidragit till omställningsproblem för två landstingsdrivna mottagningar.  
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9 ANALYS AV STUDERADE VÅRDVAL 

I följande kapitel kommer det att föras en analys om hur de speciella förutsättningar som finns inom 

den offentliga sektorn kan påverka vårdvalen samt huruvida vårdvalen uppfyller kraven som ställs på 

en väl fungerande modell. Vidare förs en diskussion om ersättningssystemen. 

9.1 Primärvården – verksamhet med speciella förutsättningar 
Det finns fler faktorer som gör 

verksamhetsmiljön speciell, bland 

annat kan komplexitet, avsaknad 

av konkurrenstryck, instabilitet till 

följd av att politiker byts ut, samt 

särskilda mål påverka. (Boyne, 

2002) Se figur 7. 

9.1.1 Komplexitet 

Vid en granskning av vårdval inom 

primärvården utifrån Hoods (1995) 

sju dimensioner av NPM syns det 

att ökad betoning på kunder och 

resultat är en viktig del av 

förändringen. Reformen innebär 

att en marknadslösning med 

konkurrens mellan olika aktörer 

har skapats inom primärvården, 

där politiker tidigare styrt vilken 

vårdgivare en patient ska vända sig till. Reformen är även i linje med decentralisering och fokus på 

formell handlingsfrihet då politikerna låter vårdgivarna själva avgöra hur de ska organisera 

verksamheten. Det finns flera tidigare NPM-metoder som inte har gett önskat resultat (Almqvist, 

2004). Bergström och Dahlgren (2008) beskriver mer specifikt försöket att styra sjukvården med hjälp 

av det balanserade styrkortet och hur det inte fick förväntat resultat. Det visar att det finns en 

komplexitet vid införande av olika modeller som landstingen måste ta hänsyn till. De misslyckade 

reformerna tyder på att detaljstyrning från politiker inte är att föredra. Det är därav viktigt att 

politikerna är medvetna om att syftet med vårdval är att ändra de yttre förutsättningarna och inte 

detaljstyra vårdenheternas inre miljö. Projektansvarige för Vårdval Östergötland poängterade det i 

intervjun, ”Vi har lagt en ribba, sen får de själva bestämma hur de har klarar de hela. Inte göra massa 

detaljbeskrivningar. De ska få vara kreativa om de har möjligheten att vara det.”  

Komplexitet uppstår även på grund av att primärvården är styrd och finansierad av landstingen, vilket 

medför att landstingen påverkar konkurrensen både beträffandet utbud och antal aktörer. Det kan 

vara svårt för landstinget att överblicka vad som behövs och i vilken omfattning. (Jönsson et al, 2009) 

Inom andra verksamheter, exempelvis hemtjänsten har det framkommit att aktörerna valde att 

nischa sin verksamhet på tjänster där hög ersättning fanns, vilket visar på att ersättningssystemet 

utformade får en stor betydelse för vilka samt omfattningen på de tjänster som erbjuds. 

(Charpentier, 2004) Det går att urskilja genom den empiriska undersökningen att olika typer av 

ersättningssystem bidrar till olika effekter såsom begränsningar i produktionen och överproduktion. 

Komplexitet

Bristande 
konkurrens

Instabilitet

-politiker byts 
ut

Särskilda mål 

                                             Figur 7 Speciella villkor inom primärvården 

    Källa: Boyne, 2002 
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Flera landsting har exempelvis infört en kapitationsersättning, vilket motverkar en överproduktion 

och istället leder till motsatt effekt. Det lönar sig att ha friska patienter som är listade på 

vårdenheten och inte sjuka som kräver mycket vård, då ersättningen baseras på ålder och inte på hur 

mycket resurser som de kräver. Landstingen har då infört regleringar och faktorer i 

ersättningssystemet som minskar incitamenten till att inte behandla patienter, bland annat får de 

extra ersättning vid måluppfyllelse i Östergötland och Västmanland eller avdrag för bristande 

måluppfyllelse Halland.  

Prestationsbaserat ersättningssystem kan istället leda till en överproduktion, och det är en av 

orsakerna till att vårdval Stockholm har kritiserats av bl.a. Halldin (2010). För att motarbeta det har 

de valt att införa ett ersättningstak, vilket visserligen är högt satt enligt Projektledaren för Vårdval 

Stockholm. Det kan ifrågasättas om ersättningstaket har fungerat i praktiken inom primärvården för 

att motverka överproduktion, till följd av den kritik som bland annat läkaren Halldin kommit med. 

Fölster (2002) anger att landstinget kan begränsa de tjänster som vårdgivare får ersättning för, vilket 

minskar incitament för vårdgivarna att utöka serviceutbudet. Enligt Charpentier (2004) fick 

kundvalsreformen inom hemvården inte den önskade effekten med ökat utbud av tjänster. Av 

genomförda intervjuer har det också framkommit att ett ökat utbud av tjänster i primärvården är 

begränsat. Aktörerna fortsätter i stor utsträckning att endast erbjuda de tjänster som landstinget 

ställer krav på att de ska tillhandahålla. Det har dock uppmärksammats i Östergötland att 

vårdgivarna, framförallt de privata trycker på att de även erbjuder hälsoundersökningar, vilket 

patienterna själva får bekosta. En annan effekt är att vårdenheterna anpassar sig till kundernas 

önskemål eller löser eventuell kapacitetsbrist bland annat genom att införa längre öppettider. Både i 

Halland och i Östergötland är detta ett uppmärksammat resultat av vårdval. En tänkbar förklaring till 

varför utbudet av tjänster som erbjuds inte har ökat i större utsträckning är att 

primärvårdsuppdraget är så pass specifikt att det inte finns utrymme för extratjänster. Landstinget 

ger ingen ersättning för tilläggstjänster, vilket kan bidra till ett minskat intresse från både vårdgivare 

och patienter.    

Det har även angivits i tidigare rapport av Fölster (2002) att den valfrihet som krävs för att ge 

patienterna en möjlighet att välja kräver en överkapacitet, som i sin tur medför ökade kostnader. Det 

som har framgått av undersökningen är dock att vårdval Stockholm numera har en lägre kostnad per 

patient, bland annat på grund av fler besök. I Västmanland har det skett en uppskrivning av den 

totala ersättningen, men dock är ersättningen lägre per patient till följd av nyinflyttningar. Chefen för 

Vårdval Västmanland anger också att vårdvalet i sig inte innebär kostnadsökningar, utan det är 

politikerna som styr och avgör hur mycket resurser som vården ska få. Halland har lagt mer resurser, 

dock är det inte administrationen av vårdval som bidragit till högre kostnader utan för att man bland 

annat har valt att satsa pengar på att öka specialistnivån i primärvården. Den överkapacitet som 

uppstår medför inga ökade kostnader för landstinget.  Vårdenheter får till stor del en ersättning 

baserat på de patienter som väljer att lista sig där. Det gör att den totala ersättningen inte påverkas 

nämnvärt, dock kan överkapaciteten innebära ökade kostnader för vårdenheter som inte lyckas dra 

till sig patienter. Det har framkommit av intervjuerna att det finns enheter som har fått läggas ner på 

grund av att de inte är lönsamma. Exempelvis lades två enheter i Västmanland ned för att de inte 

lyckas uppnå en patientstock med 4 000-5 000 listade, vilket anses vara ett minimum. Vidare framgår 
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det både i intervjun med Östergötland och med Halland att allt är automatiserat och i praktiken är 

det ingen nämnvärd skillnad när det gäller administrationen.  

