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Om rapporten
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INLEDNING
Svensk sjukvård håller i interna>onella jämförelser hög klass vad gäller medicinska
resultat och specialiserad vård. Utvecklingen av såväl medicinteknik som läkemedel
gör a@ ﬂer diagnoser kan upptäckas, bromsas och botas. Det råder ingen tvekan om
a@ den högkvalita>va vård som uaormats inom den svenska sjukvården gynnat den
samhällsekonomiska utvecklingen och det generella välståndet i landet. När
sjukdomar kan förhindras och botas i e@ >digt stadium håller sig popula>onen frisk
och arbetsför under en längre >d. Men de@a ställer också allt högre krav på svensk
sjukvård. Med en stark medicinsk och ekonomisk utveckling kommer invånarna också
förvänta sig en större >llgänglighet, e@ bä@re bemötande och fortsa@ goda
medicinska resultat.
Trots en rela>vt hög medicinsk kvalitet har sjukvårdens brister blivit allt mer påtagliga
de senaste åren. En förändrad demograﬁ, komplexa sjukdoms>llstånd och
samsjuklighet hos allt ﬂer pa>enter har skapat stora påfrestningar på såväl den öppna
som den specialiserade vården. Medicinsk innova>on och eﬀek>va läkemedel gör a@
allt ﬂer överlever sina diagnoser, oLa med e@ livslångt behov av vård, uppföljning och
rehabilitering som följd. Något som också gjort a@ vårdens storkonsumenter blivit ﬂer.
A@ på e@ eﬀek>vt sä@ kunna hantera de@a ökande och mer långsik>ga vårdbehov
hos en större grupp pa>enter kommer vara en nyckel i a@ lösa sjukvårdens stora
utmaning och minska den frik>on som sjukvårdsorganisa>onen upplever.
I takt med a@ vårdbehovet och vårdkonsum>onen inom svensk hälso- och sjukvård
ökar kommer diskussionen om hur fram>dens vårdstruktur och uppdrag bör uaormas
a@ ta fart. Finns det möjlighet a@ ge svenska pa>enter en mer personcentrerad
upplevelse, mer inﬂytande över vårdens utbud, och sam>digt e@ större ansvar för sin
egen hälsa? Kan poli>ken genom en förändrad organisa>on och andra villkor ge
medborgarna en >llgängligare och mer preven>v vård? Och går det a@ bromsa
sjukvårdens ökande andel av det totala BNP? Denna rapport syLar >ll a@ besvara
några av dessa frågor, och genom en djupare analys av de slutsatser som presenterats
i >digare utredningar och rapporter på området ge förslag på de reformer som bör
förespråkas i syLe a@ ge medborgarna en mer kvalita>v, jämlik och >llgänglig vård.
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BAKGRUND
Svensk hälso- och sjukvård har i e@ historiskt perspek>v dominerats av investeringar i
den specialiserade och sjukhusdrivna vården, något som resulterat i a@ vi idag har e@
av det största antalet sjukhusläkare per capita i världen. Ins>tu>onaliseringen av den
svenska sjukvården startade redan under >digt 1900-tal då medvetna vårdpoli>ska
beslut resulterade i utbyggda sjukhusins>tu>oner och kraLigt ökat antal
slutenvårdplatser.1 Under mi@en av 1900-talet gjordes stora satsningar på a@ bygga
ut de stora sjukhusen, där resurserna för diagnos>k och avancerad medicinsk
behandling blev allt mer koncentrerad >ll lasare@en. Denna utveckling kulminerade
under 1970-talet då centraliseringen av sjukvårdens resurser resulterat i a@ 80
procent av de verksamma läkarna arbetade inom slutenvården och enbart 19 procent
av läkarna återfanns verksamma inom primärvården. Eﬀekterna av 1900-talets stora
sjukhusinvesteringar är bestående än idag. Som e@ resultat av den sjukhustunga
organisa>onen tar den specialiserade soma>ska vården idag drygt 54 procent av
hälso- och sjukvårdens totala resurser, medan primärvårdens andel ligger på låga 17
procent.2

Demograﬁ och vårdkonsumSon
Den svenska demograﬁska utvecklingen har sa@ en stor press på det svenska
välfärdssystemet, och i synnerhet hälso- och sjukvården. I takt med a@ den svenska
befolkningens generella livslängd ökar (se ﬁgur 1), blir gruppen med kroniska
sjukdomar och mul>sjuklighet större. Denna grupp har oLa mångface@erade behov
och står redan idag för det absolut största vårdutny@jandet i landet. En majoritet av
sjukvårdens resurser, 80–85 procent av sjukvårdskostnaderna, riktas >ll personer med
kroniska sjukdomar. En person med kronisk sjukdom har i genomsni@ fyra >ll sex
gånger så hög sjukvårdskostnad jämfört med en person utan denna typ av sjuklighet,
vilket också innebär a@ behovet av förebyggande och uppföljande vård blir allt
vik>gare i en popula>on som har en ökad prevalens av kroniska sjukdomar. I dagsläget
förekommer kroniska sjukdomar hos halva befolkningen. Över hälLen av läkarbesöken
från personer med kronisk sjukdom görs i primärvården. Sam>digt har de ﬂesta av
dessa pa>enter också någon kontakt med specialistvården.
Akutsjukvården är idag en stor del av vården av pa>enter med kronisk sjukdom; vart
>onde läkarbesök av personer med kronisk sjukdom görs på akutmo@agning, och var
tolLe person med kronisk sjukdom har genomfört två eller ﬂer akutbesök under e@ år.
Sam>digt tar den dyraste vårdgruppen, 3-4 procent av befolkningen hela 50 procent
av sjukvårdens totala resurser.3 Av dessa har en majoritet diagnos>serats med minst
två kroniska sjukdomar, något som klassas som mul>sjuklighet. En stor del av vårdens
resurser riktas >ll mul>sjuka, dessa står för drygt hälLen av hälso- och sjukvårdens

1
2
3

SOU 2016:2. Eﬀek>v vård. Slutbetänkande av En na8onell samordnare för eﬀek8vare resursutny;jande inom hälso- och sjukvården, s. 358-359
ibid, s. 358-359
ibid, s. 80
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totala kostnader och 50 procent av alla besök på landets akutmo@agningar. Det ﬁnns
även e@ direkt förhållande mellan e@ ökat antal kroniska sjukdomar, och högre
sjukvårdskostnader per person. Den genomsni@liga sjukvårdskostnaden ökar med
cirka 20 000 – 30 000 kronor per diagnos. De@a beror delvis på a@ personer med
kronisk sjukdom besöker ﬂer kliniker, och behandlas under ﬂer vårddygn i den slutna
vården. De mest vårdtunga pa>enterna, drygt 10 procent av befolkningen, beräknas
ta hela 80 procent av sjukvårdens resurser. Prevalensen av kroniska sjukdomar är
dessutom direkt relaterad >ll ålder, där s>gande ålder ökar förekomsten av en eller
ﬂera kroniska sjukdomar. De@a innebär också a@ en stor majoritet, hela 90 procent av
de som har kommunala omsorgsinsatser, också har en eller ﬂera kroniska sjukdomar
och tradi>onellt återﬁnns inom denna mycket vårdtunga grupp.4
Denna växande grupp kroniskt sjuka pa>enter utgör en stor del av den ökade
belastningen på såväl primär- som akutsjukvården som det generella välfärdssystemet.
Det är >ll stora delar denna förändrade demograﬁ som synliggjort de
eﬀek>vitetsbrister och den förlegade förmedlingslogik som återﬁnns inom den
nuvarande sjukhusorganisa>onen. Idag utgår förmedlingslogiken inom svensk hälsooch sjukvård u>från akuta sjukdoms>llstånd. Vårdkedjan är uppbyggd på en grundidé
om a@ vården ges i en sluten kedja, med en tydlig start- och slutpunkt. Denna
organisa>on har långt ifrån den struktur som krävs för a@ eﬀek>vt kunna hantera den
vårdtunga grupp som äldre, kroniskt och mul>sjuka pa>enter utgör. Denna
pa>entgrupp behöver upprepad och kon>nuerlig kontakt med vården och en
monitorering som förhindrar onödiga inskrivningar i den slutna vården. Dessa
pa>enters långsik>ga vårdbehov behöver därför bygga på helt andra
förmedlingslogiker än idag. Den förlegade synen på den slutna vårdkedjan bidrar även
>ll strukturella problem som gör a@ primärvården inte har möjlighet a@ eﬀek>vt
bemöta det verkliga vårdbehovet.5
Figur 1. Befolkningsprognos för utvalda åldersgrupper, 2018-2070

Källa: SCB, Sta>s>ska centralbyrån 2017, Sveriges befolkningsprognos, 2018-2070
4
5

SOU 2016:2. Eﬀek>v vård. Slutbetänkande av En na8onell samordnare för eﬀek8vare resursutny;jande inom hälso- och sjukvården, s. 80-82
ibid, s. 379
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Vårdpersonal
Sverige har e@ stort antal läkare i förhållande >ll antalet invånare. Sedan 1995 har
Sverige haL en kraLig och konstant ökning av antalet läkare från 25 425 >ll 39 524,
vilket motsvarar en ökning med 55 procent. Även om den interna>onella trenden visar
a@ antalet läkare generellt se@ ökar i världen har Sverige en betydligt kraLigare
ökning av antalet läkare per capita än andra länder, något som resulterat i a@ Sverige
idag har en av världens högsta läkartäthet.6
Figur 2. Antalet läkare per 1000 invånare i Sverige över >d, åren 1995-2015

Källa: OECD Data 2017. Från www.oecd.org

Figur 3. Antalet läkare per 1000 invånare i utvalda länder 2017 (alt. senast >llgängliga data)

Källa: OECD Data 2017. Från www.oecd.org
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SOU 2016:2. Eﬀek>v vård. Slutbetänkande av En na8onell samordnare för eﬀek8vare resursutny;jande inom hälso- och sjukvården, s. 82-84
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Med e@ stort antal läkare borde svenska pa>enter hinna genomföra ﬂer läkarbesök än
medborgare i andra jämförbara länder. Verkligheten är dock den direkt motsa@a.
Svenska medborgare genomför cirka tre läkarbesök per år, långt under sni@et i EU
som ligger på drygt 6 besök per år.7 Läkare i Sverige klarar därmed av färre pa>enter
per dag än sina europeiska kollegor. OLa förklaras de@a med a@ läkare och
vårdpersonal si@er fast i administra>on och byråkra>ska arbetsuppgiLer som hindrar
dem från a@ träﬀa pa>enter. I sin tur leder de@a >ll stressrelaterade sjukdomar och en
konstant känsla av överbelastning. Något som troligtvis bidragit >ll a@ Sverige är det
land med ﬂest sjukskrivna läkare i hela Europa. 8
Figur 4. Antal läkarbesök per capita i utvalda länder (2015 eller senaste)

Källa: OECD Health Database 2017.

