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SOU 199338

Förord

finansieras organiserassjukvården ochskall hälso- ochHur
regeringen tillsatti framtiden frågan utredsDen av en av

sjukvårdens ñnan-parlamentarisk kommitté hälso- ochom
siering Kommittén, antagitoch organisation. namnetsom

direktiv dir. 199230 grundaHSU 2000, skall enligt sina
förstasina på värdering i handöverväganden analys och aven

ñnansierings- organisationsmodeller.olika och De tretre
modellerna är

Reformerad landstingsmodell-
vårdPrimärvårdsstyrd-

Obligatorisk sjukvårdsförsäkring-

variti enlighet direktiven knutenhar medEn expertgrupp
itill ingåttkommittén. Följande harexperter gruppen pro-

fessor ordförande, ñnansdirektör Tord Berg-Bengt Jönsson,
sjukhusdirektörstedt, utvecklingschef Bylund, MoraMats

Ljungqvist, professorKallner, ñnansdirektör Mats-Olof
Fil.dr.t.f. professor Söderström.Casten Otter och Larsvon

varitñLdr. Rehnberg harGarpenby och ClasPeter expert-
sekreterare.gruppens

varit och analyse-utvecklaExpertgruppens uppdrag har att
redovisas resulta-de olika modellerna. dennaI rapporttrera

själv-har arbetatarbete. Expertgruppentet expertgruppensav
Kommitténständigt för innehåll.och har ansvaret rapportens

innehållet ivill betona inte tagit ställning tillden haratt rap-
kommitténs fortsattaviktigt förunderlagDen ärporten. ett

för- nackdelar.analys de olika modellernas och Det ärav
till debattkommitténs förhoppning skall ledarapportenatt en

2000dialog sjukvård. HSUoch vår framtida hälso-ochom
för till debatten ochhar avsikt seminarier bidra denatt genom

därigenom arbetet.få inför det fortsattasynpunkter
förslag i2000 sina överväganden ochHSU skall redovisa

direktiven lämnauppgift enligt1994. Kommitténs är attmars
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eller flera förslag till hälso- och sjukvårdens framtida ñ-ett
nansiering och organisation. Förslagetförslagen kan vara
någonnågra de analyserade modellernaexpertgruppenav av
eller kombination dessa. 1994 skall ocksåI be-en av mars
dömningen hälso- sjukvårdens framtidaoch resursbehovav

klar.vara

RådöGöran

Ordförande i 2000HSU
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Sammanfattning

sammanfattning avlämnatsDetta denär rapporten av som av
till Kommittén sjukvår-knuten hälso- ochexpertgruppen, om

dens finansiering organisation 2000.och HSU

Inledning lkapitel

Regeringen bemyndigat statsrådet tillkallahar Könberg att en
parlamentarisk kommitté för och bedömadels analyseraatt
hälso- och sjukvårdens fram till år 2000, och delsresursbehov

hur hälso- sjukvården finansieras ochöverväga och bör orga-
niseras övergripande samhällsnivån. Kommitténsden över-

väganden skall på värdering i förstagrundas analys ochen av
hand olika frnansierings- och organisationsmodeller. Dessatre
benämns reformerad landstingsmodell, primärvårdsstyrd vård
och obligatorisk sjukvårdsförsålcring. till kommittén knu-En

givits uppgiften vidareutvecklahar ochten expertgrupp att
självständigt analysera dessa modeller.

uppdrag erhållitDet begränsadutgörexpertgruppensom en
del den uppgift faller på parlamentariska kommit-denav som
tén. skall inte själv formulera några alternativ,Expertgruppen

heller entydigt ställning till något specifikt alternativ.ta
skall för kommit-Expertgruppens underlagutgörarapport ett

téns vidare arbete. kommittén i skedeDet är ett senaresom
skall lämna fleraeller förslag till sjukvårdenshälso- ochett
framtida organisation finansiering.och

Grunden för arbete har varit olika alter-expertgruppens tre
nativ för finansiera och organisera hälso- sjukvårdenochatt
i Sverige, vilka finns angivna direktiven.i bredastFör att ge
möjliga underlag för utredningens fortsatta ställningstagande
har innebärvalt arbetssätt sökaexpertgruppen ett attsom
renodla de modellerna med avseende huvudmannaskap,tre
ñnansieringsform organisation.och Modellerna har egenska-
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förkombinationsmöjligheter tänkbara,ärgör att menper som
modeller-dåupprepningarkomplexitet ochonödigundvikaatt

model-bedömningengjortredovisas har attexpertgruppenna
tydliga alter-i klarhetvinnerlerna presenterasatt somgenom

nativ.
mednackdelar skerför- ochBedömningen modellemasav

redovisas mycket kort-kriterier. Dessaledning antalettav
försökthardirektiven, vilket innebärifattat expertgruppenatt

givet dennainte hurvidareutveckla dem. Det ärprecisera och
tolkninggjort sinharochuppgift skall lösas, expertgruppen

uppfattas.lämpligen börkriteriernahurav

2kapitelBakgrund

sjukvårdenshälso- ochsvenskaför diskutera denIntresset att
under demarkantfinansiering ökatharorganisation och

medicinskaInnovationskraften i detåren. systemetsenaste
och introduceras. Dettautvecklastill metoderleder att nya

ocksåbidrarbli hjälpta,människor kanflermedför att men
sjukvårdssystemet,inriktningenförändratill t.ex. ge-att

imänniskor högrevårdtider ochkortare att uppgenomnom
samhällsekonomisktidbehandlas.kan Iåldrarna svagen av

andraliksomsjukvårdenföruppstår svårighetertillväxt -
förutsättningar.sig tillsamhällssektorer att nyaanpassa-

unikintesjukvård dockhälso- och ärSituationen för svensk
i många länder.likartadeproblemen är-

utmärkande drag,vissaharsjukvårdssystemetHälso- och
framträdandetredjepartsfinansieringen ärframför alltdär en

offentligtredje ärdenOberoendeegenskap. parten enav om
viktigförsäkringsinstitution har dennamyndighet eller enen

vårdproducenterkontroll överiroll utövasystemet attgenom
tredje-medkvalitet. Systemetochavseende på kostnaderi

friska ochomfördela mellanintepartsñnansiering skall bara
dåtiden,omfördela översjuka klaraäven attutan resurser

mycketsjukvårdstjänster ärkonsumtionenförväntadeden av
livscykeln.ojämnt fördelad över

genomgåttharsjukvårdssystemetsvenska hälso- ochDet
finan-gällerbåde vad1900-taletförändringar understora

fog hävdamedorganisationen. kansiering och Man att en
ihar skettdennasystemförändring ävenägt etapper.omrum,

landstingen harregionala sjukvårdshuvudmännenDe --
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under lång tid spelat framträdande roll producenteren som av
slutenvård, dagens helintegrerade modell relativtärmen av

datum. helintegreradeDen organisationensent förutsätts
påfrestningar befintlignär verksamhet måste avvecklas och
ersättas, och befolkningensnär önskemål val vård-om av
givare avviker från tidigare konsumtionsmönster.

Utformningen hälso- sjukvårdssystemoch innebärettav en
avvägning mellan olika mål, och val vilka medelett av som
skall komma till användning för skall kunnaatt systemet svara

dessa mål. finns ingaDet givna lösningarmot hurupp
denna avvägning skall genomföras, förekomstenmen av
målkonflikter måste beaktas. vissaOm mål prioriteras innebär
detta sannolikheten för andra mål skall kunna realiserasatt att
kommer reduceras. sjukvårdssystemDet tillgodoseratt som
alla krav i utsträckning existerar inte. Alla harsamma system
inbyggda för- och nackdelar, vilket kan leda till konflikter
mellan olika mål. finnsDet dock goda möjligheter att genom
inhemska och utländska erfarenheter föreställa sig vilka kon-
sekvenser följer de olika alternativ för utformningsom av av
sjukvårdssystem står till buds. därförDet viktigtär attsom
lyfta fram alternativen, och dess konsekvenser, för kunnaatt

de ofrånkomligagöra avvägningar krävs.som

Förutsättningar och kriterier för utformningen och
analysen modellerna kapitel 3av

direktivenI till utredningen har angivits dels två utgångspunk-
för arbete,ter dels frågeställningarantalexpertgruppens ett

skall belysas för respektive ukvårdsmodell. direktivenIsom
utformningen samtliga modeller förutsättsattanges av vara

förenlig med två principer

vård på lika villkor
i huvudsak offentlig finansieringen

utgångspunkterDessa har tolkats restriktioner försom grup-
arbete med modellerna. Samtliga modeller skallpens tre vara

förenliga med dessa två principer. Formuleringarna dockger
del tolkningsutrymme kräver vidare preciseringar. Isamten

direktiven har även frågeställningarantal angivitsett som
skall belysas i respektive modell. Enligt be-expertgruppens
dömning fleraär kriterierna oklara innehålleroch fleraav
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därför valthartolkningar. attdimensioner och Expertgruppen
tyd-därigenomförolika tolkningar3i kapitel diskutera att

följer.sedanbedömningarliggöra de som

kapitel 4landstingsmodellReformerad

iutgångspunktsinlandstingsmodellenreformeradeDen tar en
organisato-inom dennahuvudmannaskapsform, ochbestämd

möjligheterpotentielladirektivenenligtskall attriska ram
sjukvårdeninommarknadslikaåstadkomma arrangemang