9.1.2 Instabilitet  

Boyne (2002) framför att miljön inom primärvården kan vara instabil, då politiker fattar de avgörande 

besluten för verksamheten. Politikerna kan med jämna mellanrum bytas ut och en mer vänster, 

alternativt högerorienterad politik kan komma till makten. De politiker som fattar besluten behöver 

inte heller vara insatta inom området och ett beslut kan grunda sig på en kompromiss. Le Grand 

(2007a) anger också att det är viktigt att en modell får acceptans och stöd för att den ska fungera. I 

de landsting som ingår i studien finns ett brett stöd för det införda systemet med undantag för den 

kritik som har riktats mot Vårdval Stockholm. I övriga landsting har såväl alliansen som oppositionen 

röstat för införandet med undantag för Vänsterpartiet. Det breda politiska stödet skapar stabillitet 

och minskar risken att vårdval avskaffas om nästa politiska val får ett annat utfall.  

Slutsatsen i Le Grands artikel (2007a) är att kundval är den bästa lösningen för alla parter och den 

modell som både kunder, personal och politiker, fastän de tillhör olika partier borde föredra för att 

styra primärvården. I den här studien finns det inte möjlighet att med säkerhet uttala om patienter är 

nöjda även om antydningar talar för det. Det har emellertid framkommit av intervjuerna med Halland 

och Östergötland att patienter överlag är nöjda med förändringen. I båda landstingen har även 

personer som jobbar inom sjukvården varit med och utvecklat systemet, vilket ökar acceptansen från 

personalens sida.   

Det har dock framkommit av intervjun med Projektledaren för Vårdval Stockholm och artiklar i 

tidningar att det finns skillnader i åsikter om hur modellen ska utformas i Vårdval Stockholm och det 

kan skapa en instabilitet. Det finns en politisk opposition och det kommer kritik från läkare som 

jobbar inom systemet, framförallt om hur ersättningssystemet är utformat. Stockholms 

vårdvalmodell är därav den minst stabila och det system som har störst risk att bli utbytt om den 

politiska kartan i landstingsfullmäktige förändras i det kommande valet. 

9.1.3 Bristande konkurrens 

Lawton och Mckevitt (1994) uttalade att bristen på konkurrens inom den offentliga sektorn gjort att 

det saknas en betydande drivkraft. De hävdar också att även om konkurrens finns är den starkt 

begränsad på grund av den offentliga sektorns speciella förutsättningar. Staten måste erbjuda 

likvärdiga tjänster till alla medborgare och i glesbefolkade områden kan det vara mycket högre 

kostnad per person än i tätbefolkade områden. Även Le Grand (2007b) pekar på den problematik och 

de svårigheter som finns förknippat med att få en fungerande konkurrens och kunna erbjuda 

valfrihet till medborgare i områden med låg befolkningstäthet. Frågan är då om vårdval kan lösa 

problemen och skapa en effektiv konkurrens mellan primärvårdsenheterna i Sverige. I studien har 

det visat sig att problem har uppstått i Halland och vid intervjun med Administratören för Vårdval 

Halland uppgav hon att det saknades en vårdenhet i Laholm och att landstinget därför valt att gå ut 

till vårdleverantörer och önskat att någon ska öppna en enhet där. En sådan åtgärd går emot idén om 

en fri marknad där konkurrensen gör att aktörerna själva löser problemen på bästa sätt. Enligt 

Socialstyrelsens (2009a) nationella indikatorer för god vård ska alla medborgare ha tillgång till en god 

vård och detta är det viktigaste syftet med primärvården. Landstingen i Sverige behöver ta hänsyn till 

att det finns områden som har en låg befolkningstäthet och att vårdenheter inte automatiskt väljer 
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att bedriva verksamhet i dessa områden. Det kan därför ibland vara nödvändigt att landstinget gör 

interventioner när marknadslösningen inte klarar av att ge alla medborgare en god vård. 

9.1.4 En verksamhet med särskilda mål  

Inom den offentliga sektorn och även primärvården finns det flera mål som är särskilt utformade för 

verksamheten och det kan vara svårt att prioritera mellan dessa, då målen är omfattande och kan 

vara motstridiga. (Boyne, 2002) I undersökningen av flera av landstingen har det visat sig att de bland 

annat använder sig av Socialstyrelsens (2009a) nationella indikatorer för god vård, samt de krav som 

ställs i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Där finns mål som ”god vård”, ”prioritering efter 

behov”, ”patientfokuserad”, ”kunskapsbaserad och ändamålsenlig”, ”jämlik”, vilket kan skapa 

problem i ett kundvalssystem där målen kan stå i strid med vårdenhetens ekonomiska intresse. I 

Stockholm har bland annat systemet kritiserats för att de prioriterar lättbehandlade patienter 

(Halldin, 2010), trots att det finns lagar och riktlinjer som ska motarbeta det. Det är viktigt att 

landstingen försöker vara tydliga i sina formuleringar av de krav som ställs och de mål som 

vårdenheterna ska uppfylla, för att vårdenheterna ska förstå innebörden och vikten av att leva upp 

till dessa.  De negativa effekter som har inträffat inom Vårdval Stockholm visar även vikten av ett väl 

utformat ersättningssystem som inte skapar incitament att frångå målen.  
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9.2 Krav på modell 
I uppsatsens tidigare del framgår det att det ställs speciella krav på en väl fungerande modell. Här 

kommer det därför att genomföras en jämförelse på hur de utvalda vårdvalen fungerar i förhållande 

till viktiga faktorer i den modell som framtagits utifrån teorin. En aspekt av den framtagna modellen 

är att det krävs konkurrens på marknaden. För effektiv och fungerande konkurrens krävs det såväl att 

patienterna är informerade om att det finns flera aktörer att välja emellan, samt att det faktiskt finns 

en valmöjlighet mellan flera aktörer. Förutom dessa krav, måste landstingen framställa en modell 

som undviker cream-skimming. (Le Grand, 2007b) Nedan, i figur 8, finns en sammanfattande modell 

av viktiga faktorer.  

 

9.2.1 Information om valmöjligheter 

Enligt Le Grand (2007b) krävs informerade patienter som är medvetna om sin valmöjlighet för en 

effektiv konkurrens. Hälso- och sjukvården innefattar komplexitet, bland annat vet inte alltid 

patienten vilken typ av behandling som de behöver, hur de bäst får tillgång till den eller vilket 

alternativ som är bäst. Det ställer krav på mer information. Det har fastslagits av lagar och regler att 

landstingen i Sverige ansvarar såväl för att vårdval införs innan 1 januari 2010 och att gå ut med 

information till landstingets medborgare. Det har framkommit av en enkätundersökning genomförd 

av Handelns Utredningsinstitut, HUI, att en tredjedel av samtliga medborgare inte är medvetna om 

vårdval. Det har uppmärksammats av media och har lett till diskussion. Har landstingen genomfört 

sin plikt att informera sina medborgare?  

                                                                          Figur 8 Krav på vårdvalsmodell 

         Källa: egen konstruerad 
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Utgiven information 

I Sverige tyder undersökningar på att medborgarna är ovetande om sin rätt att välja vårdcentral men 

samtidigt visar den empiriska undersökningen att samliga landsting har informerat på flera sätt om 

medborgarnas valmöjlighet. Samtliga landsting har genomfört stora satsningar på information, 

exempelvis genom radio, reklam och tidningar. Trots att övriga landsting har genomfört liknande 

kampanjer som Stockholm har de lägre andel av befolkningen som gör omval. Se tabell 7, 

listningsstatistik i kapitlet Jämförelse mellan olika vårdval. En möjlig förklaring till den högre andel 

personer som har bytt i Stockholm skulle kunna vara den kampanj med bland annat affischering på 

offentliga platser som genomfördes i samband med vårdvalet, som inte skedde i andra landsting. Det 

bör dock poängteras att det finns många andra faktorer som kan ha haft större betydelse, bland 

annat listningsförfarandet och ersättningssystemet etc.  