Den svenska pa>enten gör dessutom allt ﬂer besök hos en annan vårdpersonal än
läkare i primärvården. De senaste åren har antalet besök hos läkare i primärvården
minskat, sam>digt som antalet besök hos annan vårdpersonal ökat. Den svenska
pa>enten gör drygt 2,9 besök per capita och år hos annan vårdpersonal än läkare.9
De@a har väckt stora frågetecken kring hur våra svenska läkarresurser används.
En av grundorsakerna >ll e@ minskande antal läkarbesök i primärvården är det låga
antalet primärvårdsläkare. Antalet läkare i primärvården har under sent 1900-tal och
>digt 2000-tal sjunkit från 19 >ll dryga 15 procent av det totala antalet läkare
verksamma inom hälso- och sjukvården. Vilket är en betydligt lägre andel än i våra
nordiska grannländer.10 Under de senaste åren har antalet specialister i allmänmedicin
ökat något, men många av dessa är idag inte verksamma inom primärvården. En brist
på tjänstgörande läkare i primärvården har gjort a@ var >onde pa>ent i landet idag
inte får e@ första läkarbesök inom vårdgaran>ns sju dagar.11

Sta>s>ska Centralbyrån. Hälsoräkenskaperna 2016. h@ps://www.scb.se/hi@a-sta>s>k/sta>s>k-eLer-amne/na>onalrakenskaper/
na>onalrakenskaper/halsorakenskaper/pong/sta>s>knyhet/halsorakenskaper-2016/ (Hämtad 2018-11-25)
8 Mellgren, Fredrik. Vårdköer och bemötande drar ner svensk sjukvård. Svenska Dagbladet. 2017-12-23
9 Fitger, Peter. Sta>s>k om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2016. Stockholm: Sveriges kommuner och lands>ng, 2017.
10 SOU 2016:2. Eﬀek>v vård. Slutbetänkande av En na8onell samordnare för eﬀek8vare resursutny;jande inom hälso- och sjukvården s. 358-359
11 Vänte>der i vården. Läkarbesök i primärvården våren 2018. www.vante>der.se/Kontaktkort/Sveriges/PrimarvardBesok/ (Hämtad 2018-11-24)
7
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Precis som för läkare har gruppen sjuksköterskor ökat konstant i förhållande >ll
antalet invånare. Sedan 1995 har antalet sjuksköterskor ökat med 26 procent, från
drygt 85 000 >ll cirka 107 000 stycken. De senaste 8 åren har ökningen dock planat
ut. I e@ interna>onellt perspek>v ligger Sverige runt e@ genomsni@ av antalet
sjuksköterskor per capita, men foraarande betydligt lägre än våra skandinaviska
grannländer. Trots a@ det totala antalet sjuksköterskor ökat så har antalet
specialistsjuksköterskor verksamma inom hälso- och sjukvården minskat kraLigt.12
Figur 5. Antal sjuksköterskor per 1000 invånare, Sverige, 1995 -2015.

Källa: Socialstyrelsens sta>s>kdatabas, från h@ps://www.socialstyrelsen.se/sta>s>k/sta>s>kdatabas. UppgiLerna avser
personer som sysselsa@a inom hälso- och sjukvården och inkluderar personer inom privatdriven såväl som
oﬀentligt driven verksamhet.

Figur 6. Antal sjuksköterskor per 1000 invånare i e@ urval av länder 2017 (eller senaste data)
Källa: OECD, Health Database 2018.

12

Socialstyrelsen. Sta>s>kdatabas. h@ps://www.socialstyrelsen.se/sta>s>k/sta>s>kdatabas (Hämtad 2018-11-24)
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Figur 7. Antal specialistsjuksköterskor per 1000 invånare, Sverige, 1995-2015

Källa: Socialstyrelsens sta>s>kdatabas, från h@ps://www.socialstyrelsen.se/sta>s>k/sta>s>kdatabas.
UppgiLerna avser personer sysselsa@a inom hälso- och sjukvården, inom såväl privat driven som oﬀentligt driven
verksamhet.

Sverige har således, trots e@ stort antal läkare och e@ rela>vt stort antal sjuksköterskor,
konstaterat svårt a@ driva sin personal mot de specialiteter och verksamheter som sjukvården
är i störst behov av. De@a har inneburit färre specialister inom allmänmedicin och färre
prak>serande läkare inom primärvården. Sam>digt blir gruppen specialistsjuksköterskor en
allt mindre del av det totala antalet sjuksköterskor i Sverige.

Vårdplatser
Sedan 2005 har antalet vårdplatser per capita minskat konstant i Sverige.13 I e@ interna>onellt
perspek>v har Sverige e@ lågt antal vårdplatser. Inom EU placerar vi oss dessutom som det
land med lägst antal disponibla vårdplatser per capita. 14
Figur 8. Antalet disponibla vårdplatser per 1000 invånare i slutenvården 2008 - 2017

Vården i siﬀror. Disponibla vårdplatser i slutenvården. h@ps://vardenisiﬀror.se/indikator?metadatameasure=ab0dd634b383-4233-8c79-16d968488e53&relatedmeasuresbyid=verksamhetssta>s>k%2c%20sveriges%20kommuner%20och%20lands>ng&units=se
(Hämtad 2018-11-24).
14 OECD, Health Database, 2018.
13
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Källa: Vården i siﬀror 2018. Sta>s>k om disponibla vårdplatser i slutenvården.
Från www.vardenisiﬀror.se

Figur 9. Antalet disponibla vårdplatser i e@ urval av länder, 2017 (eller senaste data)

Källa: OECD, Health Database 2018.

Minskningen av vårdplatser är dock långt ifrån ofrivillig eller omedveten. En rad
strategiska beslut har tagits runt om i Sveriges regioner och lands>ng för a@ på olika
sä@ minska behovet av inläggningar i den slutna vården och därmed även behovet av
vårdplatser. Några av dessa beslut har gå@ ut på a@ öka resurserna för den mobila
vården och med hjälp av en mer samordnad vårdkedja förhindra onödiga
inläggningar.15 Den svenska sjukhusvården har trots dessa försök och satsningar varit
mycket ansträngd, och antalet överbeläggningar (där en pa>ent får vård på en
vårdplats som saknar den medicinska utrustning och bemanning som krävs för a@
uppfylla kraven för en disponibel vårdplats) och utlokaliserade pa>enter (där en
pa>ent vårdas på en annan vårdenhet än den som har speciﬁk kompetens och
medicinskt ansvar för pa>enten) har ökat kraLigt de senaste åren. Under perioden
2013-2017 har en fördubbling av såväl överbeläggningar som utlokaliseringar
registrerats inom svensk sjukvård.16 I en rapport från Socialstyrelsen beskrivs de@a
som e@ växande och mer allvarligt problem som >ll stora delar beror på för få och i
vissa fall även feldimensionerade vårdplatser. Enligt Läkarförbundet bidrar även
bristande personalpoli>k och en för svag primärvård indirekt >ll a@ sjukhusen inte har
personal >ll eller möjligheter a@ hålla >llräckligt många vårdplatser öppna.17
Överbeläggningarna är e@ stort problem för den svenska slutenvården, då det ökar

Karlsson, Hans, Ingen på sjukhus i onödan - Hur kan vi >llsammans minimera överbeläggningar och utlokaliseringar för pa>entens bästa.
Stockholm: Sveriges kommuner och lands>ng, 2016.
16 Sveriges kommuner och lands>ng. Överbeläggningar i vården. h@ps://skl.se/halsasjukvard/pa>entsakerhet/overbelaggningar.747.html (Hämtad
2018-11-25)
17 Ström, Marie, KraLig ökning av antalet överbeläggningar, Läkar8dningen, 2018-02-22
15
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risken för vårdskador och bidrar >ll en sämre arbetsmiljö och påtaglig stress för
personalen.18