vissabibehållslandstingsmodellreformeradutnyttjas. I en
Landstingenförhållanden. ärrådandefrånegenskaper nu

vissaförtroendevalda skall utövadärgeografiska enheter
befolkningenfrånerhållit mandatbeslutsfunktioner efter haatt

till lokalaanpassningmöjliggörval.i allmänna Detta en
sinskall sättavalda ombudenförutsättningar och behov. De

landstingsmodellendärmedoch ärpå verksamheten,prägel
variationer.föröppen

förpåvidarelandstingsmodell byggerreformerad ettEn
sjukvårdssystem.ochhälso-förhållanden välkäntsvenska

befolk-geografiskadetbehålls oförändradeGrunddragen
nivå.regionalpåkontrollenpolitiskadenningsansvaret och

modi-landstingsorganisation dock kommakanframtida attEn
producerandedefinansieringsform ochñeras vad gäller en-

självständighet.hetemas
renod-alternativfinns två añnansieringsformBeträffande

finansieraroch blandstingsskattfinansiering vialad staten
befolkningsbaserad ersätt-sjukvårdenoffentligaden engenom

finan-statligfalldetsjukvårdshuvudmännen. Ining till en
sannolikt behovmedföraktuell dettablirsiering kapitation

politiskarevidering deliksomgrundlagsändring, avenav
väljerfalllandstingen. detuppgifter inom I attmanorganens

utjäm-sinsemellansjälvñnansierade ochlandstingenlåta vara
aktuellt övervägabliskattekraft, kan detskillnader i attna

uppgifterlandstingenslämpligt begränsahuruvida det är att
blirlandstingsskattensjukvård; varvidhälso- ochtill enbart

sjukvårdsavgift.regionalen
tyd-viktigt meddetlandstingsmodellreformerad ärInom en

skallsjukvårdstjänsterproduktionenliga regler för hur av
tillför kompe-obligatorisk styrelseorganiseras. En externsom

mellanledviktigtdriftsorganisationen kantill utgöra etttens
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mellan politiska nämnder och operativ ledning. föranle-Detta
der behov lagstiftning för offentligaden hälso- ochav ny
sjukvården.

reformeradelandstingsmodellenDen uppvisarbegränsningar
vad gäller möjligheten utveckla marknadslikaatt arrange-

Vad kan åstadkomma planeradär marknad, därmang. man en
vissa producenter möjligen kommer favoriseras. kom-Detatt

alltid lagstiftning föreskriverellertrotsmer uppmuntrarsom-
konkurrens bli svårt leva till kravet konkur-att att upp-
rensneutralitet. kan inteMan bortse från den enhetatt som
reglerar tillträdet till marknaden kommer få mycketatt en
stark position, rollen köpare, i flestaoch de fallgenom som
kommer landstingen bedriva verksamhet.att egen

Primärvårdsstyrd vård kapitel 5

primärvårdsstyrdaDen förmodellen sjukvårdens organisation
bygger på sjukvårdsresursema för definieradatt befolk-en
ning koordineras via primärvården. Eftersom syfte medett
modellen är stärka primärvården det möjligtatt är dettaatt
bäst uppnås med kommunalt huvudmannaskap och kommu-ett
nal ñnansiering. Därmed öppnas möjligheter föräven avväg-
ningar mellan alternativa användningar mellanav resurser;
sjukvård och offentlig konsumtion hos kommunerna.annan
Även möjligheterna uppnå konkurrens på ukhussidanatt en
är sannolikt bättre kommunerna, produktionsansvarutanom
för den slutna vården, för beställarfunktionen. Expert-svarar

har valt utveckla modell för primärvårdsstyrdattgruppen en
vård där kommunerna för hela finansieringen sjuk-svarar av
vården.

Ett alternativ är står för hela finansieringen.annat att staten
Med renodlad statlig finansiering skulle kommunernaen er-
sättas enligt någon form kapitationstaten befolknings-av av
baserad ersättning. det fallI kommunerna själva finansierar
sjukvården krävs utjämning kommunernas skatteunder-en av
lag.

Modellen bygger på patienten väljer privatatt agent-en en
eller offentlig husläkare fattar beslut olika typersom om av-
vårdkonsumtion. Expertgruppen diskuterar två möjliga organi-
sationsformer för primärvården med eller ekonomiskutan
kontroll sjukhusresurser. detI alternativet hanterasav senare
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beställarnämnder,via kommunalasjukvårdsresursersamtliga
så husläkarnautformasprimärvården kanmedavtalen attmen

primärvårdmellanavvägningenoptimeraincitamentfår att
kontrollsystem.belönings- ocholikaukhusvårdoch genom

ukhusresur-kontrollerarprimärvårdenalternativ därdetI
försäk-risktagandeförhusläkama attutsätts ett genomser

produktionen. Dettamed delarintegrerasringsfunktionen av
ekonomisk kompetensadministrativ ochpåkravställer stora

sjukhus-specialist- ochmedFörhandlingarhusläkama.hos
innehåll.vårdensavtalsåvälkunskapvården kräver somom

Även medökarbefolkningsunderlagvisstpå attkraven ett
sjukhusresursema.de totalakontrollerarhusläkarna

sjuk-förstyrformerochocksåmodell ändras ägar-dennaI
varandra ochmedskall konkurreraEftersom sjukhusenhusen.

husläkar-finns hosefterfrågantill densitt utbud somanpassa
nödvändigtdetbeställarenheter ärkommunalaoch attellerna

för-strategigenomtänktkräverägarskapet. attändra Det en
sjukhussektorn.inomhuvudmannskapetnuvarandedetändra

6kapitelsjukvårdsförsäkringObligatorisk

flertalenligtutformasukvårdsförsåkring kanoffentlig ettEn
modellenfrågeställning igrundläggandeprinciper.olika En

administra-imonopolochkonkurrensavvägningen mellanär
nationellalternativsjukvårdsförsäkringen. ärEtttionen enav

anslut-samtliga medborgare ärvilkensjukvårdsförsäkring till
enhetligt kon-såledesomfattasmedborgareAlla ettavna.

försäkringsgivarelåta fleraalternativ ärtrakt. Ett attannat -
enhetliga kon-administreraprivataoffentliga eller samma-

funktion,administrativfårFörsäkringsgivamatrakt. renten
förändring förnågonmedför inte störrelösningdennaoch

försäkringskontraktet. Eninnehållet igällervadmedborgarna
försäkringsgivarnaemellertiduppstårsituationhelt omannan

då möjligtblirolika kontrakt. Deterbjuda medborgarnakan
och detförsäkringsgivare,olikamellankonkurrensetableraatt

sjukvårdsförsäkring ochgällervadoffentliga engagemanget
dåförändrassjukvårdochproduktion hälso- genom-meraav

gripande.
huvudaltemativ diskuteravaltharExpertgruppen att ensom

försäk-administrerassjukvårdsförsäkringemsituation där av
regioner.geografiska Iinommonopolringsgivare med ett
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appendix redovisas modell med konkurrerande försäkrings-en
givare.

Grundläggande för denna modell denär försäk-att ettavser
ringsskydd, där skyldigheter och rättigheter för de inblandade

specificeradeär i de övrigaän tvåparterna modellerna.mer
offentlig finansieringEn i sjukförsäkringsmodell innebären
grundläggande egenskaper hos traditionell försäkringatt en

försvinner. obligatoriskEn sjukvårdsförsäkring lagreg-ärsom
lerad innebär medborgaren inte för individuellutsättsatt
riskbedömning falletsom vidär privat försäkring, utanen
risken fördelas solidariskt på kollektiv,större ärett som
nationens samlade befolkning. I detta avseende avviker natur-
ligtvis modellen från traditionell försäkring.en

Uppgiften för den politiska nivån bestämmaär vilkaatt
rättigheter försäkringen skall omfatta läkarvård, sjukhusvård,
tandvård etc. och vilka intäkter krävs för uppfyllaattsom
dessa rättigheter fastställa sjukvårdsutgiftemas storleksamt
under kommande budgetår. Det betyder riksdagen varjeatt
år fattar beslut storleken sjukvårdens intäkter ochom
utgifter. Genom hålla dessa beslut skilda från administra-att
tionen försäkringen förutsättningar för stabil långs-av ges en
iktig finansiering och kostnadskontroll. Administrationen av
försäkringen åläggs inom den beslutade utgiftsramenatt agera
när kontrakt sluts med olika vårdgivare.

likhetI med den primärvårdsstyrda modellen medför en
modell sjukvårdsförsäkringmed förändring ochägar-en av
styrformer för sjukhusen. jämförelseI med dagens landstings-

sjukhusägda och vårdcentraler kommer vårdgivama i ett
sjukförsäkringssystem fritt utifrån de restriktioneratt agera

offentlig reglering etablering, konkurrens-som ges av en av
förutsättningar försäkringsgivamasoch finansiella villkor. Det

samtidigtär uppenbart försäkiingsadministrationen måsteatt
kraftigaremed styrmedel vårdgivama än vadgentemotagera

har varit fallet inom den nuvarande ukförsäkringen. Detsom
såvälgäller principerna för ersättning möjligheterna tillsom

selektivt kontraktera vårdgivare.att Försäkringsadministratio-
självständigtavgör vilka kontrakt skall upprättas mednen som

vårdgivare, och påverkar därmed försäkringstagarnas valmöj-
ligheter.