Undersökningen genomförd inom hemtjänsten i Stockholm visade enligt Charpentier (2004) att 

kvalitetsförbättringar hade kunnat bli ännu större om mer information getts. Samtidigt anger Le 

Grand (2007b) att genomförda studier i Storbritannien tyder på att det finns svaga bevis för att 

patienter faktiskt använder sig av den information som vårdgivare går ut med. Trots det väljer 

vårdgivare att gå ut med information i tron om att det kommer att påverka kundernas beteende. 

Liknande tendens tycks finnas inom primärvården i Sverige. Landstingen går ut med information, 

men medborgarna tar inte till sig den och förblir ovetande. Det framgick av intervjuerna att de som 

oftast väljer att aktivt byta är de som är antingen svårt sjuka eller missnöjda. Det skulle kunna vara 

förklaringen till den låga andel som totalt valt att lista om sig. Medborgare vill troligtvis ha en 

möjlighet att byta, men tar tillvara på det först den dagen som de är sjuka eller missnöjda. Det är 

dock viktigt att det finns information för de som vill byta och att den är lättillgänglig, menar Le Grand 

(2007b). När det gäller sjuka och missnöjda tillhör de en kategori som besöker vården och det kan 

tänkas vara lämpligt att de kan ta del av information via den vårdenhet som de besöker. I 

Västmanland ska det till exempel finnas en broschyr på samtliga vårdenheter. I övrigt har samtliga 

landsting valt att gå ut med information på sina hemsidor. Landstingen har likvärdig information, 

men på en del hemsidor är det betydligt svårare att hitta den informationen. Genom att undersöka 

respektive landstings hemsida har det framkommit att Halland publicerar information om vårdval 

redan på startsidan. I såväl Östergötland och Västmanland gäller det att leta ytterligare, medan 

Stockholm i sin tur länkar vidare till andra sidor. En intressant aspekt är att Listningsansvarige för 

Vårdval Östergötland angav att han som anställd åt Östergötland får guida medborgare att hitta 

valblanketten på hemsidan, för att de ska kunna skriva ut den på egen hand. ”Knappt jag hittar den”, 

angav han och menade på att det finns möjligheter att göra informationen mer lättillgänglig. Det 

finns med andra ord förbättringsmöjligheter när det gäller informationsutgivandet som eventuellt 

kan höja kvaliteten inom primärvården.  

Utnyttjande av valmöjlighet 

Det finns vissa skillnader mellan respektive vårdval, när det gäller andel som väljer att lista om sig. 

Det är dock svårt att dra en parallell mellan den information som landstingen har valt att gå ut med 

och de antal omlistningar som har skett inom landstinget. Se tabell 7, listningsstatistik i kapitlet 

Jämförelse mellan olika vårdval. I Stockholm som har en högre andel omlistade än övriga, kan det tas 

upp att en del personer sedan tidigare har varit olistade och det är fortfarande ca 9 % som inte är 

listade vid en vårdenhet då detta inte är ett krav i Stockholm. Att det är möjligt i Stockholm beror på 

det prestationsbaserade ersättningssystemet då läkarna får betalt för mottagna patienter utan att de 
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behöver vara listade någonstans. I Västmanland, som har en lägre andel omlistade, ca 10 % fördelat 

på mer än två år, kan det framföras att de hade ett liknande system sedan tidigare, där medborgarna 

fick välja. Landstinget gick därav ut med budskapet ”Du behöver inte göra något om du är nöjd… men 

vill du byta blir det lättare”, vilket kan ha bidragit till att färre valt att omlista sig. En tänkbar 

förklaring är att invånarna i Västmanland redan innan införandet av vårdval hade valt den vårdenhet 

de ville vara listade vid.  

En aspekt som har framkommit av studien är att patienter väljer en ny vårdenhet för att de är 

missnöjda med vården. Vidare framkom det även av intervjuerna med både Projektledaren för 

Vårdval Stockholm och Listningsansvarige för Vårdval Östergötland att fler väljer att lista sig i 

närheten av sitt jobb. I Stockholm framstod närheten till arbetsplatsen som en viktig förklaring till att 

folk byter vårdenhet. I denna studie har det inte undersökts om personer i Stockholm oftare byter 

arbetsplats men det skulle kunna vara en del av förklaringen till att medborgarna i Stockholm har 

högre benägenhet att byta vårdenhet.  

Landstingen har olika begrepp och definitioner för vad som anses som omlistning och det finns 

uppdelningar i passiv och aktiv listning. Somliga använder begreppen medan till exempel Halland 

enbart använder begreppet omval. Trots olika benämningar och definitioner påminde landstingens 

listningsförfarande vid införandet av vårdval om varandra i praktiken, med undantag för Stockholm 

där de inte finns krav på att medborgare är listade vid en vårdenhet. De övriga landstingen skickade 

ut en blankett till hushållen och informerade medborgarna om möjligheten att välja en ny vårdenhet 

om de önskade. Om medborgarna inte skickade in blanketten placerades de vid den geografiskt 

närmaste vårdenheten eller den de tidigare varit listade vid.   

Trots olika definitioner och andra faktorer som inverkar på statistiken går det att tyda att det inte är 

en markant skillnad. Ingen av landstingen kommer upp i över 15 % omval. Det skulle kunna bero på 

som Projektansvarige för Vårdval Östergötland sa ”kan vara så att är man nöjd, listar man inte om 

sig. Är man frisk så bryr man sig inte”, eller som Administratören för Vårdval Halland angav ”man 

byter ofta inte förrän man är sjuk eller om man är missnöjd”. Liknande resonemang fördes av Chefen 

för Vårdval Västmanland i Västmanland, som menade på att det är oftast svårt sjuka och missnöjda 

som byter.  

9.2.2 Valmöjligheter mellan flera vårdgivare 

Både Jönsson et al. (2009) och Le Grand (2007) hävdar att landstingen har en avgörande roll för 

utbudet av hälso- och sjukvård. De kan påverka både antalet aktörer och deras lokalisering. Hur ser 

det då ut i de olika landsting som ingår i denna studie, har utbudet förändrats och hur har eventuella 

förändringar sett ut? Finns det enheter som inte håller måttet och tvingas till nedläggning?  

Nyetableringar 

I de utvalda landstingen har det framkommit att antalet aktörer har ökat sedan införandet av 

vårdval. Enligt Berggren et al (2008) ökade antalet mottagningar i Stockholm från 162 till 182 under 

2007-2008 och sedan har ökningen skett kontinuerligt av nya privata aktörer. Administratören för 

Vårdval Halland anger att det var 40 vårdenheter som ansökte om att bli ackrediterade till en början i 

Halland. Av rapporten framställd av Paulsson (2008) har det framkommit att antalet privata 

vårdenheter ökade från 12 till 20 2007, medan det under 2008 tillkom endast två. I Vårdval 
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Västmanland har det endast tillkommit sju aktörer, varav två har upphört. Det har inte heller skett en 

större förändring inom Östergötland sedan det infördes, då endast en ny aktör har tillkommit.  

Den empiriska undersökningen visar att det är flera aktörer som kontinuerligt fortsätter att etablera 

sig i Stockholm medan andra landsting har det svårare. Det kan bero på flera faktorer, bland annat 

kan listningsförfarandet inverka på nyetableringar. Stockholm har många nyinflyttade personer som 

aktivt får lista om sig och det finns även en stor andel av befolkningen som i dagsläget inte är listade 

på en enhet, vilket bidrar till ökad rörlighet. Projektansvarige för Vårdval Östergötland förde även ett 

resonemang om att det kan underlätta för nya aktörer vid införandet av vårdval om landstinget 

tvingar samtliga medborgare att aktivt lista sig på en enhet. Det kan dock framföras att landstingens 

listningsförfarande vid införandet av vårdval är en engångshändelse. Det är fortfarande svårt för 

aktörer som vill etablera sig efter att medborgarna har gjort ett val.  