EﬀekSvitet och kvalitet
Sveriges kommuner och lands>ng (SKL) konstaterade i sin senaste rapport Svensk
sjukvård i interna>onell jämförelse 2018 a@ Sverige hamnar i topp vad gäller
sjukvårdens kvalitet, eﬀek>vitet och vänte>der i en jämförelse med 16 andra länder. 19
Det visade sig emeller>d a@ en rad av de siﬀror som använts för a@ jämföra de olika
länderna i undersökningen i prak>ken inte varit jämförbara, vilket väckt stor kri>k mot
SKL:s framställning av resultaten.
Det bör betonas a@ mycket i de interna>onella jämförelserna inte mäts, och a@
urvalet av indikatorer har en stor påverkan på jämförelsen. Det gör a@ jämförelser som
sammanväger ﬂera index för a@ sedan dra en slutsats om den generella eﬀek>viteten,
som i den ovan nämnda rapporten, oLa inte är helt >llförlitliga. I rapporten Svensk
sjukvård i interna>onell jämförelse 2018 har SKL dessutom använt sig av ickejämförbara “vänte>dsindex” för a@ jämföra de 16 olika länderna. De@a grundas på a@
de olika länderna mäter och redovisar sina vänte>der på olika sä@. Danmark och
Norge redovisar vänte>den från den dag en remiss kommer in >ll specialistsjukvården,
Finland från den dag a@ remissen börjar behandlas inom sjukvården. Det vill säga
långt före det första läkarbesöket inom specialistvården. De svenska vänte>derna är
däremot beräknade från den dag e@ beslutet för opera>on tas, betydligt senare i
vårdprocessen. De@a innebär a@ SKL ställt vänte>der som redovisats på helt olika sä@
mot varandra. Om SKL hade redovisat vänte>der >ll OECD på samma sä@ som våra
skandinaviska grannländer skulle svenska vänte>derna bli veckor och i vissa fall även
månader längre för vissa diagnoser. E@ y@erligare problem är a@ länder som Sverige
borde jämföras med såsom Tyskland, Frankrike, Schweiz, Österrike och Belgien med
ﬂera inte rapporterar vänte>der >ll OECD. 20 Mot bakgrund av de@a blir därför SKL:s
rapport och slutsats om a@ Sverige skulle vara interna>onellt ledande i vänte>der och
eﬀek>vitet missvisande, och i vissa avseenden direkt felak>g.
Kvaliteten i den interna>onella jämförelsen utgår dessutom enbart från medicinska
resultat och bygger på indikatorer som grundas på bland annat dödligheten för olika
diagnoser. Eﬀek>viteten redovisas sedan som denna medicinska kvalitet i rela>on >ll
resursförbrukningen. De@a innebär således a@ Sverige lyckas hålla goda medicinska
resultat >ll en, i interna>onell jämförelse, låg kostnad. Genom a@ välja de@a må@ visar
eﬀek>viteten dock ingen>ng om >llgängligheten, kö>derna, bemötandet och
pa>entdelak>gheten, och inte heller något om kostnad per diagnos.

Heurgren, Mona. Öppna jämförelser 2017. En god vård? Övergripande uppföljning u>från sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat.
Stockholm: Socialstyrelsen, 2018
19 Molin, Roger & Sjölund, Einar. Svensk sjukvård i interna>onell jämförelse. Interna>onell jämförelse 2018. 3:e upplagan. Stockholm: Sveriges
Kommuner och Lands>ng, 2018
20 Bark, Christer. SKL:s sta>s>k var ren bluﬀ. Sjukhusläkaren. 2018-09-27
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Rapporten ger däremot en indika>on på a@ Sverige i medicinska resultat håller hög
standard. Vilket bekräLas av en rad andra rapporter och jämförelser. I en rankning
som gjorts vid University of Washington hamnar Sverige på xärde plats när uaallet för
32 diagnoser som är medicinskt åtgärdbara eller möjliga a@ påverka genom olika
vårdinsatser jämförts mellan 195 länder.21 Specialistvården som ges i Sverige är se@
>ll medicinsk kvalitet världsledande.
Däremot är stödet för a@ Sverige skulle vara ledande i eﬀek>vitet och generell
kvalitet betydligt lägre, inte minst med tanke på a@ dessa jämförelser behöver göras
baserat på mer än bara medicinska resultat. Vid mätning av bland annat >llgänglighet,
kon>nuitet och bemötande visar det sig a@ Sverige istället hamnar långt ner på
listorna vid interna>onella jämförelser. Dessa faktorer är dessutom oLa avgörande för
pa>enternas upplevelse av vården.22 Den amerikanska s>Lelsen Commonwealth
Fund gör varje år en studie bland jämförbara OECD-länder om hur väl pa>enterna
upplever bemötande och kommunika>on från vården. I dessa jämförelser har Sverige
under många år få@ sämst betyg. Undersökningen visar a@ svenska pa>enter är
missnöjda med >llgängligheten >ll såväl specialist- som primärvård, och upplever det
svårt a@ få reda på provsvar, få >d hos en läkare eller sjuksköterska. Dessutom
anmärker pa>enterna på a@ man oLa träﬀar ny personal och a@ bemötandet är
dåligt.23
Andra länder lyckas således ha nöjdare pa>enter trots a@ de medicinska resultaten är
sämre. De@a grundar sig >ll stora delar på a@ den svenska vården inte klarar av a@ ge
en god service, hålla pa>enterna välinformerade eller vänte>derna korta.

Struktur och ﬁnansiering
Den svenska hälso- och sjukvården är i huvudsak ska@eﬁnansierad. Totalt se@ uppgick
sjukvårdens kostnader som andel av BNP i Sverige >ll 11 procent 2015. Trenden visar
a@ sjukvårdens kostnader som andel av BNP ökat kon>nuerligt de senaste >o åren. Av
denna del stod det oﬀentliga för 84 procent av kostnaderna medan den enskilde
genom framförallt pa>entavgiLer stod för 15 procent år 2016.24
I samtliga länder inom OECD har sjukvårdskostnaderna s>git under lång >d. De
svenska sjukvårdskostnaderna har dessutom ökat något snabbare i rela>on >ll
>llväxten än i andra jämförbara länder. Sverige har därav gå@ från a@ vara e@ land
som ligger kring sni@et av sjukvårdskostnader >ll a@ ha en av de högsta kostnaderna
inom OECD. De@a beror främst på ändrade redovisningsprinciper vilket innebar a@

Ins>tute for Health Metrics and Evalua>on, University of Washington. Healthcare Access and Quality Index based on mortality from causes
amenable to personal health care in 195 countries and territories, The Lancet, 2017
22 SOU 2016:2. Eﬀek>v vård. Slutbetänkande av En na8onell samordnare för eﬀek8vare resursutny;jande inom hälso- och sjukvården, s. 376
23 Schneider, Eric C. et al. Mirror, Mirror 2017: Interna>onal comparison reﬂects ﬂaws and opportuni>es for be@er U.S health care. The
Commonwealth Fund, 2017.
24 Sta>s>ska Centralbyrån. Hälsoräkenskaperna 2016. h@ps://www.scb.se/hi@a-sta>s>k/sta>s>k-eLer-amne/na>onalrakenskaper/
na>onalrakenskaper/halsorakenskaper/pong/sta>s>knyhet/halsorakenskaper-2016/ (Hämtad 2018-11-25)
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kostnaderna för kommunernas äldreomsorg numera inkluderas. Men trots a@ man
justerar för denna förändringen så s>ger de svenska sjukvårdskostnaderna. 25
Figur. 10. Ne@okostnader per område inom hälso- och sjukvården, riket.

Källa: SKL, Sta>s>k om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2016

Primärvårdens andel av de totala sjukvårdskostnaderna i Sverige är i e@ interna>onellt
perspek>v låg. År 2016 låg primärvårdens andel av ne@okostnaderna på 17 procent. I
reda pengar uppgick primärvårdens totala ne@okostnad >ll 42,7 miljarder kronor
2016, vilket var en ökning med 2,6 procent jämfört med 2015.26 Majoriteten av dessa
kostnader ﬁnansieras direkt av ska@emedel, medan de samlade intäkterna från
pa>entavgiLer/egenavgiLer i primärvården uppgår >ll föga 1,4 miljarder kronor.27
Inom landet är skillnaderna för resursfördelningen mellan specialist- och primärvård
stora. Primärvårdens andel av den totala sjukvårdskostnaden varierar mellan 13 och
20 procent beroende på lands>ng. Hela å@a lands>ng lägger 15 procent eller mindre
av de totala sjukvårdskostnaderna på primärvården. 28
Mellan åren 2011 och 2015 ökade primärvårdens ne@okostnad med drygt 3 procent.
Dessvärre observerade man inte >ll följd av de@a en >llräckligt stor omfördelning av
resurserna inom hälso- och sjukvården. Under samma period minskade nämligen
primärvårdens resurser i rela>on >ll annan hälso- och sjukvård med en halv
procentenhet. Samma trend kan man notera för personalen då antalet allmänläkare i
primärvården har ökat de senaste åren, men minskat i rela>on >ll antalet
specialistläkare.29