form individuellEn anpassning inom för of-av ramen en
fentlig sjukförsäkring är möjlighet till individuellaatt ge
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vårdTilläggsförsäkringarnatilläggsförsäkringar. somavser
tilläggsförsäk-försäkringen. Dessaoffentligadeninte täcks av

sjukförsäk-offentligasåväl dentillhandahållasringar kan av
formförsäkringsgivare. Enprivataringen avannansom
åtagandeoffentligtföranpassning inomindividuell ettramen

offentligadenutträdaindividenförmöjligheten attär ur
sjukförsäkring.privatfår då tecknaIndividenförsäkringen. en

inte skallutträdaväljerdenutgångspunktenMed attatt som
utträdetmedfördelenprivatekonomiskt ärnågotvinna en

försäkringsskydd.påverka sittmöjlighet att

7kapiteloch slutsatserJämförelse

förutsätt-utifrån demodellernajämförs dekapiteldettaI tre
hardirektiven. arbetetangivits i Ikriterierningar och som

uppfyllamodeller skallsamtligautgått från attexpertgruppen
offentlig finan-ochpå lika villkorvårdutgångspunktema om

också skill-kriterier ärvissa desiering. För satts uppsomav
ställningstagan-fastställa. Föromöjligasmå ellernaderna att

detkanmodellernamed denackdelarochtill fördelardet tre
detkriterier däruppmärksamma desärskild vikt attvara av

skillnader.föreligger

för-sittpåverkaindividenförMöjligheternaValfrihet. att
vård baseradprimärvårdstyrdinomsäkringsskydd störstär en

med budgetansvartill husläkareanslutningindividuell en
sjuk-obligatoriskinomsjukhusvårdenför delar samt enav

tillmöjlighetertilläggsförsäktingar ochmedvårdsförsäkring
vård-väljaindividenförmöjligheternautträde. attDe största

utformningar.i olikaförsäkringsmodelleninomgivare finns
Även valfrihetdennalandstingsmodellen ärreformeradei den

erbju-modellerbjuder.landstingen Ingenutbudinom detstor
vårdgivare.fullständig valfrihetder aven

förFörutsättningarnaEtableringsfrihet och konkurrens. en
sjukvårdsför-obligatoriskinometableringsfrihet störstär en
någotinteförsäkringsadministrationen har ägaran-säkring där

olikaavtal medtecknafrittmöjligheterhar attutansvar
inom denrelativtmöjligheter är ävenvårdgivare. Dessa stora

refor-Etableringsfriheten inom denvården.primärvårdsstyrda
lands-detbegränsas ägaransvarlandstingsmodellenmerade av

produktionsenheter.förhatingen kommer att egna
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Demokratisk kontroll. samtligaI modeller kommer det
politiska inflytandet beträffande sjukvårdensatt stortvara
reglering, finansiering, utgiftemas storlek försäkrings-samt
skyddets omfattning. politiskaDet inflytandet emeller-utövas
tid på olika nivåer i modellerna. helintegreratI ett system som
den reformerade landstingsmodellen har politikerna i sin roll

möjligheterägare till såväl insyn möjligheterstorasom som
till direkt inflytande verksamheten.över den primärvärds-I
styrda vården och obligatorisk ukvårdsförsälcring kommeren
den demokratiska kontrollen utövas insyn ochatt genom
uppföljning och i mindre grad politikerna möjligheter tillge
direkt styrning verksamhetens inriktning.av

För antal frågeställningar har bedömtett expertgruppen att
mindre skillnader föreligger mellan modellerna. Dessa skillna-
der dock beroendeär de operativa besluten, frågadvsav en

intern effektivitet.om

Kostnadskontroll och kostnadseffektivitet. Erfarenheterna
visar försäkringsadministrationeratt ägaransvar harutan
svårigheter kontrollera totalkostnadema inom sjukvården.att

den obligatoriskaI sjukvârdsförsäkringen är och kon-taxor
trakt det avgörande styrmedlet för försäkringsadministration-

medan beställarenheter i landstingsmodellen även kanen,
utnyttja administrativa instrument för kontrollera kostna-att

Ävendema. den primärvårdsstyrda vården ställs inför pro-
blem via avtal sjukhusvården.att styra

ÄvenAdministrationskostnader. storleken admi-om
nistrationskostnadema i de modellerna svåraär bedömatre att

det sannoliktär den primärvårdsstyrda vården kommeratt att
kräva administrativa aktiviteter de tvåän övrigamera av
modellerna. Spridningen upphandlare flera enheter samtav

individuelladen anslutningen till husläkare faktorerär som
bidrar till detta.

Expertgruppen har haft till uppgift göraatt en samman-
fattande bedömning de modellerna eller förslagläggatreav
till vilken modell den den bästa för svensksom anser vara
sjukvård i framtiden. finnsDet emellertid antal problemett
eller frågor vill fästa uppmärksamhetexpertgruppensom
inför utredningens fortsatta arbete.
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lång siktochpå kortfinansieringSjukvårdens
finansiella problemkortsiktigalandstingensviktigtärDet att

förplansjukvården. Enförkonsekvenseroacceptablafårinte
offentligai debalansernaåterställandetirollsjukvårdens av

sjukvårdenmåstelång siktPåutarbetas.måsteñnansema
konjunkturellafinansiering görstabiltillförsäkras attsomen
entydigt klar-förutsätterDetabsorberas.variationer kan ett

ligga.skallfinansieringenförgörande ansvaretvar

strukturproblemSjukvårdens
medi-densjukvård resultatärsvenskinomStrukturen ett av

1960-talen1950- ochunderutveckladesteknologicinska som
akutsjuk-inom den slutnavårdplatserbehovstarktmed ett av

föränd-liksomi sjukdomspanoramatFörändringarvården.
inneburit starktteknologin harmedicinska ettringar i den

utvecklingdennaVinvårdplatser.behovreducerat stema avav
intestruktur harsjukvårdensochtagits hemintehar ännu an-

situationen. Expertgruppen atttill den enanserpassats nya
länsgränsema.i samarbete övermåste lösasreformsådan

nivå.nationelluppmärksammasmåstedettaBehovet av

producenterfriståendeEtablerandet av
bästadenvilket ärmöjligt bedömai intedagDet är att som

sjukvård,svenskförvårdstrukturenönskvärda t.ex.eller
Sjuk-producenter.offentligaochprivatamellanfördelningen

självständigadock baserasbörproduktionsstrukturvårdens
kvalitet.kostnader ochförklartmedproducenter ansvar

ochEffektivitet ansvar
fåtttvå målansvarsförhållanden ärEffektivitet och klara som

mening börEnligtsjukvården.vikt inomökad expertgruppens
för utkrävandeiförankras lagarbetechefstjänstemännens av

verksam-följaochplanera,kunnaFör styraatt uppansvar.
ochkostnaderinformationssystemförbättradeheten krävs av

Ökade inomutvärderingarmåstekvalitet. satsasresurser
socialaochekonomiskakliniska,integrerarsjukvården som

livskvali-patienternasförkonsekvensernainklusiveaspekter,
sjukvårdensanvändningaralternativa resurser.tet, avav
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Aktiv styrning från beställarsidan
Erfarenheterna visar tydligt etableringsfrihet för vård-att en
givare i kombination med passivt agerande från köparsidanett
leder till problem med kostnadskontroll och kostnadseffektivi-

enheter förhandlarDe och avtalar vårdgivarnamedtet. som
måste förutsättningar dessa via åtgärderatt styrages som

kontraktering,selektiv uppföljning och kontroll kostnaderav
och kvalitet.
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Inledningl

Uppdraget1 l
.

tillkallastatsrådet Könbergbemyndigat BoRegeringen har att
bedömaanalysera ochkommitté för delsparlamentarisk atten

2000, delsfram till år ochresursbehovsjukvårdenshälso- och
finansieras ochukvården börhälso- ochhuröverväga orga-

Kommitténssamhällsnivån.övergripande över-på denniseras
förstavärdering iochpå analysväganden skall grundas aven

organisationsmodeller. Dessaolika ñnansierings- ochhand tre
vårdprimärvårdsstyrdlandstingsmodell,reformeradbenämns

kommittén knu-sjukvärdsförsäkring. tillEnoch obligatorisk
vidareutveckla ochuppgiftengivitshar attexpertgruppten

självständigt modeller.analysera dessa

1.2 tolkning uppdragetExpertgruppens av

och sjuk-varit belysa hälso-uppdrag harExpertgruppens att
inte behandlaorganisation,vårdens övergripande attmen

utredningarstatligadetalj utformningen sjukvården. De somav
uppgifthaft tillvanligtvistidigare granskat sjukvården har att

given modell.tillskalldiskutera hur denna enanpassas
begränsaderhållit utgöruppdragDet expertgruppen ensom

kommit-parlamentariskauppgift faller på dendel den somav
alternativ,någrainte själv formuleraskalltén. Expertgruppen
alternativ.specifiktställning till någotentydigtheller ta

för kommit-underlagskall utgöraExpertgruppens ettrapport
skedekommittén ividareténs arbete. Det är ett senaresom

sjukvårdensflera förslag till ochhälso-skall lämna ellerett
finansiering.framtida organisation och

förändringar i desjukvården deproblem inom ochDe yttre
utredningaktualiseratförutsättningarna för sjukvården som en

diskuteras i direktiven.alternativa modeller Expertgruppenav
fullständig kartlägg-inte sin uppgifthar görasett att ensom
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ning och analys tillståndet inom den svenska sjukvården.av
Vi har begränsat denna diskussion till faktorerde visom

särskild relevans för valet modell, dvs.ansett vara av av
organisation och finansiering på den övergripande nivån.