Stockholm har en betydligt högre befolkningstäthet än de andra landstingen vilket kan underlätta för 

nya aktörer. Enligt Le Grand (2007b) kan det förekomma problem i glesbebyggda områden, för att 

det inte är lönsamt att ha flera vårdenheter tillräckligt nära samtliga patienter. Patienternas 

valmöjligheter begränsas därav och idén med en kundvalsmodell fungerar då inte i praktiken. I 

Storbritannien, med en befolkningstäthet på ca 248 inv/km2 är det inte ett stort problem då 90 % av 

befolkningen bor i tätbebyggda områden.  Av statistik från SCB (2009) framgår det att Sverige har en 

genomsnittlig befolkningstäthet på ca 23 inv/km2 och problemet blir således mer påtagligt. Det finns 

även områden med betydligt lägre befolkningstäthet, vilket medför problem för en modell som 

ställer krav på valfrihet mellan flera vårdenheter. De övriga landstingen har större andel landsbygd 

med låg befolkningstäthet och det är framförallt i dessa områden där det är svårt för nya aktörer att 

etablera sig. Ett exempel på detta är enheten som skulle öppna i Åtvidaberg, men som tog tillbaka sin 

ansökan på grund av det begränsade patientunderlaget. Det finns däremot en privat vårdenhet som 

har öppnat inne i Norrköping. Den har haft svårigheter med lönsamheten på grund av för få listade. 

Det är dock allt fler som söker sig dit kontinuerligt, även folk utanför Norrköping. Det visar att det 

finns potential för nyetableringar i landsting där befolkningstätheten är lägre, men det är framförallt 

inne i de större städerna som det är möjligt att öppna en ny vårdenhet. För att komma till rätta med 

problemet finns möjlighet att landstingen tillhandahåller transportmöjligheter alternativt 

transportersättning för patienterna. Vidare finns möjlighet att ge speciell ersättning till de 

vårdenheter som kan ha svårt att klara sig på grund av ogynnsam lokalisering. I studien framgår det 

att en del av landstingen har en ersättning till enheter som ligger avlägset, bland annat ger 

Västmanland ett hyresstöd och Östergötland ger en geografiersättning. Det kan vara ett sätt att 

främja för nyetableringar i mindre attraktiva områden, där befolkningstätheten är lägre och det är 

svårare att uppnå ett högre antal listade.   

I Halland var intresset för nya aktörer till en början stort, men har enligt Paulsson (2009) minskat. Det 

skulle kunna bero på att marknaden är mättad och det finns tillräckligt många aktörer tillgängliga för 

att befolkningen ska kunna välja mellan olika vårdenheter. Det är då svårt för en ny enhet att ta sig in 

på marknaden och ta marknadsandelar. Det kan även vara svårt för nya aktörer då medborgarna 

redan har genomfört sitt val. De som väljer att byta är de patienter som är sjuka och genererar höga 

kostnader för vårdenheten vilket medför att det är mindre lönsamt för nya enheter att etablera sig 

på marknaden. Resonemang framkom i flera intervjuer, även i Västmanland där två enheter har fått 

avveckla verksamheten, och detta kan ses som ett hinder för nya vårdenheter.  
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En annan faktor som kan påverka är ersättningssystemets utformande. Projektansvarige i Vårdval 

Stockholm menar på att deras modell med hög andel prestationsbaserad ersättning, där 

vårdenheterna får ersättning per besök, underlättar för nya aktörer i startskedet. I undersökningen 

har det i intervjuerna med övriga landsting framkommit att nyetablerade vårdenheter haft 

svårigheter att få lönsamhet i verksamheten på grund av att de har för få listade. Enheternas 

inkomster står i relation till hur många listade de har och för en ny aktör med få listade patienter 

leder detta till en svår ekonomisk situation. I Stockholm får vårdenheterna inkomster för listade 

medborgare men även till stor del från de behandlingar som genomförs. De är därför inte lika 

beroende av att ha ett högt antal listade medborgare som vårdenheter i andra landsting.   

Det har även visat sig att en del av landstingen som exempelvis Östergötland har det breda 

uppdraget och krav på att lista alla medborgare som ansöker till vårdenheten. Det kan vara en av 

orsakerna till att det där har skett färre nyetableringar. För att klara av det breda uppdraget krävs en 

stor verksamhet med bredd på utrustning och personalens kunskap. Här finns en inträdesbarriär som 

till exempel Stockholm saknar, där är det lättare för en enskild läkare att starta upp en vårdenhet i 

mindre skala för att sedan efter egen vilja expandera om det är önskvärt. Till skillnad från övriga 

landsting är Stockholms vårdvalsmodell utformad med syfte att det ska vara lätt för nya aktörer att 

etablera sig på marknaden.  

Enligt Le Grand (2007b) kan producenterna få ett stort inflytande då patienterna inte alltid själva vet 

vilken typ av behandling som de behöver eller hur de ska få tillgång till den utan de kan grunda sitt 

val på faktorer som tillgänglighet, öppettider och bemötande. Då det är svårt för patienterna att 

avgöra vilken kvalitet som vårdenheten har ställs krav på att det finns regler för auktorisation. 

Auktorisation och granskning kan skapa en barriär för nya aktörer, dock är det viktigt för att 

säkerställa att vårdenheterna bibehåller kvaliteten. Det går inte att komma undan från att 

auktorisationsregler behövs, dock är det viktigt att dessa regler finns lättillgängligt för de vårdenheter 

som vill starta verksamhet. Bland annat har landstingen valt att gå ut med information till 

vårdgivarna via sin hemsida. Stockholm länkar till uppdragsguiden, där informationen sedan är 

grundlig men samtidigt lättöverskådlig med flera huvudrubriker. Östergötland har valt att publicera 

en regelbok på hemsidan som också är saklig och detaljerad. Liknande finns i både Halland som 

använder sig av ”Vårdval Halland, modellbeskrivning 2010”, där även ansökningsblankett finns 

bifogat, och Västmanland som har ett närsjukvårdsprogram och ytterligare förklaring till den på 

hemsidan. Det är ett sätt att ge vårdgivarna den information som behövs och främja för 

nyetableringar. 

Nedläggning av vårdenheter 

Förutom att det är viktigt att underlätta för nyetableringar, krävs det enligt Le Grand (2007b) att 

nedläggning sker av mindre framgångsrika vårdenheter. Tanken med kundvalssystem är att 

kvalitetsproblem kan undvikas då patienter har valfrihet och kan välja bort mindre bra aktörer. Det 

finns dock patienter som inte uppsöker vården speciellt ofta och som genererar pengar till 

vårdenheten, i det fall då ersättningssystemet baserar sig på en kapitering, trots att enheten uppvisar 

brister. De fortsätter att stå listade på tidigare tilldelad enhet av gammal vana. Ett exempel på detta 

är två enheter i Östergötland som uppvisade bristande tillgänglighet. Patienterna valde inte 

automatisk bort dessa enheter, utan landstinget fick gå in med åtgärder. I intervjun med 

Projektansvarige för Vårdval Östergötland framkom det att möten hade ägt rum för att utreda 
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bristerna. Efter dessa hade enheterna förbättrat sig och ökat sin tillgänglighet. Det visar att det går 

att lösa brister som enheter uppvisar, dock kräver det granskning av landstinget och 

uppföljningsarbete.  Det går inte att enbart förlita sig på att marknadskrafterna löser 

kvalitetsproblem som kan uppstå.   