SOU 2016:2. Eﬀek>v vård. Slutbetänkande av En na8onell samordnare för eﬀek8vare resursutny;jande inom hälso- och sjukvården, s. 75
SOU 2018:39. God och nära vård - En primärvårdsreform.
Delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård, s. 199
27 Fitger, Peter. Sta>s>k om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2015. Stockholm: Sveriges kommuner och lands>ng, 2016, s. 21
28 SOU 2016:2. Eﬀek>v vård. Slutbetänkande av En na8onell samordnare för eﬀek8vare resursutny;jande inom hälso- och sjukvården, s.77-78
29 Janlöv, Nils. Primärvården i belysning - Jämförelser mellan lands>ng och regioner 2011-2015. Stockholm: Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys, 2017, s. 7
25
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FRAMTIDSUTSIKTER
Den svenska hälso- och sjukvården bro@as med ﬂera stora utmaningar. En
kombina>on av hög läkartäthet, lågt antal läkarbesök per capita, och en
underﬁnansierad primärvård gör a@ den svenska sjukvårdsorganisa>onen möter
många påfrestningar. En förändrad demograﬁ i kombina>on med en kraLig
urbanisering och nya preferenser hos vårdpersonalen gör dessutom den svenska
tradi>onellt sjukhustunga organisa>onen dåligt rustad för a@ möta såväl pa>enternas
som vårdpersonalens önskemål på >llgänglighet, kon>nuitet och bemötande.
Det ﬁnns idag en allenarådande övertygelse om a@ primärvården behöver förstärkas
och inriktningen på den svenska hälso- och sjukvården förändras för a@ samhället
eﬀek>vt ska kunna bemöta medborgarnas krav. En rad regioner och lands>ng har den
senaste mandatperioden u@ryckt en strävan eLer a@ öka primärvårdens andel av
hälso- och sjukvårdens totala budget och i de@a uppdrag återﬁnns även e@ behov av
en ordentlig omstrukturering av hela hälso- och sjukvårdsorganisa>onen.
A@ den svenska sjukvården behöver en förändrad inriktning och organisa>on har
konstaterats i en rad rapporter och utredningar de senaste åren. Redan år 1999
antogs den Na>onella handlingsplanen för hälso- och sjukvården (prop.
1999/2000:149; NHP) av riksdagen, där en rad åtgärder för a@ förändra hälso- och
sjukvårdens inriktning presenterades.30 I den statliga utredningen Eﬀek>v vård (SOU
2016:2) konstateras det dock a@ den stora satsning som NHP utgjorde och som
utgick från ansatsen a@ försöka förändra inriktningen och organisa>onen i hälso- och
sjukvården med ökad na>onell ekonomisk s>mulans inte hade fungerat och hade ge@
väldigt få bestående resultat.31
År 2015 konstaterade Socialstyrelsen ännu en gång a@ det svenska sjukvårdssystemet
hade e@ sjukhuscentrerat perspek>v, där sjukvårdsorganisa>onen utmärktes av en
betoning på slutenvård, centralisering av sjukvårdens resurser, och en hög grad av
professionell specialisering. Denna organisa>on har förstärkt synen på vården som
primärt fokuserad på a@ behandla akuta sjukdoms>llstånd. 32
Kri>ken mot den svenska sjukvården är således rela>vt enig: Den svenska vården är
allt för sjukhustung och utgår från en förmedlingslogik som inte är lämpad för det
moderna vårdbehovet. Samtliga utredningar på området pekar på a@ primärvårdens
roll behöver förstärkas och förtydligas för a@ mer eﬀek>vt kunna ta >llvara de
resurser som >lldelas hälso- och sjukvården i sin helhet. Vårdens professioner behöver
frigöras från detaljstyrning och administra>on för a@ professionaliteten ska kunna
växa. Samt, det troligtvis vik>gaste mä@ i kostnadsbesparing och ökad eﬀek>vitet: De
mul>sjuka äldre måste få >llgång >ll en uppföljande vård som minskar
överbelastningen på akutsjukvården och främjar en mer kon>nuerlig vårdprocess.
30
31
32

Proposi>on. 1999/2000:149. Na8onell Handlingsplan för Hälso- och sjukvården.
SOU 2016:2. Eﬀek>v vård. Slutbetänkande av En na8onell samordnare för eﬀek8vare resursutny;jande inom hälso- och sjukvården, s. 377
Socialstyrelsen. Utvecklingen av vården för personer med kroniska sjukdomar, Lägesrapport 2015. Stockholm: Socialstyrelsen, 2015, s. 45–46.
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I den statliga utredningen Eﬀek>v vård (SOU 2016:2) konstaterade man även a@ en
ökad satsning på en välfungerande primärvård troligtvis var den enskilt vik>gaste
åtgärden för a@ bidra >ll en mer jämlik och resurseﬀek>v sjukvård. Till följd av dessa
slutsatser kommer den här rapportens reformförslag a@ framförallt vara fokuserade på
åtgärder som kan stärka primärvården.
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REFORMER FÖR EN NY PRIMÄRVÅRD
E\ ny\ uppdrag
Styrningen av den svenska primärvården är i mångt och mycket decentraliserad.
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som är överordnad i styrningen av sjukvården
s>pulerar inga särskilda detaljregleringar kring hur och på vilka sä@ primärvården ska
styras i respek>ve lands>ng och region. U>från principen om det kommunala
självstyret har därför lands>ngen och regionerna rela>vt stor utrymme a@ själva
organisera och styra vården u>från lokala förutsä@ningar och behov. 33
År 2016 föreslog utredningen Eﬀek>v vård (2016:2) a@ det var avgörande för
primärvårdens utveckling a@ skapa en na>onell deﬁni>on av primärvårdens uppdrag. I
uppdraget förespråkade man dessutom en organisatorisk uppdelning av primärvården
i en allmän primärvård och riktad primärvård. Den riktade primärvården menade man
skulle fullgöra primärvårdsuppdraget för äldre med omfa@ande behov.
I delbetänkandet av utredningen God och nära vård (SOU 2018:39) som presenterade
i juni 2018 gick man dessutom steget längre i beskrivningen av hur denna nya
uppdragslags>Lning skulle kunna se ut. I det nya lags>Lningsförslaget beskriver man
det som a@ primärvården ska ansvara för:
“...all sådan vård som inte av kvalitets- eller eﬀek8vitetsskäl kräver andra medicinska eller
särskilda tekniska resurser…”.34
Lags>Lningsförslaget visar på en väsentlig skillnad i synen på primärvårdens uppdrag,
där man genom en ny formulering slår fast a@ primärvården ska ta hand om en
majoritet av vårdbehoven istället för, som s>pulerat i den beﬁntliga lags>Lningen, det
mest grundläggande. Det nya lags>Lningsförslaget skulle innebära en förﬂy@ning av
sjukvårdens uppdrag och resurser, där enbart det som mer kostnadseﬀek>vt eller
kvalita>vt kan hanteras i slutenvården bör göras så. De@a är e@ vik>gt
lags>Lningsförslag, som tydligare markerar hälso- och sjukvårdens nya inriktning och
primärvårdens utökade ansvar för helheten i pa>enternas vårdbehov.
Den nya lags>Lningsförslaget i delbetänkandet beskriver även hur regeringen bör få
rä@ a@ kunna reglera primärvårdens grunduppdrag genom föreskriLer.35 De@a
innebär a@ man genom en ny lags>Lning kommer a@ kunna reglera en gemensam
kärna inom primärvården, och därmed få en na>onell uppdragsbeskrivning. Lands>ng
och regioner kommer dock foraarande vara fria a@ reglera primärvårdens organisa>on
och utbud. Regeringens föreskriLer får således inte ge direk>v om hur primärvården
14 kap. 2 §. SFS 1974:152. Regeringsformen.
SOU 2018:39. God och nära vård - En primärvårdsreform.
Delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård, s. 419
35 ibid, s. 421
33
34
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ska erbjudas. Lands>ngen och regionerna ska genom de@a fri@ kunna anpassa
primärvårdens organisa>on >ll lokala behov. Denna lags>Lning kommer a@ bli vik>g i
arbetet med a@ forma en gemensam syn på primärvårdens uppdrag.
Sedan 2010 kräver HSL enligt 7 kap 3§ a@ varje lands>ng och region måste:
“organisera primärvården så a; alla som omfa;as av lands8ngets ansvar för hälso- och
sjukvård kan välja uJörare av hälso- och sjukvårdstjänster samt få 8llgång 8ll och välja en
fast läkarkontakt (vårdvalssystem). Lands8nget får inte begränsa den enskildes val 8ll e;
visst geograﬁskt område inom lands8nget.” 36
Alla lands>ng och regioner är således tvingade a@ införa vårdvalssystem inom
primärvården. De@a överlåter valet av uaörare av vård- och omsorgstjänster >ll
brukaren eller pa>enten. SyLet är a@ genom vårdvalet ge oﬀentliga och privata
verksamheter förutsä@ningar a@ erbjuda vård på lika villkor och därmed låta pa>enten
välja den vårdgivare och det vårdutbud som passar denne bäst.
Den beﬁntliga hälso- och sjukvårdslags>Lningen markerar också vikten av a@
ersä@ningarna >ll primärvården ska uaormas på e@ sä@ som behandlar alla vårdgivare
lika och ger pa>enten möjlighet a@ välja vårdgivare på lika villkor. Lags>Lningen
markerar också vikten av a@ ersä@ningen primärt följer pa>enten och pa>entens val
av vårdgivare.
“Lands8nget ska uJorma vårdvalssystemet så a; alla uJörare behandlas lika, om det inte
ﬁnns skäl för något annat. Ersä;ningen från lands8nget 8ll uJörare inom e;
vårdvalssystem ska följa den enskildes val av uJörare. När lands8nget beslutat a; införa
e; vårdvalssystem ska lagen (2008:962) om valfrihetssystem 8llämpas.” 37
När e@ vårdval har upprä@ats måste det ﬁnnas reella möjligheter för den enskilde
pa>enten a@ välja en uaörare. Därför kräver kommunallagen, 6 kap. 8a §, a@
lands>nget ska lämna informa>on om samtliga uaörare om inte annat är föreskrivet.
Sådan informa>on ska vara saklig, relevant, jämförbar, lä}örståelig och lä~llgänglig.
Denna lag är oerhört vik>g för e@ jämlikt vårdvalssystem och för a@ minska
geograﬁska och socioekonomiska skillnader i >llgänglighet. Det är tveksamt om
lags>Lningen överhuvudtaget eLerföljs idag. Informa>onen och transparensen kring
uaörares resultat och presta>on är oLa väldigt låg, något som också försvårar det
välinformerade valet som ligger >ll grund för en fungerande marknad där eLerfrågan
kan reglera utbudet och dessutom höja kvaliteten på den vård som erbjuds. A@
lags>Lningen stärks och eLerlevs är en nödvändighet för a@ vårvalet inom
primärvården ska fungera.