Grunden för arbete har varit de olikaexpertgruppens tre
alternativ för finansiera och organisera hälso- sjuk-ochatt
vården i Sverige, vilka finns angivna i direktiven. Till varje
alternativ eller modell i direktivenhar lämnats kortfattaden
beskrivning. Expertgruppen har modellerna inte ärnoterat att
definierade utifrån utgångspunkter. reformeradeDensamma
landstingsmodellen utgår från huvudmannaskapet givet,äratt
modellen primärvårdsstyrdmed vård utgår från viss vård-en
nivå och styrform, medan modellen med obligatorisk sjuk-
vårdsförsälcring kan sinha utgångspunkt isägassnarast typen

finansiellt innebärDet modellernaattav arrangemang. rym-
olika förutsättningar vad gäller vidareutveckling ochmer

möjligheten finns också kombinera de såmodellernaatt tre
de redovisas i direktiven.som

För bredast möjliga underlag för utredningens fort-att ge
ställningstagande har valt arbetssättsatta expertgruppen ett

innebär söka renodla de modellerna med avseendeatt tresom
på huvudmannaskap, ñnansieringsform och organisation.
Modellerna har egenskaper kombinationsmöjlig-gör attsom
heter är tänkbara, för undvika onödig komplexitet ochattmen
upprepningar då modellerna redovisas har gjortexpertgruppen
bedömningen modellerna vinner i klarhetatt attgenom pre-

tydliga alternativ. Viss Överlappning vidsenteras redovis-som
ningen dockär oundvildig. Detta gäller etablerandett.ex. av
fristående sjukhus vid primärvårdsstyrd eller försäkrings-en
finansierad vård, och formerna för ersättning till olika vård-
producenter, likheterdär finns mellan modellerna. Modeller
med delat huvudmannaskap möjliga,är detta harmen an-

huvudaltemativ. återspeglarsetts Det emellertidettvara
uppfattning det önskvärtexpertgruppens är med tydligtatt ett

huvudmannaskap och offentlig finansiär. Detta underlättaren
kostnadskontrollen och minimerar riskerna för suboptimering-
ar.

Vi såledeshar efter utformasträvat modellerna så deatt att
tillsammans fångar in de olika aspekter relevanta förärsom
utredningens fortsatta arbete med det eller deavgränsaatt
alternativ bör studeras ytterligare.som
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för- nackdelar sker medochBedömningen modellemasav
redovisaskriterier.punkter eller Dessaledning antalettav

innebärkortfattat i direktiven vilketmycket att expertgruppen
,

intedem.precisera och vidareutveckla Det ärförsökthar
harochuppgift skall lösas,givet hur denna expertgruppen

uppfattaskriterierna lämpligen börtolkninggjort sin hurav
uppgift.lösningar påfinnas andra dennadet kan-
olika modellerna,för- nackdelar med deochbelysaAtt tre

visatkriterierna, haruppställdadå konfronteras med dedessa
från innebärkomplicerat. utgå modeller ävensig Attvara -

sjukvårds-i befintligaåterfinnsinslagdessa rymmer somom
intevissa aspekter, görasöker renodla attsystem att man-

följerverklighet.bedömning tänkt Däravexakt attav enen
sig huruppgift entydigt uttalavanskligdet är att mo-omen

falli praktiken. detänkas fungeradellerna kan I expertgrupp-
huruvidaför uttalandeninte finnsdet grundatt omen anser

ingenskerfrån på vissa punkteravviker varandramodellerna

entydigt de and-bättresådan bedömning. modell änIngen är
delvis står i konfliktmålDirektiven flera olika somangerra.
uppgift hurintemed varandra. Det är attexpertgruppens ange

uppgiftdettamål skall varandra, ärdessa vägas mot utan en
kommitténs fortsatta arbete.för

genomförts, liksommodellernaDen precisering somav
vilar teoretiskabedömningen deras konsekvenser, reso-av

erfarenheterochkunskaperexpertgruppens avnemang, om
sjuk-hälso- ochanalysersvenska sjukvården,den samt av

förvården viktigt utgångspunkti andra länder. En expert-
dessahar dock varit modellerna ävenatt rym-gruppen om-

tillfrån länder skallinslag hämtade andra anpassasmer -
sjukvård inneochförutsättningar. Svensk hälso- årsvenska

pågår mångaiförändringar, landeti skede och runtett omav
inteförsök. försök dock utvär-aktiviteter och ännuDessa är

ligga tillmindre utsträckningoch därför iderade kan endast

långsiktiga bedömningar.förgrund expertgruppens mera
strategiskt val.sjukvårdssystemValet hälso- och är ettav

sina analyser till dettahar koncentreratExpertgruppen strate-
för taktiska beslut,gjort finnsgiska val. dettaNär är utrymme

obligatorisksjukhusen eller hurskall ägat.ex. envem som
ocksåtaktiska valadministreras. ärförsäkring skall Dessa

fungera.viktiga för kommer Förhur systemetssystemet att
heltpraktiska funktionssätt de operativa beslutensedanär av
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avgörande betydelse. förändringEn kansystemetav garan-
visst utfall de operativatera ett besluten. Däremot kanav

förutsättningarna för dessa ibeslut hög påverkasgrad av
systemutformningen.

Att sätta alternativ är sätt styrkan ochett attupp se svag-
heterna i det nuvarande De modellerna syftarsystemet. tre
huvudsakligen till belysa de alternativ finns ochatt derassom
tänkbara konsekvenser. Oberoende vilket alternativ, ellerav
kombinationer alternativ, väljs finns det antalettav som
frågor eller problem enligt måste diskute-expertgruppensom

och lösas. Dessa redovisas i slutsatserna.ras

1.3 Rapportens uppläggning

kapitelI 2 lämnas bakgrund till huvudupp-expertgruppensen
gift är utveckla och analysera modeller för sjuk-attsom tre
vårdens organisation och finansiering. kapitletI avhandlas
bl.a. hälso- och sjukvårdens egenskaper, alternativ för organi-
sation hälso- och sjukvård utvecklingen densamtav av svens-
ka hälso- och sjukvården. Kapitlet avslutas med diskussionen
kring några problemområden inom dagens svenska hälso- och
sjukvård.

kapitel 3I redovisas tolkning de utgångs-expertgruppens av
punkter enligt direktiven skall ligga till grund för analy-som

modellema. de därpå följandeI kapitlen utvecklas ochsen av
analyseras de modellerna. kapitelI behandlas4 refor-tre en
merad landstingsmodell. kapitelI 5 redovisas modell meden
primärvårdsstyrd vård. kapitel 6I redovisas modell meden
obligatorisk sjukvårdsförsäkring, ioch appendix till dettaett
kapitel utvecklas modell med konkurrerande försäkrings-en
givare.

Kapitel 7 innehåller jämförande sammanfattningen av mo-
dellemas egenskaper, och redovisar sinadärexpertgruppen
slutsatser beträffande väsentliga skillnader mellan de tre mo-
dellerna. Avslutningsvis sker redovisning några frågoren av

bakgrund sittexpertgruppen, uppdrag, bedömermotsom av
är relevanta i den parlamentariska kommitténs fortsatta arbete.

I ingår antal bilagor vilka harrapporten utarbetats påett
uppdrag där författarna självständigtexpertgruppen,av men

för innehållet. bilagaI diskuterasI administrationskost-svarar
nader inom hälso- och sjukvårdssystem. Bilaga kart-är en
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inomreformarbetetpågåendedetanalysochläggning av
förbetydelseincitamentensbehandlarBilagalandstingen. III

teknologi. bilaga IVmedicinsk Ianvändningochspridning av
sjukvård.ochför hälso-ñnansieringsformerolikabehandlas
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2 Bakgrund

l Inledning
för diskuteraIntresset den svenska hälso- och sjukvårdensatt

organisation finansieringoch har ökat markant under de
åren. Innovationskraften i det medicinskasenaste systemet

leder till metoder utvecklas introduceras.och Dettaatt nya
medför fler människor kan bli hjälpta, bidrar ocksåatt men
till förändra inriktningen sjukvårdssystemet,att t.ex. ge-

kortare vårdtider och människor ihögreattnom genom upp
åldrarna kan behandlas. Efterfrågan på ukvårdstjänster inom

befolkningen i princip obegränsad eftersomär dessa nästan
helt finansieras någon försäkring s.k. tredje-typgenom av
partsñnansiering. tidI samhällsekonomisk tillväxten av svag
uppstår svårigheter för sjukvården liksom andra samhälls--
sektorer sig till förutsättningar.att anpassa nya-

Situationen för svensk hälso- och sjukvård dock inte unikär
problemen likartade i mångaär länder. Oberoende typav-
sjukvårdssystem skatteñnansierat försäkringsbaseratellerav -

tvingas i högre grad tidigare åtgärderän övervägaman som-
syftar till kostnadskontroll förbättradoch produktivitet. I
många länder pågår försök förändra relationerna mellanatt
olika aktörer i sjukvårdssystemet allmänhetenpatienter,
försäkringsgivare vårdgivareoch på olika nivåer. kanDetta

inslagske ekonomiska incitament och konkurrens,genom av
också krav på sjukvården redovisastörre sinaattmen genom