Det har skett nedläggning av två enheter i Västmanland. Chefen och Controllern för Vårdval 

Västmanland anger att dessa enheter inte var lönsamma, då patientstocken var för låg. Chefen förde 

ett resonemang om att det är svårt sjuka och missnöjda som byter, vilket kan leda till svårigheter för 

nya aktörer som ska ta sig in på marknaden. Nedläggning behöver inte bero på kvalitetsbrist från 

vårdenhetens sida, utan kan vara ett resultat av en ogynnsam verksamhetsmiljö med begränsat 

patientunderlag. 

För att konkurrensen ska fungera krävs det att landstinget som regel inte går in med finansiella stöd 

till vårdcentraler som inte får ekonomin att gå ihop, vilket Projektansvarige för Vårdval Östergötland i 

intervjun med Östergötland var tydlig med. Det viktigaste målet för hälso- och sjukvården är dock att 

samtliga medborgare ska få tillgång till en god och jämlik vård, på grund av detta kan det ibland vara 

nödvändigt att landstingen gör undantag från regeln att inte stödja en enskild vårdenhet. Undantaget 

kan endast göras om det krävs för att medborgare i ett glesbefolkat område också ska få tillgång till 

vård. Det är viktigt att poängtera att stöd inte ska ges till vårdcentraler som fått få patienter på grund 

av att de inte håller samma kvalitet som konkurrenterna.  

9.2.3 Cream-skimming 

Le Grand (2007b) tar upp att cream-skimming är ytterligare en aspekt som det bör tas hänsyn till i en 

kundvalsmodell. Det förkommer då att vårdenheter väljer patienter som är lättare och billigare att 

behandla, relativt den ersättning som ges. Det finns incitament för detta som ökar beroende på 

vilken typ av modell som tillämpas. Exempelvis kan ett prestationsbaserade ersättningssystem med 

fasta priser, skapa incitament för att utesluta mindre lönsamma patienter. Vårdvalsmodellen i 

Stockholm har kritiserats av Halldin (2010) då det har framkommit att vårdcentralerna har prioriterat 

lättbehandlade patienter för att få en hög genomströmning av patienter, vilket ger högre ersättning 

då systemet baserar sig på en ersättning per besök.   

Kapitationsersättning kan också leda till cream-skimming, enligt Le Grand (2007b), då vårdenheterna 

får en ersättning för samtliga patienter som listar sig på vårdenheten. Patienter som är sjuka 

genererar högre kostnader i förhållande till den ersättning som ges för dessa och då ökar 

incitamenten för att ha de medborgare som är friska listade på sin enhet för att de uppsöker vården i 

mindre utsträckning.  Det finns flera sätt att motverka att det inträffar, bland annat genom att 

minska eller ta bort vårdköerna, ta bort listningsförfarandet från vårdenheten samt använda ett 

riskjusterat system som ger högre ersättning för högriskpatienter. Det går att se att en del av 

landstingen har infört metoder som minskar incitamenten för cream-skimming. Samtliga av de 

utvalda landstingen har tryckt på att vårdenheter ska ta emot patienten inom sju dagar, vilket är en 

effekt av vårdgarantin. Sjudagarsregeln gör det svårare för vårdenheterna att prioritera bort eller 

utesluta svårbehandlade och resurskrävande patienter. Det är även flera ersättningssystem som 

uppmuntrar att snabbt ta emot patienter, genom att en viss ersättning ges till enheter som uppfyller 

kraven för tillgängligheten. Östergötland har en rörlig ersättning och ett av kriterierna för att få rörlig 

ersättning är vårdenhetstäckningsgrad, vilket syftar till att öka tillgängligheten. Västmanland har 
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också infört en ersättning för kvalitetsmål där det ställs krav på såväl telefontillgänglighet och 

läkarbesök inom sju dagar för att få rätt till ersättning. I Halland finns istället avdrag om vårdenheten 

inte uppfyller kraven för att ta emot en patient inom sju dagar. Stockholm har dels en 

bonusersättning som ges om mål uppfylls men också prestationsbaserade ersättningssystem som 

uppmuntrar mottagningarna att ta hand om patienterna och öka tillgängligheten. 

Det finns även andra lösningar på cream-skimming problematiken som att ta bort 

listningsförfarandet helt och håller från vårdenheterna. Det var något som Projektansvarige för 

Vårdval Östergötland i intervjun i Östergötland klargjorde angående listningsförfarandet ”Anmäler 

det alltid till landstinget, resurscentrum. Vårdcentralen ska inte ha en chans att välja, säga nej eller 

hitta på saker utan det ska gå via datorn... Vårdcentralen får meddelande via datorn att personen nu 

är listad hos dom”. På så vis har de ingen kontroll över vilka patienter som kräver mer eller mindre 

resurser. Det finns inte heller en chans att neka en patient, och skylla på platsbrist. Även i 

Västmanland ska listningsförfarandet ske direkt till landstinget. I Stockholm däremot, sker listning 

antingen genom e-tjänsten ”Mina vårdkontakter”, på en vårdvalsblankett eller på den vårdcentral 

som väljs. Det registreras sedan på landstingets listningssystem Liston. I Stockholm finns även 

möjligheten att neka patienter, då de vårdenheterna själva får besluta om antalet patienter som de 

ska ta emot. Då patienten kan anmäla sig direkt till vårdenheten kan det finnas situationer där en 

vårdcentral är precis på gränsen till vald kapacitet och att de får in många ansökningar. De har då 

möjlighet att välja utifrån dessa, dock förutsätter det att de besitter tillräckligt med kunskap om 

patienterna för att ha möjlighet att neka extra resurskrävande patienter. I Halland ska valblanketten 

skickas till den vårdenhet som patienten vill lista sig på. Halland har emellertid infört krav på att 

enheterna måste ta emot samtliga patienter. Det har ingen rätt att neka vård, utan måste lösa 

problemet genom att bygga ut, anställa fler eller förlänga öppettiderna. Det motverkar den effekt 

som kan uppstå av att valblanketten skickas direkt till vårdenheter.   

Le Grand (2007b) framför även att ett annat sätt att minska incitamenten för cream-skimming är att 

införa ett riskjusterat ersättningssystem, som ger högre ersättning till högriskpatienter.  

Riskjusterade ersättningssystem har diskuterats i samtliga genomförda intervjuer. En form av 

riskjustering är bland annat att ge en socioekonomisk ersättning till svaga områden, vilket tillämpas 

av Östergötland och kommer att införas i Västmanland den 1 juli 2010. Ett annat sätt att riskjustera 

är att införa ACG, vilket har diskuterats av samtliga landsting, men har ännu inte införts.  

  



 - 90 -  

 

9.3 Alternativa metoder i ersättningssystemet 
Det finns skillnader i de ersättningssystem som landstingen har valt att använda sig av. Det verkar 

dock som att det inte finns en optimal modell, utan landstingen för diskussioner och iakttar andra 

landsting som har alternativa metoder. Det senaste och mest diskuterade metoden är att införa ACG 

och CNI. ACG syftar till att basera ersättning utifrån patienters vårdtyngd, där patienter poängsätts 

utifrån diagnoser, ålder och kön. Patienten kategoriseras bland annat utifrån den konstellation av 

sjukdomstillstånd som patienten utvecklar över tiden. Utifrån det mönster som patienten har 

uppvisat, kategoriseras individen i en grupp med en uppskattning av förväntat resursutnyttjande. 