36
37

7 kap. 3 §. SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag.
7 kap. 3 §. SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag.
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I delbetänkandet av utredningen God och nära vård (SOU 2018:39) föreslås även a@
en helt ny paragraf adderas den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen. Denna lyder:
“Lands8nget ska organisera Vårdval primärvård så a; uJörare ensam eller i samverkan
med andra 8llhandahåller de kompetenser och hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för
a; primärvårdens grunduppdrag ska fullgöras.”38
Den nya paragrafen slår fast a@ lands>ngen är skyldiga a@ organisera primärvården så
a@ uaörare >llsammans eller ensamma kan erbjuda alla de kompetenser och hälsooch sjukvårdstjänster som krävs för a@ primärvården ska uppfylla si@ grunduppdrag.
Regleringen är noga med a@ påvisa a@ den inte förhindrar a@ uppdraget uppfylls av
ﬂera aktörer i samverkan och a@ alla hälso- och sjukvårdstjänster inte behöver ﬁnnas
hos den enskilde uaöraren, men a@ denna är skyldig a@ hänvisa >ll en
samverkanspart som kan erbjuda den. Däremot måste en uaörare i vårdval primärvård
minst vara bemannad med en läkare med allmänmedicinsk specialistkompetens och
distriktssköterska eller sjuksköterska med motsvarande kompetens. Utöver de@a
behövs en varia>on av legi>merade yrkeskompetenser i primärvården som >ll följd av
den nya lags>Lningen ska ta e@ större ansvar hälso- och sjukvårdsprocessen. De@a
kommer innebära a@ primärvården bland annat kommer behöva stärka >llgången >ll
farmaceuter, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjukvårdspersonal med fördjupade
kunskaper inom kroniska sjukdomar.
I delbetänkandet av utredningen God och Nära vård (SOU 2018:39) föreslås
dessutom y@erligare lags>Lningsändringar i hälso- och sjukvårdslagen i syLe a@
stärka pa>entens rä@ och >llgång >ll en fast läkarkontakt inom primärvården. Dessa
lags>Lningsförslag föreslår bland annat a@ regeringen ska få rä@ a@ meddela
föreskriLer om pa>entansvar för den fasta läkarkontakt i primärvården, i den
uträckning som behövs för a@ garantera en god och säker vård, samt a@ pa>enten:
“... hos den valda uJöraren i Vårdval primärvård ska få 8llgång 8ll och välja en fast
läkarkontakt.. ” 39
Även e@ ändringsförslag i pa>entlagen föreslår a@ lyLa vikten av den fasta
läkarkontakten. Denna ändring föreslår a@ lands>ngen genom en ny formulering blir
skyldiga a@ informera om samt erbjuda samtliga pa>enter >llgång >ll den fasta
läkarkontakten.40 Bestämmelsen kräver inte heller någon behovsprövning, vilket
innebär a@ samtliga pa>enter som önskar den fasta läkarkontakten ska kunna få den
och a@ det inte behöver föreligga något särskilt behov av samordning eller kon>nuitet.
De@a innebär a@ pa>enter som inte själva frågar om en fast läkarkontakt ska erbjudas
en sådan på ini>a>v från vårdgivaren och a@ den nya lags>Lningen ställer krav på a@
SOU 2018:39. God och nära vård - En primärvårdsreform.
Delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård, s. 423
39 ibid, s. 422
40 ibid, s. 426
38
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den fasta läkarkontakten ska ﬁnnas hos den valda uaöraren i primärvården. I
ändringsförslaget >ll hälso- och sjukvårdslags>Lningen föreslår man även a@
regeringen får meddela föreskriLer om vilken kompetens och erfarenhet den fasta
läkarkontakten inom primärvården ska ha för a@ kunna anpassa kraven >ll de behov
man ﬁnner lämpliga. 41

Det nya primärvårdsuppdraget
A@ juridiskt ﬂy@a ansvaret för den fasta läkarkontakten >ll den valda uaöraren i
primärvården markerar också en ny syn på primärvårdens uppdrag. Förslaget belyser
primärvården som den samordnande enheten för hela pa>entens behandling och
uppföljning, även för komplexa sjukdoms>llstånd. En sådan lag skulle förstärka
primärvårdens roll inom den nuvarande hälso- och sjukvårdsorganisa>onen. Förslaget
markerar dessutom vikten av en stärkt pa>ent-läkarrela>on, där den fasta
läkarkontakten blir förutsä@ningen för en god preven>v vård och en bä@re
uppföljning. En sådan rela>on skulle ha förutsä@ningen a@ kunna öka
pa>entnöjdheten då kon>nuiteten och >llgängligheten skulle upplevas som högre.
Som beskrivet >digare är de@a även två av de områden som Sverige i dagsläget rankas
lägst på. En möjlighet för pa>enter a@ välja en fast kontakt skulle även kunna
förbä@ra översynen av den absolut mest vårdtunga gruppen inom sjukvården och öka
möjligheten för lyckade preven>va vårdinsatser då läkarna hade haL större möjlighet
a@ följa upp resultaten. Genom ovan lyLa lagförslag kan valfriheten och
informa>ons>llgången för pa>enten stärkas och i sin tur generera en primärvård med
ﬂexiblare möjligheter a@ möta pa>entens behov.

SOU 2018:39. God och nära vård - En primärvårdsreform.
Delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård, s. 423
41
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En ny organisaSon
Ovanstående ändringsförslag i hälso- och sjukvårdslagen och pa>entlagen är e@
vik>gt steg i a@ kunna formulera primärvårdens gemensamma kärnuppdrag. A@ forma
e@ ny@ ramverk som stärker primärvårdens posi>on inom den allmänna hälso- och
sjukvården och förtydligar primärvårdens roll, inte enbart som första linjens vård utan
även som samordnande och uppföljande vårduaörare, är vik>gt för a@ lands>ngen ska
kunna organisera en mer resurseﬀek>v sjukvård där primärvården har möjlighet a@
uppfylla si@ uppdrag.
År 2016 publicerade Socialstyrelsen en utredning på uppdrag av regeringen med
syLet a@ kartlägga hur lands>ngens nuvarande uppdrag >ll primärvården varit
formulerade. Kartläggningen visade a@ det fanns en kärnverksamhet som på en
övergripande nivå varit gemensam för all primärvård i alla lands>ng. Dessa utgick från
följande:
-

Mo;agningsverksamhet för planerad (8dsbokad) och oplanerad hälso- och sjukvård
inom det allmänmedicinska kompetensområdet, samt inom rehabilitering,
psykosociala insatser och hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.

-

Jourverksamhet, oYa i samverkan med andra vårdenheter.

-

Läkarinsatser i kommunal hälso- och sjukvård.

-

Medverkan i lands8ngets smi;skyddsarbete, i forsknings- och utvecklingsarbetet
samt i kris- och katastroZeredskapen inom länet.

Kartläggningen påvisade även stora varia>oner inom den gemensamma kärnan. Till
stora delar grundade sig de@a i varierande detaljnivå i formuleringar samt uppdragens
omfa@ning. Varia>oner mellan lands>ng kunde också ses gällande kravställningen på
vilken kompetens som skulle ﬁnnas beﬁntlig inom primärvården. Flertalet lands>ng
ställer idag krav på a@ vårdcentralerna ska >llhandahålla vaccina>oner samt
verksamhetsförlagd prak>k och utbildningsplatser för de professioner som är
representerade på vårdcentralen. I 14 av 21 lands>ng ingår dessutom barnhälsovård i
grunduppdraget. I några andra lands>ng utgör barnhälsovården e@ >lläggsuppdrag
eller är organiserat som e@ vårdval. Inom mödrahälsovården och den medicinska
fotvården är varia>onerna mellan lands>ngen ännu större. I ungefär hälLen av
lands>ngen ingår dessa verksamhetsområden i grunduppdraget, medan i andra
lands>ng är de >lläggsuppdrag eller upprä@ade vårdval. 42
Till stora delar bygger dessa skillnader på lands>ngens organisatoriska friheter. Även
de nya lags>Lningsförslagen kommer ge lands>ngen möjlighet a@ låta delar av
Socialstyrelsen. Primärvårdens uppdrag - En kartläggning av hur lands>ngens uppdrag >ll primärvården är formulerade. Stockholm:
Socialstyrelsen, 2016
42
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primärvårdsuppdraget a@ vara upprä@ade vårdval, dessa ska dock i större
utsträckning och tydligare samordnas och erbjudas från primärvården än vad som görs
idag. Det är vik>gt a@ bevara den regionala organisa>onsfriheten för a@ kunna
anpassa vården >ll lokala behov och erbjuda e@ vårdutbud som motsvarar den
demograﬁska utvecklingen och förändrade eLerfrågan. Däremot ﬁnns det stor
anledning, a@ som föreslaget i hälso- och sjukvårdslagen, lyLa deﬁni>onen av
grunduppdraget >ll en na>onell nivå för a@ förtydliga primärvårdens roll i hälso- och
sjukvården.
Den nya deﬁni>onen av primärvårdens uppdrag, som dels föreslås utvidgas och dels
fastslår a@ alla pa>enter inom primärvården ska erbjudas en fast läkarkontakt kommer
kräva a@ poli>ken kan råda bot på den akuta bristen på verksamma läkare inom
primärvården. Idag grundar sig bristen på specialister med allmänmedicinsk
kompetens i a@ yrket har en rela>vt låg status inom läkarkåren, inte minst >ll följd av
en hög administra>v börda och en snedfördelningen av resurser och
utvecklingsmöjligheter mellan specialist- och primärvård. Förutom a@ göra
specialiseringen i allmänmedicin a@rak>v behöver även specialis@jänstgöringen för
läkare reformeras och eﬀek>viseras för a@ generera läkarna ﬂer yrkesverksamma år
med en kompetens som matchar dagens verkliga behov.