Ävenresultat. nationsspeciñka förhållanden sig på-görom
minda vid utformningen sådana åtgärder de problemärav

uppstår inom sjukvårdssystemet i likartadestort settsom
oberoende nationell miljö 1991.Hurstav

situationen inomAtt sjukvårdsvensk liknar iden andra
länder innebär inte kan avstå från ingående analy-att attman

rådande förhållanden och diskutera behovet föränd-sera av
ringar.
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beskriva ochöversiktligtsyftar tillbakgrundDenna att
förändringarvidbetydelsefaktorernågra äranalysera avsom

gällerorganisation. Detdesssjukvården ochochhälso-av
sjukvård liksom deförgenerellavilkaegenskaper ärsådana

tänk-organisationsformer ärochfinansiella somarrangemang
problemområden vilkanågraAvslutningsvis behandlasbara.

sjukvård.ochhälso-för svensksärskild betydelseär av

sjukvårdochhälso-2.2 utmärkerVad

tjänsterolika2.2.1 Flera

vilkaaktiviteterdebeskrivassjukvård kanHälso- och som
Eftersomåterställa hälsa.ohälsa ochförebyggasyftar till att

olika, ochmyckettolkasohälsa kanhälsa ochbegreppen
denbästvilka aktiviteteruppfattningen egnagynnarsomom

svårtblir detindivid,individ tillfrånvariera attkanhälsan
till hälso- ochskall räknasför vadexaktdra gräns somen

delsperspektiv, ochbredaredelsVi kan anläggasjukvård. ett
smalare.ett

sjukvård räknasochtill hälso-perspektiv kanbredareI ett
legitimeradeaktiviteter vilka utövasskolmedicin sådana av

legitimera-förskrivsvilkaläkemedelsådanayrkesutövare av,
behandlingsformeralternativayrkesutövare, ävende men

ochäldreochomvårdnadalternativmedicin, omsorger om
utförsochtillsyn,vilka kräverandra av pro-somgrupper

skeraktiviteterdefessionella yrkesgrupper, även sommen
fa-iomvårdnad hemmetinformella sektorninom den av-

frivil-insatserochochmiljemedlemmar, vänner avgrannar
vilkaaktiviteterinräknakan härligorganisationer. ävenMan

fysiskarisker i denförebyggaochhälsansyftar till stärkaatt
miljön.

omfattasjukvård dehälso- ochdefinition kanVid smalen
primär-tillhandahålls inomserviceaktiviteter och den som

de yrkesgrupperledningvid sjukhus undervård och somav
rollenlegitimering tilldelatlagstiftningsamhället attgenom

vilkavidta åtgärderproblem, ochmedicinskabedöma att
lindra,hälsa,återställaförbättra ochsyftar tillfrämst att

tidig död.förförhindra ohälsa ochförebygga och
olika tjänsterefterindelning hurocksåkan göraMan en

skersjukvård betalas; detanknytning till hälso- ochmed om
tredjeviaegenbetalning, ellerenskildadirekt engenom
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kan eller försäkringsbolagpart, ochstaten ettsom vara som
villkor föravgör konsumtionen sådana tjänster vilka ärav

subventionerade. detI fallet blir det intressantäven attsenare
särskilja tjänsterde subventioneras kollektivasom genom
offentliga budgetar från de finansieras privatasom genom
icke obligatoriska försäkringar.

sammansättningen på de hälso- och sjukvårdstjänster vilka
konsumeras befolkningen varierar mellan olika länder.av

fördelningenHur flera faktoreravgörs ñnansie-utser av
ringsformer, ersättningen för olika tjänster till vård-typer av
givare, tillgänglighet socialaoch värderingar. finnsDet egent-
ligen ingen given mix vårdtjänster de faktiska för-utanav
hållandena i olika länder avspeglar skillnader i politiska vär-
deringar, uppbyggnad hälso- och sjukvårdssystemet ochav
tradition.

Studier hur ukvårdskostnadema fördelas slutenvård,av
öppenvård och läkemedel i de nordiska länderna visar på en
avsevärd variation bland länder vilka betraktas ganskasom
likartade vad gäller samhällsstruktur Gerdtham Jönsson

Ännu1992. skillnader istörre detta avseende har noterats
mellan länder i Europa, där Frankrike och Tysklandt.ex.
utmärker sig med avseende på den andel av resurser som
konsumeras i öppenvård utanför sjukhus i form läke-samt av
medel, medan i Sverige och Storbritannien förhållan-t.ex.
devis går till sluten vårdstora 1981.Maxwellresurser

2.2.2 Egenskaper hos hälso- och sjukvård

viOm anlägger definitionsmal på hälso- sjukvårdoch såen
främst åtgärder inom det professionellaatt omfattassystemet

kan peka på antal egenskaper betydelse förärettman som av
utformningen organisation finansiering.ochav

Hälso- och sjukvården konsumeras förhållandevis sällan

Hålso- sjukvårdoch är tjänst flertalet med-typen av som
borgare efterfrågar relativt sällan. Individen har därför mind-
dre anledning hålla sig välinformerad vilkaatt alternativom

Åexisterar inom denna tjänstesektor. andra sidan oftaärsom
kostnaderna sjukdomnär inträffar mycket höga. Osäkerheten

kunna bedöma när hälso- och sjukvårdatt behöver konsume-
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och de kostnader följer sjukdom inträffarnärstoraras som
det ligger i flertalet individers intresse försäkra siggör att att

för utgift.denna det medför också individerna för-Men att
sig tjänsterna skall finnas tillgängligaväntar de be-näratt

hövs.

Hälso- och sjukvården konsumeras livscykelnojämnt över
och mellan befolkningsgrupper, vilket medför behov av om-
fördelning mellan transfereringar mellangenerationer och

inkomstgrupper

Behovet konsumera sjukvård varierarhälso- och mellanatt
individer livscykeln. fördeladoch under Hälsan ojämntär
inom befolkning, vilket visar sig fåtalatt etten genom perso-

konsumerar sjukvård. Konsumtionenmycket hälso- ochner av
sjukvård särskilt vissa perioder i livet,är hög under och
särskilt livetsunder slutskede. Studier visar omkring 25 %att

förväntade sjukvårdsbehov inträffar under detav en persons
levnadsåretfsista omständigheter medförDessa behov att

omfördela individermellan och mellan generationer.resurser

Hälso- och sjukvården konsumeras vid behov dåoch med

långt driven subventionering

Flertalet hälso- och sjukvårdens tjänster speciella på detärav
viset individer inte på få tillgång tillkan ställa kravatt att
dem behov har fastställts. föreliggerDet rättutan att ett en

få sina behov fastställda, de skall tillgodoses endastatt men
detta medicinskt motiverat. fallär de behov har konsta-Iom

tillhandahålls tjänsterna i subventionerade.regel starktterats
Individen får litendärmed anledning ekonomiska skälatt av
begränsa den mängd hälso- sjukvård tillhandahålls.och som

likartat förhållandeEtt gäller privata försäkringar, i falldet

försäkringstagaren anspråk på få utnyttja försäkringen.gör att

Se Lubitz å Prihoda 1984 Nord Hjortoch 1988. Samspelett.ex.
mellan ålder och vårdutnyttj ande dock komplicerat vilket framgår Rinellär av
Hermansson 1990.



SOU 199338 31Bakgrund

Hälso- och sjukvården definieras och fördelas professio-av
nella besitter kunskapsövertaggrupper som ett

Fördelningen hälso- och sjukvårdstjänster till enskildaav
individer bygger i utsträckning beslut professionel-stor av

främst läkarkåren. Företrädare för den medicin-grupper -
ska professionen har överblick tillgängligaöver medicinska
alternativ, och vanligenär både rådgivare och producent av

Ävendessa tjänster. individen har till informationrättom
besitter professionen betydande kunskapsövertag.ett Man
talar i sammanhanget informationsasymmetri före-attom en
ligger mellan professionella yrkesutövare och patienten. Detta
problem finns också inom andra områden, särskiltärmen
uttalat vid konsumtion sjukvårdstjänster.av

Hälso- och sjukvården innehåller betydande inslagett av
osäkerhet och flytande för det medicinsktgräns nödvändigen

Hälso- och sjukvårdens tjänster baseras på den medicinska
vetenskapen, vilken genomgår ständig utveckling. Deten
föreligger ofta flera alternativ vid medicinsk behandling och
ofta betydande svårigheter i varje enskilt fall kunnaatt av-

vilketgöra alternativ bäst förär patienten. Beslutsom om
medicinsk intervention bygger inte exakt kunskap, påutan

eller mindre säkra bedömningar. Denna osäkerhet med-mer
för producenter sjukvård haratt möjligheter defi-storaav att
niera behovet så detta överensstämmeratt med vad ön-man
skar producera supplier induced demand.2

Hälso- och sjukvården präglas höga förväntningar liksomav
svåra etiska övervägandenav

Kraven på hälso- sjukvårdensoch tillgänglighet ofelbar-och
het har blivit inom befolkningen och dessstora interoll är
bara befrämja hälsa förhindraochatt ohälsa, ävenutan att
lindra och trösta. Hälso- och sjukvårdssystemet har i högre
utsträckning tidigareän kommit bli substitut för bristeratt ett
i sociala relationer, och i många fall trygghet för otryggaen
människor. teknologiNy inom hälso- och sjukvården ställer
i ökad utsträckning etiska frågeställningar på sin därspets,