ACG kan underlätta för landsting och skapa en bättre grund för ersättningssystemet då det förutser 

patienters resursutnyttjade på bättre sätt än ett system som baserar ersättning utifrån 

åldersfördelning. (www.skane.se) Ingen av de utvalda landstingen har infört ACG än. Östergötland 

har diskuterat det, och funderar över att införa det så småningom. Västmanland har kommit längre 

och till och med genomfört en testkörning. Tanken var att det skulle införas i samband med CNI 

redan den 1 juli 2010, dock har svårförklarliga testvärden påträffats i samband med testkörningen 

och därför kommer de att avvakta istället och endast införa en skuggvariant under hösten. Halland 

följer resultaten från andra landsting, men poängterar när det gäller ACG att de är tveksamma till 

detta, då vården inte endast syftar till att sätta diagnoser. De anser att det kan medföra att 

incitamenten att sätta diagnoser på patienterna ökar, och att patienterna då verkar vara sjukare än 

de egentligen är. Stockholm som ska komma med förslag på en ny ersättningsmodell ser även på 

möjligheten till att införa ACG.    

ACG tycks vara en lösning som förutser resursförbrukningen på bättre sätt än exempelvis kapitering, 

enligt Reid et al (2002). Det kan dock poängteras att det finns flera nackdelar som har framkommit av 

såväl tidigare studier och av genomförda intervjuer. Studien genomförd av Reid et al (2002) visade 

bland annat att det finns andra faktorer som kan inverka, exempelvis hur tjänsten tillhandahålls och 

vilken typ av teknik som finns tillgänglig. Nackdel med systemet är att läkarnas diagnoser kan inneha 

en viss osäkerhet. Vidare kan ACG-systemets giltighet även begränsas på grund av kodning som delar 

diagnoser och avsaknad av sekundära diagnoser. Det framkom även av studien att den totala hälso- 

och sjukvårdens behov underskattades i förhållande till sjuka. I genomförda intervjuer har det också 

visat sig att ACG tycks innefatta en del problem, bland annat de underliga testvärdena som 

uppvisades i Västmanland samt eventuella följdproblem av att incitament för att sätta diagnoser 

ökar. Resultat tyder på att ACG systemet fungerar för att förutse användning av resurser och 

kostnader (Reid et al, 2002), men det finns begränsad information om vilken inverkan det kommer 

att ha i praktiken (Chefen för Vårdval Västmanland, 2010).   

Det finns olika typer av socioekonomisk ersättning till vårdenheter. CNI, som är ett av dessa, är ett 

standardiserat system som har framställts av SCB. Det baseras på socioekonomiska faktorer som 

inverkar på utveckling av bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och psykisk ohälsa. Flera av 

landstingen har diskuterat CNI som en faktor i ersättningssystemet. Östergötland har varit tydliga 

med att det är viktigt att ersättningssystemet delvis är baserat på det. Det har funnit en 

socioekonomisk ersättning sedan införandet av vårdval och nu diskuteras det att införa CNI. Halland 

har ingen ersättning för det, utan följer resultatet av de landsting som har infört det. Västmanland 

har ännu inte infört det, men kommer att införas den 1 juli 2010. Till skillnad från ACG, har CNI inte 

visat på underliga resultat och därav kan det bli aktuellt att införa det utan ACG. Det finns studier 

som visar på att socioekonomiska faktorer kan ha en inverkan på vårdförbrukningen. Det primära 



 - 91 -  

 

syftet är att skapa en god och jämlik vård, för att uppfylla detta krävs det att områden som får dra ett 

tyngre lass även får en högre ersättning. Stockholm hade en ersättning till socioekonomiskt svaga 

områden tidigare, men har valt att ta bort det vilket har blivit kritiserat bland annat i en 

utvärderingsrapport från Ernst och Young (2008) som menar på att den medicinska kvaliteten kan 

försämras på sikt, då arbetsbördan är högre i socioekonomiska områden.  

Projektansvarige för Vårdval Östergötland påpekade också att det är viktigt att vid förändringar och 

reformer av ersättningssystemet göra det med försiktighet. Landstinget har därför en begränsad 

möjlighet att utforma modellen som de vill. Om de gör stora förändringar kan det leda till att 

vårdgivare får helt förändrade ekonomiska förutsättningar, risken är då att de får svårigheter att 

upprätthålla verksamheten.  
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10 SLUTSATS 

I denna del kommer de frågeställningar som fanns inledningsvis att besvaras. Vilka förutsättningar 

behöver landstingen ta hänsyn till vid utformande av kundvalsmodeller? Vad krävs för att en 

vårdvalsmodell ska fungera inom primärvården i Sverige? Finns det modeller som fungerar bättre 

respektive sämre?  

10.1 Krav på modell 
Vårdvalssystem har införts runt om i Sverige och det har bidragit till att individer får ett ökat 

inflytande och möjlighet att välja vårdgivare utifrån egna preferenser. Politikerna har varit eniga, 

med undantag för Vänsterpartiet om att det är en modell som ska introduceras inom primärvården. 

Även av studier internationellt tycks kundvalsmodellen var det alternativ som gynnar flest parter. 

Modellen har med andra ord fått stort stöd internationell och i Sverige. För att en vårdvalsmodell ska 

fungera krävs det såväl att kunderna har valmöjligheter samt att de är medvetna om dessa alternativ. 

Vidare krävs det att systemet inte skapar incitament för cream-skimming. Nedan kommer de 

identifierade nyckelfaktorer i undersökningen som krävs för en fungerande modell i Sverige.  

10.1.1 Valmöjligheter mellan flera vårdenheter 

Vårdval har bidragit till fler aktörer på marknaden. Det krävs att valmöjligheter finns för att valfrihet 

ska föreligga. Det finns dock områden där det har saknats vårdenheter. Sverige är ett land med låg 

befolkningstäthet, vilket medför att det ställs särskilda krav på ersättningssystemet för att det ska 

vara lönsamt för en vårdenhet att bedriva verksamhet alternativt besöka patienter i dessa områden. 

Åtgärd för problemet kan vara geografiersättning som förekommer i Östergötland eller hyresstöd 

som finns i Västmanland. Det är dock viktigt att inte snedvrida konkurrensen då särskilda ersättningar 

betalas ut. Stöd får inte ges till vårdcentraler som har för få patienter på grund av att de inte håller 

samma kvalitet som konkurrenterna. 

Landstingen måste främja för fler aktörer och nyetableringar för att modellen ska fungera som det är 

tänkt. En faktor som påverkar antal aktörer och nyetableringar är de krav som ställs för auktorisation. 

Det är viktigt att det finns auktorisationskrav för att säkerställa kvaliteten. Primärvården präglas av 

komplexitet, då kunderna inte alltid vet vilken behandling som är bäst för dem eller hur de bäst får 

tillgång till den. För medborgares säkerhet måste landstingen sätta regler för att vårdgivarna ska ge 

en likvärdig vård till samtliga patienter. Samtidigt som krav och regler säkerställer kvaliteten kan det 

tas upp att ju högre krav som ställs desto svårare blir det för aktörer att ta sig in på marknaden. Det 

blir därför viktigt att landstinget är tydliga med de krav som ställs och underlättar för vårdenheterna i 

den mån det går, utan att sänka kraven. Det har framgått att landstingen har valt att ha möten med 

vårdenheter innan vårdvalet har införts för att förklara och förtydliga vad det innebär praktiskt. 

Samtliga av de utvalda landstingen har även valt att gå ut med information via hemsidorna om 

auktorisationskrav och ersättningssystemets utformande.  

I flera av landstingen, ska det ”breda uppdraget” ges, och även innefatta verksamheter som 

barnavårdscentral och mödravårdscentral. Det skapar stora väletablerade och stabila enheter som 

kan tillgodose patienter med ett bredare utbud av tjänster. Det kan dock medföra svårigheter för 

vårdenheter att etablera sig. Det kräver mer utrustning och fler kompetenser, vilket kan medföra 

svårigheter för fler aktörer att etablera sin verksamhet. På så sätt begränsar det en viktig faktor i 

valfrihetssystemet, det vill säga valmöjligheter. Möjligheten för vårdenheten att bestämma 
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storleken, det vill säga hur många patienter de ska ta emot i form av ett listningstak, kan även göra 

det lättare för vårdenheterna att planera verksamheten och främja för nyetableringar.  