En dubbel och innova8v specialis;jänstgöring
Den svenska läkarutbildningen >llåter studenter a@ fullfölja en specialis@jänstgöring
(ST) åt gången. En sådan utbildning tar i dagsläget fem år. Det innebär a@ en student
som vill >llgodogöra sig två specialistutbildningar i Sverige måste vänta >lls den ena är
avslutad innan den andra kan påbörjas. E@ system som möjliggör för dubbla
specialistutbildningar ﬁnns dock redan idag i USA - så kallade combined speciality
residency programs. En sådan kombina>onsutbildning är fem år lång och fördelar de
olika inriktningar över fem år i olika block. E@ sådant upplägg innebär naturligtvis e@
högre tempo för studenterna, men det är också betydligt mer kostnadseﬀek>vt.
Istället för a@ sprida ut två specialistutbildningar på >o år (fem år per inriktning), som i
Sverige, så blir studenten klar på halva >den och kan därför vara verksam som läkare
under längre >d. Systemet gör också en rad, annars inte lika populära, specialiseringar
a@rak>va eLersom dessa går a@ kombinera med andra fält. En annan posi>v aspekt
som lyLs från erfarenheterna av combined speciality residency programs är a@ man
formar studenter som tänker och arbetar mul>disciplinärt, vilket är en grogrund för
innova>on. E@ sådant system skapar också läkare som kan förﬂy@a sig mellan
verksamheter i större utsträckning.43
A@ möjliggöra kombinerad specialis@jänstgöring inom mer än e@ område sam>digt
skulle också vara e@ sä@ a@ höja statusen på det tradi>onella “allmänläkaryrket” och
öka benägenheten för läkare a@ välja de@a som e@ av sina två kompetensbaser.
Dessutom ger det de läkare som väljer den allmänmedicinska inriktningen möjlighet
43

Nambudiri, Vinod E. Combined Specialty Residency Programs. Academic Medicine. Vol. 90 no. 6 (2015): 834
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a@ kombinera denna med forskning, utbyten och kompetensutveckling inom andra
fält.
Fram>dens vårdbehov kommer också kräva en ny syn på specialisering inom
primärvården. Allt ﬂer vårdcentraler ligger i nära anslutning >ll närakuter eller
akutmo@agningar. De@a har för många regioner och lands>ng varit e@ första steg i a@
decentralisera sjukvårdens resurser och föra akutsjukvården, som dessutom oLa tar
hand om fall som skulle kunna hanteras i primärvården, närmre befolkningen.
Pa>enter som >digare behandlats inom akutsjukvården kommer >ll stor del i
fram>den a@ kunna behandlas inom primärvården. Behovet av a@ ha läkare som både
kan vara verksamma som akut- och primärvårdsläkare kommer därmed också a@ öka.
A@ införa dubbla specialiseringar skulle öka andelen primärvårdsläkare med möjlighet
a@ kombinera både en allmänmedicinsk och akutmedicinsk bas. I förlängningen skulle
de@a innebära större möjligheter för läkare a@ anpassa sin utbildning >ll det verkliga
vårdbehovet. E@ sä@ a@ möjliggöra dubbla specialiseringar är a@ dela in
specialis@jänstgöringen i två eller ﬂera ﬂexibla block som >llsammans kan kombineras
för a@ ge en fullständig specialisering.
Med den omställning som pågår inom den svenska hälso- och sjukvården blir det
också tydligt a@ primärvårdens kärnuppdrag i fram>den kommer a@ utvidgas >ll a@
omfa@a annan planerad vård än enbart den mest grundläggande. De@a kommer också
ställa krav på a@ ﬂer typer av specialistläkare ska vara verksamma inom primärvården.
Det är sedan länge känt a@ allmäntjänstgöringen (AT) varit en ﬂaskhals för nyutbildade
läkare. Många läkare står i kö >ll sin AT, något som skapar en ineﬀek>vitet i
sjukvårdsorganisa>onen och bromsar legi>meringen av läkare. De senaste åren har
dessutom utbildningsplatserna på läkarprogrammen ökat, men ingen motsvarande
ökning av antalet AT-platser har gjorts.44 Till följd av en mångårig brist på såväl
handledare som AT-platser har en översyn av hur den nya prak>ska
introduk>onsutbildningen för läkare skulle kunna se ut pågå@ de senaste åren.
Tidigare i år togs y@erligare e@ steg i arbetet med a@ reformera läkarutbildningen och
allmäntjänstgöringen. I det nya förslaget som beslutades i en lagrådsremiss föreslår
regeringen a@ allmäntjänstgöringen ska tas bort och a@ en läkarlegi>ma>on därmed
ska kunna erhållas direkt eLer examen. Istället för AT ska en bastjänstgöring (BT)
inrä@as som en fristående första del i specialis@jänstgöringen. På så sä@ gör man
specialiseringen för läkarna kortare och förhindrar a@ en ﬂaskhals uppstår mellan
examen och legi>ma>on. 45 De@a förslag kommer a@ generera läkarkåren ﬂer
yrkesverksamma år som specialistläkare. I denna förändring, där man gör
grundutbildningen och allmäntjänstgöringen mer kostnadseﬀek>v, bör e@ naturligt
nästa steg vara a@ se över specialis@jänstgöringen.

Ålebring, Jonas. AT-tjänsten en ﬂaskhals för nyutbildade läkare. Dagens Nyheter. 2018-08-06
Regeringskansliet. Kortare väg >ll a@ bli specialistläkare genom bastjänstgöring. h@ps://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/kortarevag->ll-a@-bli-specialistlakare-genom-bastjanstgoring/?clid=IwAR1XA-zljrcxf3MIfc3QybWy_qpK9yB4q5ZiO3DZvahdcl--hQ1ysZ7xf3A (Hämtad
2018-11-25)
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Minskad administra8v arbetsbörda
E@ y@erligare steg i a@ höja statusen på det allmänmedicinska fältet är a@ se över
allmänläkarnas arbetsuppgiLer och arbetsmiljö. Enligt en enkät på Region Skånes AT>ng framkom det a@ en övervägande majoritet skulle kunna tänka sig a@ bli
specialistläkare i allmänmedicin, men dessvärre uppgav många som gjort sin ATtjänstgöring i primärvården a@ de hade blivit avskräckta. En dålig arbetsmiljö var det
främsta skälet >ll denna svängning i a~tyd.46 En stor del av de@a beror på den stora
mängd administra>on som hanteras i primärvården. En stor del av allmänläkarnas >d
går bland annat åt >ll a@ skriva sjukintyg. Sjukintygen ligger sedan >ll grund för
Försäkringskassans beslut om sjukpenning. Enligt en granskning som Sveriges Radio
Ekot genomförde visade det sig a@ Försäkringskassans striktare bedömningar
inneburit a@ ﬂer personer få@ se sin sjukpenning indragen. 47 De@a har i sin tur
bidragit >ll en ännu större arbetsbörda för läkarkåren som i större omfa@ning ﬁck sina
sjukintyg ifrågasa@a av Försäkringskassans handläggare.
De@a är e@ typiskt exempel på e@ administra>vt uppdrag som sänker a@rak>viteten
på specialis@jänstgöringen för allmänläkare. En hög administra>v arbetsbörda bidrar
>ll a@ många läkare väljer en annan inriktning. Vetskapen om de@a har på några olika
vårdcentraler resulterat i ﬂertalet nya arbetssä@ vad gäller hanteringen av sjukintygen.
E@ sådant exempel är Centralhälsan i Falköping som med anledning av denna
problema>k skapat e@ system där e@ fåtal läkare får fokusera på sjukintygen i så
kallade sjukskrivningsteam. De@a innebär a@ en majoritet av läkarna på
vårdcentralerna slipper denna hantering av sjukintyg eller kan välja a@ göra det vid
enskilda speciﬁka dagar. De@a har i sin tur ge@ en mer överskådlig och hanterbar
administra>on samt ge@ läkarna mer >d >ll pa>enterna.48 I förlängningen är det
denna och liknande typ av modeller som kommer ha poten>alen a@ förändra den
upplevda arbetsmiljön i primärvården. E@ annat sä@ a@ hantera sjukintygen vore
genom en poten>ell delegering av sådana uppdrag >ll sjuksköterskor, framförallt vid
förlängning eller komple@ering av redan existerande sjukintyg. I sådana fall kan en
sådan delegering ges av pa>entens fasta läkarkontakt, >ll en sjuksköterska som
läkaren ﬁnner ha så god informa>on om pa>enten a@ denne kan fa@a e@ sådant
beslut. De@a förslag kräver dock en ändring i nuvarande lags>Lning och hade behövt
utredas för a@ beräkna eventuella risker för pa>entsäkerheten.

Bergstrand, Ola. Hur behåller man och lockar läkare >ll primärvården? Region Skåne, 2014.
We@re, Karin & Fälldin, Alexander. Fler fall av indragen sjukpenning eLer striktare arbetssä@. Sveriges Radio. 2016-12-07 h@ps://
sverigesradio.se/sida/ar>kel.aspx?programid=83&ar>kel=6581495
48 Ek, Tomas. Både pa>ent och vård vinner på Falköpingsmodell. Sveriges Radio. 2018-08-29 h@ps://sverigesradio.se/sida/ar>kel.aspx?
programid=97&ar>kel=7030826
46
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Äldreläkare inom den kommunala omsorgen
Som >digare beskrivits återﬁnns 90 procent av äldre med kommunala omsorgsinsatser
inom den mest vårdtunga och kostnadskrävande gruppen inom hälso- och sjukvården.
Samordningen mellan lands>ngs- och kommunalt ﬁnansierade insatser för dessa
personer är vik>g för a@ eﬀek>vt förhindra och förebygga sjukdomar samt avlasta de
fysiska mo@agningarna. Något som på sikt kan minska hälso- och sjukvårdens
kostnader. Denna typ av samordning har under lång >d varit både otydlig och
eLersa@. För a@ öka såväl samordningen som de förebyggande insatserna i den
kommunala äldreomsorgen bör kommuner få möjlighet a@ i egen regi anställa läkare
inom äldrevården. Enligt nuvarande lags>Lning är det för kommuner inte möjligt a@
anställa läkare inom äldreomsorgen. De@a bör förändras så a@ kommuner som av
kostnads- eller kvalitetsmässiga skäl ﬁnner det mer lämpligt a@ ha äldreläkare inom
kommunen, i samråd med regioner eller lands>ng, kan avtala om a@ överlåta ansvaret
för viss läkarvård >ll kommunerna. De@a förslag betonas även i den statliga
utredningen Eﬀek>v vård, (SOU 2016:2), som en vik>g väg för a@ ta bort en onödig
detaljreglering som i dagsläget försvårar för utvecklingen av den preven>va vården.49