2 Detta förhållande utvecklas bl.a. Evans 1974.av
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flerasjälvklart,behandling intemedicinsk ärvalet utanav
för patienten.för- nackdelarerbjudas ochalternativ kan med

dynamiksjukvården utmärksHälso- och storav en

innehålletteknologimedicinsk harutvecklingen inomGenom
finns tek-dagförändrats markant. Ii sjukvårdens tjänster

för 20 år sedan.rutinmässigtnologier användeskvar som
tidi-behandlingsinsatserinneburithar dettaKonkret att som

falli många be-för sjukhusen, ochreserverade somgare var
tillgängli-vård, gjortshögspecialiserad hartraktades mersom

rutinmässigt inom primär-fall används denågral nuga.
utvecklatsvården har metodervården. den slutnaInom som
reduceringfortlöpandetidig hemgångmöjliggjort aven-

högspecialiseradestånd. denvärdtider kommit tillhar Inom
ingrepp på alltkompliceradevården sker alltmerdäremot en

behandladestidigare intebefolkning. Sjukdomaräldre som -
blivit medi-synliggjordes i dagaldrig haroch därmed en-

vidareanspråk påuppgift därmed secinsk och gör resurser
bilaga III.

finansiering2.3 organisation ochPrinciper för av

sjukvårdenhälso- och

förekomst-Karakteristiskt för ukvårdssystemethälso- och är
konsu-tredjepartsñnansiering. Marknadsmodellen meden av

för tjäns-för kostnadenproducenter helaersättermenter som
inomförekommer i liten utsträckning detta In-system.ter

försäkring vanligtbetalning ellerdirekt skatter ärgenom
in-inte sjukdom skalleftersom individerna kan planera när

ekonomiskamedför drastiskaträffa då inträffar dettaoch den
konsekvenser.

tredjepartsñnansieringEffekter2.3.1 av

försäkringsskydd till patien-Tredjepartsñnansiären ettger
försäkringspremier,ersättning i form skatter ellermotten, av

tredjepartsñnan-vård.producerar Dennaoch deersätter som
sjukvårdssystem oberoendei ochsiering gäller alla hälso- av

offentlig. ekonomiskafinansieringen privat eller Deärom
beskrivas i form triangel, där detrelationerna kan enav
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direkta flödet betalningar patientmellan och vårdgivare ärav
figur 2.1.litet innebärse Det normalt varken konsu-att

eller någotproducenter har intressestörre kost-menter av
naderna valetnär behandling avgörs. Detta vilarav ansvar
därför främst på den direkt producentemaersätterpart som

hälso- och sjukvård Jönsson Rehnberg 1992.av

2.1Figur Illustration trediepartsñnansierings.k.av

Direkta betalningar

Patienter Producenter
konsumenter vårdav

Finansiärer
försäkrare

försäkringslösning medförEn den försäkrade ofta saknaratt
motiv hålla kompensationen för den händelse försäk-att nere
ringen sjukdom. benämns iDetta ekonomisk litteraturavser
moral hazard, och kan delas i två a sannolik-typerupp

förheten händelsen skall inträffa, b överkompensationatt
vårdtillfället.vid främstDet är den moraltypensenare av

hazard förhar betydelse ekonomistymingen. Inom uk-som
vården har försäkringsinstitutioner haft svårigheter kontrol-att
lera värdet kompensationen, dvs kostnaden vid vårdtillfäl-av
let. Försäkringen kan åtgärder riktade konsumen-motgenom

patientavgiftert.ex. eller producenten kontroll vård-ten av
minskagivare risken för överutnyttjande sjukvård. Det ärav

främst åtgärder riktade producenten visat sig effekt-mot som
Åtgärderfulla. riktade konsumenten har dels varit imot
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målsättningar, dels visat sigkonflikt fördelningspolitiskamed

verkningsfulla 1984.mindre Evans
vårdproduktionenFörsäkringsgivarens kankontroll ut-av

försäkringsinstitutionerformas på flera Medsätt. utan pro-
finansiella relationerna med vård-duktionsansvar dehanteras

marknadsmekanismer kontrakt.givarna via och Ett annat
landstingen integrera ñ-alternativ i de svenskaär att som

produktion och huvudman.nansiering och under en samma
administrativadå viavårdgivama kan hanterasKontrollen av

organisationen. Kombinationer marknads-regler inom av
också före-direkt styrning naturligtvismekanismer kanoch

komma.

försäkringsinstitutiontredjeInslaget enpart somav en
påmotiverar uppmärksamhet vilkafinansiär sjukvårdav en

för ersättning tillföljer olika principerincitament som av
patientdirekta betalningen mellanvårdgivare. Genom denatt

behandling-vårdgivare endast mindre andeloch utgör en av
tredjepartsñnansiärenersättningen fråntotala kostnad, ärens

vårdgivare.avgörande för ekonomiska styrningenden av

Övergripande på systemutformning2.3.2 synpunkter

Utformningen sjukvårdssystem skiljer sig mel-hälso- ochav
utföras efterolika nationer. kanlan Analysen dessa systemav

varierande vilkenhögst utgångspunkter, beroende aspekt
tillönskar framhålla. Följande genomgång syftar attman

vilka framstårredovisa några systemdimensioner relevan-som
då sjukvårdssektom delhälso- och betraktas ettta som en av

1971.nationellt ekonomiskt-politiskt Lindbecksystem

Politisk reglering Marknad-

Fördelningen nyttigheter tjänster i samhälleochvaror ettav
genomföras efter två politiskt-kan principer antingen som

administrativa beslut eller marknad. modernaDenen
nationalstaten uppvisar olika blandformer, politisk regle-men
ring teoretisktoch marknadslösning kan dock åtminstone

förmarknad hälso-två motpoler. renodladsägas utgöra En

sjukvård osannolik, eftersom förutsätteroch denär
välinformerade själva för allakonsumenter kan betalasom

tjänster. politisk administrativ kontrolltotal ochEntyper av
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hälso- sjukvårdenoch knappastär möjlig då verksamhetenav
förutsätter betydande inslag frihet för konsumenter-ett av
patienter och handlingsutrymme för professionellaett stort

Ävenbeslutsfattare. hälso- och sjukvårdssystemom som
påbygger total marknad respektive total politisk kontroll inte

återfinns någonstans, kan systemutformningen i detta avseende
olika.lösas gäller främst iDet vilken grad offentliga medel

skatter, socialförsäkringsavgifter skall användas för tredje-
partsñnansiering, eller sådant skallettom arrangemang upp-

mellan individerrättas friståendeoch försäkringsgivare.

Order Incitament-

hälso- sjukvårdssystemEtt och bygger tredjeparts-som
finansiering leder till behov styrning för begränsa vård-attav
konsumtionen. Detta gäller oberoende tredjeparts-av om
fmansiären offentligär myndighet eller privat juridisken en

Denna styrning kan bygga ordergivning i formperson. -
lagstiftning eller administrativa beslut eller olikaav -

former incitament för medborgareförsäkringstagare ochav
verksammade inom hälso- och sjukvården. Försäkringstaga-

kan patientavgifter självriskeroch uppmuntrasren genom att
begränsa eller efterfrågan på vårdtjänster i viss riktning.styra
Genom prestationsersättning, bonus riktas motm.m., som
kliniker, vårdcentraler eller enskilda yrkesutövare kan be-
teendet påverkas. Oberoende hur styrformerna ärutav ser

väsentligtdet klargöra de spelregler gäller, så allaatt attsom
aktörer medvetnaär på vilka områden ordergivning skallom
gälla och på vilka områden inslag incitament kommer tillav
användning. blandningEn ordergivning incitament-ochav

skarpa gränser skapar oklarhet och svårigheterutan att-
verksamheten mål.styra mot uppsatta

Konkurrens på individnivá Konkurrens mellan företag-

Konkurrens uppfattaskan medel för undersökaett attsom om
produktionen eller tjänster kan genomföras bättreav varor

billigare.och hälso-Inom och sjukvården kan tänka sigman
formerolika konkurrens för driva verksamhetenattav

effektivt. möjlighetEn olika vårdgivareär fritt får konkur-att
patienter intäkternaoch hur mångaavgörs patien-rera om av
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vårdgivare.respektive Enväljer söka sig tillter att merasom
vidanbudsförfarandeform konkurrens gällerinstitutionell av

sina alter-möjlighetolika företag hardrift, där presenteraatt
inom sjuk-Konkurrensinstitutionell köpare.nativ inför en

pris-formeninte alltid havårdens område dockbehöver av
medelkvalitet kan användaskonkurrens, även ettutan som

i tävlan mellan producenter.