Ersättningssystemet är en viktig faktor för antalet aktörer. Ett prestationsbaserat ersättningssystem 

underlättar för nya aktörer då det underlättar för vårdenheter att få intäkter för den vård de 

producerar. Kapitationsersättning medför en fördröjning av intäkterna då enheterna inte får 

ersättning för den vård de ger, utan enbart för antal listade. Det har framkommit att de som ofta 

väljer att byta är sjuka och i behov av vård. Det kan innebära att nya aktörer får höga kostnader men 

låga intäkter, vilket även är en aspekt som försvårar för nyetableringar. 

Listningsförfarandet är ytterligare en faktor som kan ha en viss effekt på nyetableringar. I de fall där 

samtliga medborgare måste lista om sig i samband med införande av vårdval kan det ha underlättat 

för nya aktörer. Det är dock fortfarande svårigheter för nyetablering efter det att vårdval har införts. 

Samtliga landsting har beskrivit sitt listningsförfarande på olika sätt, men i praktiken är det ingen 

nämnvärd skillnad, med undantag för Stockholm. Ungefär 5-15 % av medborgarna i respektive 

landsting väljer årligen att lista om sig av olika anledningar, och det omfattar även nyinflyttade och 

nyfödda. I praktiken är det alltså inte många som väljer att utnyttja valmöjligheten att byta 

vårdenhet och även det kan medföra problem för nyetablerade vårdenheter.  

En slutsats som kan dras är om landstingen vill öka antalet aktörer är ett smalare uppdrag och 

prestationsbaserat ersättning att föredra. De kan även i glesbebyggt område främja för fler 

valmöjligheter genom geografiersättning och hyresstöd. Vidare är det viktigt att landstingen framför 

tydliga krav för auktorisation och utger information till vårdgivare. Dessutom kan vårdenheternas 

möjlighet till att begränsa verksamheten, listningstak, främja för nyetableringar. Det kan dock tas upp 

att dessa faktorer inte är optimalt ur alla synvinklar, utan kan istället leda till andra effekter såsom 

cream-skimming.  

Förutom att det ställs krav på landstingen att de ska främja för nyetablering av fler aktörer krävs det 

att de lägger ned enheter som inte fungerar. Tanken med en kundvalsmodell är att dåliga enheter 

automatiskt ska väljas bort av patienter. Det ställer dock krav på att patienterna faktiskt har 

tillräckligt mycket information för att kunna fatta beslut om att en enhet är dålig. Det tycks finnas 

brister med resonemanget, då svenska medborgare inte är medvetna om den valfrihet som vårdval 

innebär. Det ställs därför högre krav på landstingen att säkerställa att auktoriserade vårdenheter 

uppfyller de krav som ställs genom såväl uppföljning som utvärdering.  

10.1.2 Information till medborgare 

Kundvalsmodellen ska bidra till en kontinuerlig konkurrens, där de utförare som anses vara bäst på 

att tillgodose kundernas behov får störst marknadsandel. Kunden kan ställa krav på att verksamheten 

uppfyller de önskemål som hon eller han har och om vårdenheten inte skulle uppfylla dessa krav har 

då kunden rätt att välja en annan vårdgivare. Det ska bidra till effektivitet, då sämre aktörer 

konkurreras ut av aktörer som erbjuder bättre kvalitet till samma kostnader. För att det ska fungera 

ställs det krav på att patienterna faktiskt är medvetna om valmöjligheten. Landstingen har skyldighet 

att informera och det framgår av undersökningen att samtliga landsting har gjort det.  Samtidigt finns 

andra studier som anger att det är många medborgare som trots allt inte är medvetna om sina 

valmöjligheter. Om medborgare inte är medvetna om sina valmöjligheter fungerar inte 

kvalitetskonkurrensen som det är tänkt. En slutsats som kan dras utifrån detta är att vårdvalen inte 
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fungerar helt och hållet. De som är sjuka och missnöjda tar till sig informationen och väljer om de vill 

byta. Övriga som inte uppsöker vården särskilt ofta kan tänkas vara mindre intresserade och det kan 

därför vara svårt att nå ut med information. Det kan ta tid att ändra beteende och få folk medvetna 

om sina valmöjligheter.  

10.1.3 Cream-skimming 

Genom att studera de olika vårdvalen har det framkommit att det är svårt för vårdenheter att 

utesluta patienter helt och hållet. Både Östergötland och Halland har regler att vårdenheterna måste 

ta emot samtliga patienter. De måste lösa eventuell platsbrist genom att bygga ut, anställa fler eller 

förlänga öppettiderna. Det gör det oerhört svårt för en vårdenhet att utesluta patienter. I Stockholm 

kan det finnas situationer där vårdenheter kan påverka, dock förutsätter det att personalen har 

kunskap om patienterna, att vårdenheten har uppnått vald kapacitetsgräns samt att patienterna gör 

sitt val direkt till vårdenheten. Det krävs med andra ord fler faktorer för att det ska vara möjligt att 

utesluta en patient från att lista sig på en vårdenhet. Det har dock framkommit i kritik mot vårdval 

Stockholm att en del besök prioriteras framför andra för att de är mer lönsamma.  För att minska 

incitament är det viktigt att den prestationsbaserade delen i ersättningssystemet inte får för stor vikt.   

Östergötland kan ses som en förebild när det gäller att införa åtgärder som gör det svårt för 

vårdenheter att utesluta eller prioritera bort patienter. Vårdenheterna har ingen rätt att neka 

patienter på grund av platsbrist, vårdenheterna har ingen kontroll över listningen och det finns krav 

på att samtliga patienter ska tas emot inom 7 dagar. Vidare tillämpas även en variant av ett 

riskjusterat system då patienter från socioekonomiskt svaga områden ger extra ersättning. Samtliga 

av dessa faktorer motverkar incitament för cream-skimming.  

Genom att granska landstingens ersättningssystem och jämföra med den teorin som finns inom 

området går det att dra slutsatser om olika typer av ersättningssystem för att de ska fungera i 

praktiken. 

Tillämpas ett kapitationsersättningssystem, som kan öka incitament för att inte behandla patienter, 

är det viktigt att öka incitamenten för att ta hand om dessa genom viss rörlig ersättning exempelvis 

ersättning för måluppfyllelse alternativ avdrag för bristande måluppfyllelse. De finns även möjlighet 

att riskjustera systemet, exempelvis med CNI för att öka incitament att ta emot högriskpatienter. 

Vidare är det viktigt att ställa krav på tillgänglighet och vård inom kort tid och om det inte uppfylls 

göra ett ersättningsavdrag.   

Ett ersättningssystem som är hårt styrt på prestation, exempelvis genom hög andel som baseras på 

ersättning per besök, skapar incitament att prioritera lättbehandlade och ta in personer som inte är i 

speciellt stor behov av vård. För att motverka det kan en tänkbar lösning vara att riskjustera systemet 

genom att ge vårdenheterna en högre ersättning för mer resurskrävande högriskpatienter.  

ACG är en alternativ metod som kan förutse resursutnyttjandet på ett bättre sätt. Systemet har dock 

uppvisat en del brister, exempelvis kan det öka antalet satta diagnoser och göra att patienter 

framstår som sjukare än de egentligen är. Vidare kan diagnoser sättas fel och kritik har riktats mot att 

det inte används sekundärdiagnoser, vilket kan minska tillförlitligheten.  
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Ersättningssystemet har varit den del i vårdvalet som har diskuterats mest och även det som har 

uppvisat störst skillnader i de olika landstingen.  Just nu verkar ACG vara ett aktuellt alternativ till 

nuvarande system, dock är det oklart om det är en bättre lösning. En slutsats av genomförd 

undersökning är att det inte verkar finnas ett optimalt ersättningssystem. Det går att utforma 

systemet utifrån det syfte och mål som landstinget har med vårdvalet, men det ställer krav på 

kompletterande åtgärder för att det ska fungera i praktiken.  