Digitala lösningar på en ﬂexiblare marknad
En stor utmaning i a@ kunna hantera den allt större eLerfrågan på vård är a@ kunna ge
vård i rä@ >d och >ll rä@ pa>ent. Med en ökad >llgänglighet i såväl fysiska som
digitala vårdbesök kommer de@a innebära a@ primärvården måste ﬁnna metoder för
a@ redan innan eller vid första besöket kunna selektera pa>entens vårdbehov. Ju
>digare en sådan selektering kan göras, desto mer resurseﬀek>v blir den. På så sä@
kan besök bokas på rä@ vårdnivå och av rä@ vårdpersonal. Nya lösningar för digitala
triageringsmodeller som använder sig av ar>ﬁciell intelligens har redan lanserats på
marknaden och varit synnerligen eLerfrågade. De regelverk som regionerna förhåller
sig >ll är dock långt ifrån anpassade >ll den digitala vårdmarknaden och den
innova>onskraL som drivs fram av privata alterna>v. När de digitala lösningarna i
större utsträckning inkorporeras i hälso- och sjukvården kommer såväl synen på - som
möjligheterna för - fram>dens vård a@ förändras. Denna teknik kan dessutom vara en
stor del i a@ på sikt sänka sjukvårdens totala kostnader och därmed även ska@en på
jobb och företagande. Det är därför synnerligen vik>gt för regioner a@ utveckla
ekonomiska ersä@ningsmodeller som skapar en nödvändig ﬂexibilitet för olika
vårduaörare och tar bort de detaljregleringar som idag förhindrar a@ digitala alterna>v
etablerar sig på lika villkor runt om i landet.

49

SOU 2016:2. Eﬀek>v vård. Slutbetänkande av En na8onell samordnare för eﬀek8vare resursutny;jande inom hälso- och sjukvården.
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En ny ﬁnansieringsmodell
Det är lands>ngen som uaormar de ersä@ningssystem som hälso- och sjukvården
måste förhålla sig >ll. Det råder stora regionala varia>oner i hur ersä@ningen formas i
landet men även stora skillnader mellan primär- och specialistvård. Inom
specialistvården >llämpas så kallad anslagsﬁnansiering av samtliga lands>ng. Det
innebär a@ ersä@ningen baseras på en i förväg bestämd budget för en given
>dsperiod. Det i sin tur innebär a@ ersä@ningen inte är kopplad >ll några särskilda
ak>viteter eller åtgärder. På pappret har då ﬁnansiären god kontroll över ekonomin
och sina kostnader. Men i verkligheten leder det oLa >ll a@ producenten/uaöraren
överskrider sina budgetramar och a@ det i slutändan måste >llföras extra resurser. Vid
sidan av anslagsﬁnansiering skiljer sig graden och förekomsten av komple@erande
ersä@ningar åt i de olika lands>ngen. De vanligaste komple@erande ersä@ningarna är
rörliga ersä@ningar i form av DRG (Diagnosrelaterade grupper) och
vårdepisodersä@ning.50
Inom primärvården är strukturen helt annorlunda. Ersä@ningssystemen påverkar såväl
incitament som prioriteringar och reglerar i många fall både ersä@ning för speciﬁka
åtgärder. De@a innebär a@ lands>ngen genom olika så kallade ackrediteringsvillkor
(även kallat förfrågningsunderlag) oLa indirekt styr vårdgivarna >ll a@ uaöra och mäta
sådant som de blir ekonomiskt ersa@a för. Grundtanken är a@ lands>ngen ska uaorma
ersä@ningsregler som främjar en vård av god kvalitet, men också eﬀek>vitet,
>llgänglighet och kon>nuitet.51
Gör man en utblick över ersä@ningssystemen inom primärvården i Sverige kan man
notera a@ alla lands>ng generellt har >llämpat en kombina>on av ersä@ningsprinciper.
Däribland återﬁnns en fast ersä@ning baserat på listade pa>enter, vilket kallas för
kapitering. Där>ll en rörlig ersä@ning som är kopplad >ll besök eller åtgärd. Sist
>llkommer en målrelaterad ersä@ning som i huvudsak kopplas >ll uppfyllandet av olika
kvalitetsaspekter. Den här ersä@ningen är rörlig och varierar således med graden av
måluppfyllelse. Det som skiljer lands>ngens ersä@ningssystem är främst hur stor den
fasta ersä@ningen (kapiteringen) är i förhållande >ll de rörliga ersä@ningarna.52
I å@a lands>ng uppgick kapiteringen >ll 90 procent av den totala ersä@ningen.
Uppsala och Stockholm var de lands>ng som hade lägst andel kapitering - cirka 60
procent. Från 2013 >ll 2016 ökade den fasta ersä@ningen från 80 >ll 84 procent i
riket som helhet. 53
Den fasta ersä@ningen som varje vårdenhet erhåller viktas dessutom för a@ bä@re
spegla popula>onens vårdtyngd och livssitua>on. Vårdtyngden justeras eLer en faktor
som kallas Adjusted Clinical Groups (ACG), en diagnosbaserad metod för a@ uppska@a
Lindgren, Peter. Ersä@ning i vården - Modeller, eﬀekter och rekommenda>oner
Stockholm: SNS Förlag, 2014
51 ibid.
52 Janlöv, Nils. Primärvården i belysning - Jämförelser mellan lands>ng och regioner 2011-2015. Stockholm: Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys, 2017, s. 26
53 ibid, s. 27
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en popula>ons fram>da vårdbehov baserat på ålder, kön och antalet diagnoser. ACG
bygger på hypotesen a@ de diagnoser som har registrerats under en >dsperiod avgör
individernas sjuklighet och behov av vårdinsatser framöver. För a@ justera för
popula>onens vårdbehov u>från socioekonomiska och demograﬁska faktorer används
e@ må@ som kallas Care Need Index (CNI). Sta>s>ska Centralbyrån (SCB)
sammanställer CNI för samtliga lands>ng baserat på en rad faktorer såsom bakgrund,
inkomst, arbetslöshet och utbildningsnivå.54
De ﬂesta lands>ng justerar även ersä@ningen eLer vårdcentralernas geograﬁska läge. I

många fall baseras och värderas ersä@ningen då u>från vårdcentralens avstånd >ll
närmaste sjukhus med medicinsk akutmo@agning, dess avstånd >ll närmaste större
ort samt befolkningstätheten i den kommun där vårdcentralen är belägen.55
Trots ﬂertalet justeringar ﬁnns det idag ännu ingen perfekt princip för hur uaörare
inom vården ska ersä@as. En >ll synes välfungerande ersä@ningsprincip för
kostnadskontroll kan ha nega>v eﬀekt på andra kvalitetsindikatorer såsom
>llgänglighet. Med ovanstående i åtanke förespråkar därför de ﬂesta undersökningar
a@ man använder sig av en kombina>on av ersä@ningsprinciper för a@ på så vis möta
oönskade eﬀekter av en speciﬁk princip. Sam>digt är det oerhört vik>gt a@
ersä@ningsmodellerna ger utrymme för ﬂexibilitet och verksamhetsnära styrning.
Detaljregleringar och allt för åtgärdsstyrande ersä@ningssystem riskerar oLa a@ skapa
målkonﬂikter inom verksamheterna sam>digt som det begränsar innova>onskraLen.56

Ingen eYerhandsreglering av primärvården
Många privata aktörer har varit kri>ska >ll dagens ersä@ningssystem. En kartläggning
som Vårdföretagarna genomfört visar på a@ den oﬀentligt drivna primärvården gå@
med undersko@ i 19 av 21 lands>ng det senaste året.57 Rapporten pekar på a@
eLerhandsregleringen av lands>ngsdrivna vårdcentraler urholkar
konkurrensneutraliteten på vårdmarknaden och skapar stora skillnader i de olika
vårduaörarnas spelregler. Enbart vårdcentraler som av synnerliga skäl, exempelvis
geograﬁ eller särskilt pa>entunderlag behöver hållas öppna bör eLerhandregleras. I
regel bör istället vårduaörare som ständigt går med undersko@ i den lands>ngsdrivna
vården byta huvudmannaskap och drivas av fristående aktörer. På så sä@ bibehåller
regionen en konkurrensneutralitet och stärker det fria vårdvalet.

Janlöv, Nils. Primärvården i belysning - Jämförelser mellan lands>ng och regioner 2011-2015. Stockholm: Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys, 2017, s. 28-29
55 Västra Götalandsregionen. Ersä@ningsmodell. h@ps://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-vardcentral/
ersa@ningsmodell-vg-primarvard/ (Hämtad 2018-11-24)
56 Janlöv, Nils. Primärvården i belysning - Jämförelser mellan lands>ng och regioner 2011-2015. Stockholm: Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys, 2017, s. 26
57 Tenelius, Håkan & Liljeblad, Karin. Olika villkor för privata och oﬀentliga vårdcentraler. Dagens Samhälle. 2018-2-5.
54