ägandeOfentligt ägande Privat-

Ãgarformen anläggningar producerarförvarierakan som
offentligt ägande, medansjukvård. dominerarnågra länderI

priva-både offentliga ochflertalet vanligt medi länderdet är
finnergäller desjukvårdsanläggningar. Vadta mansenare
idriften återinvesteras verksam-sådana överskott fråndär

intressen kannot-for-proñt sådana därochheten externa
domine-for-profit. flertalet länderanspråk på vinsten Igöra

anläggningar, i Neder-icke vinstsyftande privata och t.ex.rar
tillåtnaföretag inte inomprivata vinstsyftandeländerna är

ägarformensjukvården. emellertid tveksamt ärDet är avom
vårdanläggning lyckasbetydelse föravgörande pro-om en

kvalitet. faktorer,kostnadseffektiv vård Andragodducera av
från försäkringsgiva-såsom aktiv uppföljningkonkurrens och

ägarformen.sida, troligen betydelse änär störrerens av

Centralisering Decentralisering-

fatta utkrävaviktig fråga beslut ochhurEn är rätten att an-
sjukvårds-fördelas olika nivåer i hälso- ochmellan ettsvar

nivåeri talar detdetta sammanhang ärNärsystem. omman
första mellan natio-i hand frågan fördelningen ansvarom av

nivå.nivå regional nivå, kommunalnell och lokalstaten,
sjukvårdssystem i olikautformningenOm studerarman av

ansvarsfördelningbeslutsnivåerländer med avseende och
oftast konstruktion federa-återspeglar detta statsbildningens

ofta ocksålism unitärt statsskick, finnereller ettmen man
olikainslag tradition. Ansvarsfördelningen mellanstarkt av

sjukvårds-nivåer återspeglar aktuella förhållanden inom ett
flesta sjuk-också förhållanden i deomvärlden. Isystem men

decentraliseringvårdssystem i riktningkan trend mot aven
för placeratsbeslut observeras. operativa beslut harAnsvar
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ilångt ned organisationen. tider behovetI när kostnads-av
kommitkontroll betonas tydligtdet dock denär centralaatt att

nivån blir angelägen följakunna verksamhet ochattmer upp
initiativ till förändringar.ta

Öppenhet slutenhet-

hälso- sjukvårdssystemoch kan bestå fleraEtt delsystem,av
kanvilka inriktade tillgodose behov inommot att ettvara

antal geografiskt områden.avgränsade kan sigMan tänka att
utformningen finansiering och produktion varierar frånav
område till område beroende lokala beslut, och lokala

förutsättningar. Befolkningen hänvisad till de sjukvårds-är

tjänster erbj inomuds respektive område. kanMan ävensom
tänka sig sjukvårdssystem finansieringsformendär tillåterett

medborgarna söker vård varhelst de önskar inom natio-att
Fördelen med hög grad slutenhet därett systemnen. en av -

befolkningen inom område finansieraravgränsat ochett ut-
sjukvårdenformar kan detta möjliggör anpassningattvara-

till lokala förhållanden. förutsätter dock relativtDetta ett
statiskt samhälle, litenmed rörlighet. ökad rörlighet inomEn
nationer och nationsgränser medföröver behov flexibilitetav
inom hälso- och sjukvårdssystem. inriktatEttett system en-

på lokala förutsättningarbart får svårt fungera under dessaatt
villkor. utvecklingEn ökad integration i Europa,motnya

med rörlighet för människor,större det angelägetgör atten
utforma sjukvårdssystemetäven så dettaatt motsvarar nya
behov.

2.4 Internationell översikt

betydelsefulltär medDet kunskap sjukvårdssystemhurom
i andra länder uppbyggdaär och fungerar eftersom detta ger
möjlighet bedöma för- och nackdelar med detatt syste-egna

Expertgruppen har dock inte funnit anledningmet. göraatt
någon särskild detaljerad studie sjukvårdssystem i andraav

dåländer, sådana Översikter finnsredan publicerade se t.ex.
RobinsonHam, 1990;Benzeval 1991;Hurst Arvidsson

1991.Jönsson
finns emellertidDet anledning med utgångspunkt i inter-att

nationella erfarenheter diskutera något kring uppbyggnaden
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hälso- och sjukvården på övergripande systemnivå.av en
olikheter förekommerStora mellan länderna det gällernär

sjukvårdens finansiering,hälso- och organisation och styr-
ning. klassificering befintligaOm degör systemenman en av

finansieringenmed kan två urskiljasgrund huvudtypersom

Försäkringsfinansierade system-
Skattefinansierade system-

Uppdelningen inte fullständig och mellanär degränserna
olika inte helt klara. finns olikaär Detsystemen typer av
försäkringar, privata offentliga, i praktikenoch ocht ex
förekommer skatte- försäkringsfinansiering ioch parallellt de
flesta länder, i Sverige. Uppdelningen tjänar dock tilläven att
åskådliggöra vissa särdrag i respektive och blandsystem,

iländerna finner vi mångaEuropa exempel dessa huvud-

1991.Jönssontyper
fokuserasOm intresset på kostnadsutvecklingen visar det

sig länder med försäkringsfinansierade någotharatt system
högre sjukvårdsutgiftertotala andelsom BNP skatte-änav
ñnansierade länder tabell 2.1.se Om enbart de nordiska
länderna skatteñnansieradhar sjukvårdhälso- ochsom- -
jämförs försäkringsfinansierademed blir sjukvårdenssystem
andel ungefärBNP densamma. tyder orsakenDetta attav
till sjukvårdens andel lägre i genomsnitt i skattefinan-äratt
sierade för försäkringsfinansieradeän ärsystem system att
länder med skattefinansiering i genomsnitt har lägre in-en
komstnivå.

Andelen offentlig finansiering något ihögre de skattefi-är
nansierade skillnaden förhållandevis liten.ärsystemen, men
Även i försäkringsfinansieradede i Europasystemen svarar
offentlig finansiering för fjärdedelar sjukvårdskostna-tre av

Ökningendema. andelen offentlig finansiering har dockav
och finnsdet tendens andelen börjatharavstannat, atten

sjunka 1980-taletunder i båda typerna system.av
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1970,sjukvårdsutgifter i BNPTabell 2. l Totala hälso- och procent av
1980 1990och

19901970 1980

9,4 8,6Sverige 7,2
7,45,0 6,6Norge
6,3Danmark 6,1 6,8
7,85,7 6,5Finland
8,65,3 6,5Island
7,0skatt 5,0 6,6Europa

7,5 7,9försäkring 5,2Europa
12,17,4 9,2USA
7,6medeltal 5,5 7,0OECD

FileKälla OECD Health Data 1992.

offentlig finansiering i totala hälso-2.2 GradenTabell procent avav
1980 1990sjukvårdsutgifterna 1970, ochoch

19901970 1980

Sverige 86 93 90
98 95Norge -
85 83Danmark 86
79 81Finland 74

Island 88 8883
83skatt 78 85Europa

försäkring 75 7374Europa
4237 42USA

medeltal 70 76 74OECD

Källa Health FileOECD Data 1992.

ochOrganisation styrning

organisationvi sjukvårdssystemetstill hälso- ochOm ser
återfinns i likartad uppsättning aktörer konsu-alla länder en

primärvård,första-linjensmenterpatienter, producenter
myndigheter och tred-andra linjens producenter sjukhus,

fungera olika beroendejepartsñnansiårer. kanaktörerDessa
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på hur de är relaterade till varandra, och hur villkoren för
deras inbördes transaktioner utformas 1981.Evans

skallHär någranämnas påexempel hur dessa relationer kan
utformas, vilka illustreras med förhållanden inom sjukvårds-

i olika länder.system

mellanIntegration tredjepartsfinansiär och vårdgivare i ett-
konkurrenssystem utan

Detta integreratär där tredjepartsñnansiär ochett system
producenter båda kategorier ingår i organisation.av samma

det fall finansieringenI sker offentligaöver budgetar med
skattemedel och med eller flera geografiska monopol fårett
vi organisation i påminnermycket Nationalen som om
Health Service i Storbritannien eller de landstingen.svenska
Ersättningen till vårdgivare ingår i organisationen kansom
ske budget eller prestationsrelaterad ersättning.genom genom
Möjligheten finns s.k. interna marknader sökaatt genom
utveckla viss konkurrens vårdenhetemamellan inom organi-
sationen, såsom fallet i Storbritannienär sedan 1991 och

i vissaäven svenska landsting.numera

Integration mellan tredjepamvinansiär och vårdgivare i ett-
med konkurrenssystem

integreradEn sjukvårdsorganisation behöver inte formenta
offentligt monopol dit medborgarna ansluts,ett kanutanav

i formuppträda mindre enheter för konkurrens.utsattaav
kändaDet exemplet deär s.k. Health Maintaince Orga-mest

nizations iHMO USA. Anslutningen till HMO skeren
individuellt eller i sjukvårdsorganisationenoch påtargrupp,
sig vårdansvar för medlemmar erlägger förvägiett som en
fastställd avgift oberoende individensär vårdutnytt-som av
jande. En ansluten har till vård vidrätt behov hosperson
någon de vårdgivare ingår i denna HMO. Organisa-av som
tionsformen har vunnit i popularitet erbjuda lägreattgenom
premier. Förklaringen till detta ligger i de restriktioner vid val

vårdgivare utmärker denna organisation, den striktaav som
kontrollen vårdgivarna uppnåskan i integreradav som en
organisation och organisationen förär konkurrens.att utsatt

privataDen sjukvårdsförsälcring i Sverige erbjudssom av
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försäkringsbolaget Skandia variantär dennat.ex. en av orga-
nisationsform. Försäkringsbolaget har integrerat framåt och
slutit kontrakt med vissa vårdproducenter i någraoch fall

gåttäven ägare.som

Tredjepartsjinansiären kontrollerar första-linjens-produ--
center och andra-linjens-producenter villkor förgenom
ekonomisk ersättning

falldetta kan tredjepartsñnansiärenI både privatettvara
försäkringsbolag eller offentlig försäkringsgivare. Dennaen
Organisationsform utmärks ñnansiären frånavståratt attav
integrera framåt gåatt med producenten sökerutansamman
kontrollera producenten ekonomisk ersättning ochgenom
övervakning.