10.2 Avslutande kommentarer 
Vårdval innebär en förändring av vårdenheternas yttre miljö och skapar en press på vårdgivarna att 

göra förbättringar av verksamheten. Det är ingen direkt styrning av vårdenheterna som en del andra 

kommersiella modeller har inneburit, vilket är positivt då det är svårt för landstingspolitiker att 

utarbeta en detaljerad förbättringsplan för varje enhet inom landstinget. Den politiska enigheten och 

den fortsatta friheten för vårdpersonalen att bestämma över sin arbetssituation kan bidra till ett 

större stöd och acceptans. Det finns faktorer som trots allt talar för att vårdval fungerar mindre bra, 

exempelvis medborgare som inte är medvetna om valmöjligheter, vilket har en inverkan på 

kvalitetskonkurrensen. Vidare finns det även glesbefolkade områden i Sverige där det kan vara svårt 

att ge valmöjligheter. Det är möjligt att förutsättningar för en väl fungerande vårdvalsmodell inte 

uppfylls inom samtliga landsting i Sverige och att de positiva effekterna av vårdval kan utebli. Det kan 

dock tas upp att de inte uppstår negativa effekter av det, såvida granskning, uppföljning och 

utvärdering sker. Effekterna av vårdval uteblir och följden blir då att verksamheter fortsätter på 

liknande sätt som tidigare.   
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FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 
 

Det har visat sig genom denna studie att landstingen har gått ut med information på flera sätt, bland 

annat utskick, reklam, annonsering etc. Trots detta finns andra studier som visar på att medborgare 

inte är informerade. Detta lämnar rum för framtida forskningsområden att se till varför medborgare 

inte tar till sig informationen och på vilket sätt det är bäst att gå ut med den här typen av 

information. Det vore även intressant att genomföra en studie varför patienter inte byter vårdenhet i 

större utsträckning än vad de gör idag. 

I intervjuer har det framkommit att ACG kan vara en aktuell applikation att använda som grund i 

ersättningssystemet. Det öppnar möjlighet för att studera det djupare, och hur det har fungerat i 

praktiken. 

Då kundvalssystem är ett nytt fenomen, framförallt inom primärvården, finns det ännu inte möjlighet 

att se samtliga effekter som har uppkommit. Det är möjligt att urskilja ett förväntat resultat, men 

tiden kommer att utvisa hur det kommer att se ut i framtiden. Det kommer även lämna möjlighet till 

framtida forskning.  
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Chef för Vårdval Västmanland, telefonintervju 100426 

Controller för landstinget Västmanland, mailkontakt, 100419 

http://www.konkurrensverket.se/
http://www.lio.se/
http://www.lthalland.se/
http://www.ltvastmanland.se/
http://www.oecd.org/document/40/0,3343,en_2649_34569_34965462_1_1_1_1,00.html
http://www.regeringen.se/
http://www.skane.se/
http://www.scb.se/
http://www.scb.se/Grupp/Produkter_Tjanster/Skraddarsydd/Regionala_produkter/Marknadsprofiler/CNI-blad.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Produkter_Tjanster/Skraddarsydd/Regionala_produkter/Marknadsprofiler/CNI-blad.pdf
http://www.skl.se/
http://www.sll.se/
http://www.uppdragsguiden.sll.se/
http://www.vardguiden.se/
http://www.vardforetagarna.se/web/Bristande_information_till_medborgare_motverkar_ett_lyckat_vardval_3.aspx
http://www.vardforetagarna.se/web/Bristande_information_till_medborgare_motverkar_ett_lyckat_vardval_3.aspx


 - 102 -  

 

BILAGA 1 

Intervjumall  

Intervjupersonens bakgrund 

Vilka är dina nuvarande ansvarsområden?  

Hur länge har ni haft den tjänsten? 

Vilka tidigare tjänster har ni haft såväl inom landstinget som utanför? 

 

Allmänna frågor om vårdvalet 

Hur startade ni upp projektet med vårdval? 

Kan ni se en förändring sedan vårdval infördes?  

Finns det statistik om hur utvecklingen har sett ut sedan införandet av vårdvalsystemet? Hur många 

nya aktörer finns? Hur många kunder har valt att byta? Vilka aktörer har valts (privata/offentliga)?  

Vilka positiva respektive negativa aspekter av vårdval anser ni att det finns? 

Anser ni att vården har blivit mer individanpassad? Har vårdenheterna infört fler tjänster för att 

tillgodose kundernas krav? 

Hur fungerade listningsförfarandet vid införandet av vårdval?  

Förekommer aktiv och passiv listning? 

Sker anmälningen av vart patienten vill lista sig till landstinget eller direkt till vårdenheten? 

 

Informationen 

Vilken typ av information har ni valt att gå ut med till medborgarna?  

Finns det ett informationssystem (information om vilka vårdcentraler som finns och vilka tjänster de 

har), antingen webbaserat eller via telefon till patienten? 

Finns det ett rådgivningssystem som hjälper patienter att välja rätt utifrån deras behov till patienter?  

I vilken omfattning har den information eller rådgivning som finns utnyttjas av patienter? 

Hur stora ekonomiska resurser läggs på information?  
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Auktorisation 

På vilket sätt granskas vårdenheterna?  

Kan ni lämna dispens om vårdenheten inte uppfyller samtliga krav?    

Vilka svårigheter kan vårdenheterna ställas inför när de ska etablera sig på marknaden för 

primärvård? 

Vilket stöd har vårdcentralerna fått för att det ska förstå systemet?  

Är det jämn geografisk fördelning inom landstinget på de enheter som har godkänts? 

Finns det områden där patienter på grund av geografiska förutsättningar har få eller inga 

valmöjligheter? Ges transportmöjlighet och kostnadsersättning till dessa? 

Hur hanteras finansiella problem?  

Finns det vårdenheter som har misskött verksamheten och där tillståndet har blivit indraget? 

 

Ersättningssystemet 

Hur tycker ni att ert system har fungerat? 

Vilka problem har ni haft med det? 

Utifrån den information som har framkommit av rapporterna har frågor riktats specifikt till varje 

landstings enskilda ersättningssystem som de har valt att tillämpa.  

 

Uppföljningen 

Hur sker uppföljningen och hur har det fungerat?  

Vilken kontakt finns med vårdcentralerna?  

 

Kapacitet hos vårdgivare 

Finns det en överkapacitet för att möjliggöra byte av vårdcentral?  

Finns det vårdcentraler som inte kan ta emot fler patienter och har de rätt att neka patienter?  

Måste vårdcentralerna tillhandahålla samtliga tjänster eller kan de välja vilka som de vill erbjuda till 

patienterna?  

Kan de välja bort patienter som kräver speciella kompetenser eller andra resurser? 
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Politisk instabilitet och hantering av lagar 

Tror ni att utseendet på den politiska kartan i landstinget har betydelse för att modellen har införts? 

Tror ni att det skulle kunna förändras vid ett annat valresultat? 

Det har varit en diskussion om hur lagarna LOU och LOV ska hanteras. Tillämpas lagarna parallellt 

inom ert landsting? 

 

Jämförelse med andra kundvalsmodeller 

Vet ni något om kundvalsmodeller som bedrivs i andra landsting, hur har dessa sett ut jämfört med 

ert? 

Vad är fördelen respektive nackdelen med det vårdvalssystem som ni tillämpar? 

 

 
 