27

Friskvårdsavtal för en stärkt hälsa och mer resurseﬀek8v primärvård
En ny hälso- och sjukvårdsorganisa>on och en ökad innova>onskraL kommer öka
vårdutbudet och stärka pa>entens möjlighet a@ välja. Var, när och hur vården ska ges
och uaöras bestäms i allt större utsträckning av den som konsumerar vården och inte
av den som uaör den. Hög kvalitet, stort utbud och låga besöksavgiLer resulterar
också i hög eLerfrågan på vård. Som beskrivet i >digare avsni@ tar sjukvården som
resultat av den demograﬁska utvecklingen och det stora vårdutbudet dessutom en allt
större del av BNP. Denna kostnadsutveckling kan riskera a@ i förlängningen drabba
>llväxten om fortsa@a ska@ehöjningar slår för hårt mot jobb och företagande. När
notan ständig tas av någon annan minskar dessutom invånarnas förståelse för
betydelsen av egna förebyggande och hälsofrämjande insatser samt de medicinska
åtgärdernas reella kostnader.
Fram>dens vård kommer behöva bygga på e@ större pa>entdeltagande och e@
pa>entansvar med större påverkansmöjligheter för den enskilde. Den tekniska
utvecklingen går redan i en sådan riktning a@ den inom en snar fram>d kommer a@ ge
pa>enterna full insyn i si@ eget sjukdoms>llstånd, något som ger primärvården helt
nya förutsä@ningar a@ arbeta preven>vt och uppföljande med sina pa>enter. Med en
sådan teknik kan pa>enten själv styra mycket av sin vård. För a@ upprä@hålla den
höga sjukvårdskvalitet och >llgänglighet som samhället kräver under denna utveckling
kommer poli>ken behöva omforma primärvårdens ekonomiska riktlinjer på e@ sä@
som främjar just de@a ökade egenansvar och pa>entdeltagandet.
E@ led i de@a är a@ sä@a upp ramverk som möjliggör för primärvårdens uaörare a@,
likt Folktandvården, uaorma och sluta egna friskvårdsavtal med sina pa>enter. Med
e@ ﬂexibelt avtalssystem där alla garanteras en grundförsäkring och u>från egna
behov kan skräddarsy avtal med sin vårdgivare kan primärvården iden>ﬁera och
behandla rä@ pa>entgrupper på rä@ sä@. Genom avtalssystem som premierar
sjukdomsförebyggande beteende med lägre långsik>ga kostnader skapas dessutom
incitament för pa>enter a@ ta ansvar för sin egen hälsa och noggrant följa läkarens
rekommenda>oner. Inom de nya friskvårdsavtalen bör besöksavgiLerna höjas för
enstaka besök, men med erbjudanden om friskvårdsavtal med abonnemang för en
lägre engångskostnad. De ﬂesta svenskar lägger i dagsläget ca 400-500 kronor per
månad på telefonabonnemang och diverse prenumera>oner. A@ höja
pa>entavgiLerna för enstaka besök ger således snarare pa>enterna en mer rä@vis bild
av vad vården kostar. Då friskvårdsavtal dessutom uaormas på e@ sä@ som premierar
sjukdomsförebyggande beteende kan pa>enter >digt förstå vikten av en god livss>l
och en långsik>gt lägre sjukvårdskostnad.
Inom ramen för dessa friskvårdsavtal kan primärvården kalla >ll ru>nmässiga
hälsosamtal, erbjuda en fast och skräddarsydd vårdkontakt och arbeta ak>vt med
preven>on för olika pa>entgrupper. Friskvårdsavtalen bör kunna erbjudas på olika
nivåer beroende pa>entens hälsostatus och det utbud som pa>enten önskar. De@a
innebär a@ pa>enterna genom a@ eLerfråga e@ ny@ och utvecklat vårdutbud kommer
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kunna öka innova>onstakten i primärvården. På en fri marknad där pa>enten
dessutom väljer vårduaörare är det essen>ellt för vårduaöraren a@ kunna erbjuda det
utbud som av pa>enten förväntas, oavse@ om de@a gäller digitala vårdbesök eller
>llgång >ll kostrådgivning.
Med e@ system där vårdcentraler kan forma och skräddarsy avtal för olika
pa>entgrupper kan dessutom kostnaden för den totala hälso- och sjukvården bli lägre.
Lands>ngens oﬀentliga subven>oner kan fortsa@ vara höga för de som beﬁnner sig
utanför det arbetsföra åldersspannet eller för dem med mycket hög sjukdomsbörda.
Sam>digt kan pa>enter som önskar få en fast läkarkontakt, kallelser >ll hälsokontroller
och förebyggande kost- och hälsorådgivning få de@a inom ramen för de avtal som
sluts med primärvården. De@a innebär således också a@ man bör undanta
besöksavgiLerna i primärvården från högkostnadsskyddet och ersä@a de@a med en
månatlig abonnemangskostnad som baseras på hälsostatus, vårdbehov och inkomst.
För a@ denna systemförändring inte ska innebära a@ pa>enter istället söker sig >ll
akutsjukvården behövs även en god triagering på akutmo@agningarna.
Enligt ekonomisk teori förväntas högre egenavgiLer leda >ll en lägre konsum>on av
hälso- och sjukvård. I samband med en statlig utredning (direk>v 2011:61), som
syLade >ll a@ utreda avgiLsstrukturen inom hälso- och sjukvården, uppdrogs åt SBU
(Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering) a@ sammanställa
systema>ska översikter som utvärderade hur egenavgiLer påverkade eLerfrågan på
läkarbesök. SBU:s upplysningstjänst ﬁck 2017 förfrågan av den statliga utredningen
Samordnad utveckling för god och nära vård (SOU 2017:01) a@ uppdatera den
>digare sammanställningen från 2011. Det visade sig a@ fyra y@erligare översikter har
utvärderat hur egenavgiLer för vårdbesök påverkat antalet besök. Slutsatserna i de
samtliga översikterna visar på a@ ökade egenavgiLer inom primärvården minskar
eLerfrågan på läkarbesök. 58
Det är vik>gt a@ notera a@ denna typ av förespråkade avtal inte ska innebär a@
pa>enterna avråds från a@ söka vård vid sjukdom. Avtalen ger snarare vårdcentralerna
möjlighet a@ både uppmuntra >ll sjukdomsförebyggande beteende, klassiﬁcera sina
pa>entgrupper och lägga vårdutbudet på den nivå som passar pa>entens vårdbehov.
De@a kommer även ge vårdcentralerna e@ helt ny@ underlag i a@ följa sina pa>enter
och reglera kostnadsutvecklingen inom sin verksamhet.

SOU 2018:39. God och nära vård - En primärvårdsreform.
Delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård, s. 505-507
58
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RAPPORTENS SLUTSATSER I KORTHET
- Inför en na>onell deﬁni>on av primärvårdens uppdrag. Primärvården ska vara
huvudansvarig för pa>enternas hela vårdbehov.
- Ge regeringen möjlighet a@ reglera primärvårdens grunduppdrag genom föreskriLer
som syLar >ll a@ deﬁniera en kärna av primärvård som ska erbjudas alla medborgare.
- Samtliga pa>enter ska ha rä@ a@ hos vald uaörare inom vårdval primärvård få
>llgång >ll och välja en fast läkarkontakt. Samtliga uaörare inom vårdval primärvård
ska vara ålagda a@ informera pa>enten om möjligheten a@ välja en fast läkarkontakt.
- Stärk lags>Lningen så a@ transparensen kring uaörares resultat och presta>on
förbä@ras. Uaörares resultat ska kunna jämföras på en fri vårdmarknad för a@
innova>onstakten och konkurrensneutraliteten ska stärkas.
- Inför möjligheten för läkare a@ genomgå dubbla specialistutbildningar parallellt
under fem år. En sådan kombina>onsutbildning fördelar de olika inriktningar över fem
år i olika block och ger läkarna möjlighet a@ kombinera ﬂera fält för a@ öka statusen
på yrken som tradi>onellt haL låg status.
- Utred möjligheten för ansvarig läkare a@ kunna delegera vissa delar av arbetet kring
sjukintyg och sjukskrivningar >ll en sjuksköterska inom e@ beﬁntligt sjukvårdsteam i
primärvården.
- Möjliggör för kommunerna a@ i samråd med regioner anställa läkare och kunna
överta ansvaret för viss läkarvård inom den kommunala omsorgen. De@a i syLe a@
stärka den preven>va vården och insatserna för pa>entgrupper som är i behov av
kommunala omsorgsinsatser.
- Öka möjligheten a@ införa digitala triageringsmodeller som, med hjälp av ar>ﬁciell
intelligens, redan innan eller vid första besöket kan avgöra pa>entens vårdbehov för
a@ kunna boka in besök hos rä@ vårdpersonal och på rä@ vårdnivå. Ju >digare en
triagering kan ske desto mer resurseﬀek>v blir den.
- Sä@ upp e@ na>onellt ramverk som möjliggör för primärvårdens uaörare a@, i likhet
med Folktandvården, uaorma och sluta egna friskvårdsavtal med sina pa>enter.
Genom avtalssystem som premierar sjukdomsförebyggande beteende med lägre
långsik>ga kostnader skapas en större pa>entdelak>ghet och e@ ökat egenansvar.
Inom ramen för slutna friskvårdsavtal kan primärvården även arbeta med den
preven>va vården på det sä@ som pa>enterna eLerfrågar. Friskvårdsavtalen bör och
ska kunna erbjudas på olika nivåer u>från hälsostatus, vårdbehov samt inkomst och
kunna erbjudas som månatligt abonnemang. BesöksavgiLer för enstaka besök bör för
de som inte ingår friskvårdsavtal höjas.
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- Stärk konkurrensneutraliteten på vårdmarknaden genom a@ säkerställa a@
lands>ngsdrivna vårdcentraler som går med upprepade undersko@ byter
huvudmannaskap och istället drivs av fristående aktörer.
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AVSLUTANDE ORD
Rapporten och dess innehåll samt reformförslag är skrivna i syLe a@ fungera som e@
underlag för fram>da diskussioner kring sjukvårdspoli>k inom Centerpar>et och
Centerstudenter. Genom a@ sä@a fokus på Sveriges välfärdsﬁnansiering och
sjukvårdsorganisa>on kan Centerrörelsen vara först med a@ förespråka de reformer
som skulle kunna bidra >ll en mer valfri och framförallt mer resurseﬀek>v vård. Den
svenska sjukvården är världsledande i medicinska resultat men ﬂertalet områden ﬁnns
kvar a@ utveckla, många ﬂer än vad som berörts i denna rapport. Min önskan är a@
rapporten inspirerat >ll a@ uaorska ﬂertalet av dessa förbä@ringsområden i syLe a@ i
fram>den lägga de skarpaste sjukvårdspoli>ska förslagen.
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