OrganisationsformDenna återfinns framför allt i länder med
sjukvårdsförsäkring och fristående vårdgivare, vilket falletär

mångai europeiska länder Tyskland, Frankrike, Nederlän--
derna ioch Kanada. Det dock vanligtär i liksomEuropa,-
i Kanada, försäkringens omfattning har speciñceratsatt ge-

lagstiftning, och närmast betraktaär obligato-attnom som
risk. Möjligheten för den enskilde påverka försäkringensatt
omfattning innehålloch ringa.är Däremot har patienterna

frihet välja vårdgivare vilket i mångastor fallatt har medfört
försäkringsgivaren får svårt kontrolleraatt kostnaderna.att

Ersättningen till vårdgivare förhandlas vanligen fleramellan
där offentliga myndigheter spelar framskjutenparter, roll.en

Utformningen sjukvårdsförsäkringen liknar därför i ringaav
grad andra eller sakförsäkringar.typer av person-

formEn kontraktsstyming mellan tredjeparts-annan av
finansiär och vårdgivare återfinns inom Preferreds.k.
Provider Organizations iPPO USA. Anslutningen för den
enskilde sker på isätt HMO. Skillnaden ärsamma som en
dock intePPO integrerar framåt, dvs. försäkringsgivareatt en
och vårdgivare friståendeär från varandra. Restriktioner
gäller emellertid för val vårdgivare och PPO iutövarav en
regel betydligt aktiv kontroll de kontraktsbundnaen mer av
vårdgivarna vadän falletär bland försäkringsgivare isom
Europa.
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tillöverlåter ekonomiskaTreaüepartsfinansiären resurser-
tillträdet tillkontrolleraförförsta-linjens-producenter att

andra-linjens producenter

Storbritannienåterfinns i därOrganisationsform när-Denna
allmänläkarmottagningar fund-budgetansvariga600mare

fått ekonomiska in-1991april harholding practices sedan
slutenvård. Antalettill visstillträdetcitament kontrolleraatt

fördubblas underkommermottagningar med budgetansvar att
kapitation konkurrerar1993. Läkarna ersätts omgenomsom

först 000mottagningar llanslutning patienter. Störreav
000justerat till 7 kan9 000därefter ochpatienter, senast

uppskatta-omfattarbefolkningsbaserad budgeterhålla somen
sjukhusvård antalviss ettför läkemedel ochde kostnader

20-omfattaråtgärder totaltspecifika ingrepp och casom
30 sjukvårdskostnadema.% av

Organisationsform inom denSverige finns inslag dennaI av
områdes-harLandstinget DalarnaDalamodellen.s.k. I

förprimärvårdeni kontakt medstyrelser nära ansvaret upp-
ingenslutenvård. Vårdcentralerna har dockfrånhandling

inte fulltvarför modellsjukhusvård, dennabudget föregen
förincitament gällerekonomiskamedarbetarut somsamma

Storbritannien.mottagningarna ibudgetansvarigade
liksomi Storbritannien, detfund-holdingmedSystemet

Landstinget har endasttillämpas inom Dalarna,system som
försåledes inte grundenochi mindre skala utgörprövats

sjukvårds-ochnationellt heltäckande hälso-något befintligt
system.

och2.5 Utvecklingen svenska hälso-detav
sjukvårdssystemet

Sverigesjukvården iochVid 1900-talets början hälso- avvar
andelenukhusplatser ochliten omfattning. Andelenmycket

Sveri-visadeförhållande till befolkningens storlekiläkare att
tillsmå dennaperspektivi europeisk avsatteett resurserge

svensk hälso-expanderadeEfter världskrigetsektor. andra
1960-talet, ochpåtagligtsjukvård särskilt underkraftigt,och

samhälls-1970-talet desjukvården störstablev under en av
syssel-i antalbåde i ochsektorema, andel BNPräknat av

sjukvårdens andel1960-1980Under perioden ökadesatta. av
från 4,2 till 7,0 % ibruttonationalprodukten BNP genom-
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snitt för OECD-ländema. Motsvarande siffror för Sverige var
4,7 respektive 9,5 %. Sjukvårdens andel den totala syssel-av
sättningen ökade från 3,2 % 1960 till % 1980.7 Under sena-

delen l980-talet har dock sjukvårdskostnademas andelre av
minskat någotBNP för liggasedan på relativt kon-attav en

nivå, vilket framgår 2.3.tabellstant av

2.3Tabell Hälso- sjukvårdensoch totala kostnader och andel BNPav
i Sverige 1985-1991. löpande priser i miljonertusentals kronor

År Konsumtion Investeringar subventioner Summa Procent
kon inv sub BNP+ + av

1985 64,6 5,3 6,3 76,2 8,8
1986 68,0 5,5 7,0 80,5 8,6
1987 74,0 5,4 8,0 87,4 8,5
1988 80,6 6,0 8,0 94,6 8,5
1989 88,9 5,9 10,0 104,8 8,5
1990 99,2 5,4 11,3 115,9 8,6
1991 104,0 5,1 12,8 121,9 8,5

Sjukförsäkringens bidrag till läkemedel, privatpraktiserande läkare och
tandläkare.

i

Källa Nationalräkenskapema.

Finansiering

förstaUnder delen detta århundrade finansierade statenav
och kommunerna del öppenvården utanför sjukhus,storen av
liksom psykiatrisk slutenvård och viss specialistvård, t.ex.
vid sanatorier. Landstingen finansierade den allmänna lasa-
rettsvården. förekomDärutöver betydande inslag privatett av
finansiering, i form patientavgifter inom både öppenvårdav
och sluten vård, även medel kanaliseradesmen genom som
via frivilligade sjukkassoma.

År 1945 hade omfattningen på skatteñnansieringen ökat,
fortfarande saknade Sverige allmän sjukförsäkringmen en

varför betydande inslag privat finansiering förekom inomav
såväl öppen sluten vård. Om endast till finans-som man ser
ieringen lasarettsvården och sluten vårdöppen går detav - -
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sigskapa relativt god bild förhållandendeatt en av som
rådde. Landstingskatt förstod %45 finansieringen,ca av
kommuner och städer skatter för 20 %, förstatengenom ca

%,7 patientavgifter utgjorde 25 %, och övriga finan-ca ca
sieringsformer donationer, hyresintäkter 3 %.etc Statensca
andel den totala finansieringen hälso- sjukvårdenochav av

betydligt vad återspeglasstörre än den andelvar som av som
gick till lasarettsvård, eftersom såväl provinsialläkama som
de större mentalsjukhusen finansierades via vid dennastaten
tidpunkt. privataDen finansieringen utgjorde sannolikt mer

25 %än de totala kostnaderna för hälso- och sjukvård.av
År 1965 hade bilden såändrats landstingen ochatt staten

förstod del finansieringenstörre den offentligaen av av
sjukvården. allmännaDen sjukförsäkringen trädde isom
kraft 1955 övertog del patienternas egenbetalning.en av
Sammantaget innebar detta landstingen förstod 50 %att ca

finansieringen offentlig sjukvård, för 22 %,av statenav ca
kommuner och städer för 15 % och sjukförsäkringen förca

13 %. privataDen finansieringen egenbetalning hadeca - -
reducerats, och förstod 20 % den totala sjukvårdskost-ca av
naden.

Under de följande två decennierna landstingenövertog
alltmer finansieringen svensk hälso- sjukvård,ochav av
medan kommunernas andel reducerades liksommarkant,
egenbetalningen. Staten fortsatte dock finansiera rela-att en
tivt del hälso- sjukvårdenochstor statsbidrag ochav genom

Årersättning via socialförsäkringen. 1982 stod landstingen
för 54,5 % finansieringen, för 36 %, privatstatenca av ca
finansiering för 9 % och kommunerna för blygsammaca
0,5 %.

Sammantaget visar detta på utveckling där alltmeren av
sjukvårdens finansiering koncentrerats till landstingen och

privataDen delen finansieringenstaten. har minskatav mar-
ÄDEL-re-kant. Under år har dock den s.k.senare genom

formen kommunernas andel finansieringen ökat något.av
Detsamma gäller för andelen privat finansiering 1990som
uppgick till %.11ca
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Produktion

svenska hälso- sjukvårdssystemetoch har under mycketDet
lång tid på offentliga ukvårdstjäns-baserats producenter av

inte i förstaDetta hand resultat regleringärter. ett av som
omöjliggjort privat drift, förutsättningarberor deutan som

rådande ivarit vårt Eftersom intresset för sjuk-land. privat
husdrift varit mycket litet utanför i praktikenstorstäderna har
offentlig drift har varit alternativet för tillhanda-det enda att
hålla medicinsk service till befolkningen. Frivilliga sjukkas-

förkommithar i Sverige inte i förstadessa handsor men var
för finansierauppbyggda läkarvård och sjukhusvård ochatt

mindreendast del befolkningen ekonomiska förut-hadeen av
sättningar patientavgiftenbetala hela direkt till läkaren.att

för privatpraktiker därför förhållandevis litet,Utrymmet var
särskilt utanför 1955de städerna. Efter dåstörre den all--

sjukförsäkringen infördes erhöll patienternamänna ersätt--
förning läkarbesök retroaktivt med 75 % vid besök hosca

privatpraktikeroffentligtbåde anställda läkare och

påståkan dock knappast privata driftsformer inomMan att
sjukvården detta både privatpraktiseran-gälleruppmuntrats -

Årde sjukhus.läkare och 1950 hade Sverige 2 600 vårdplat-
vid privata sjukhus flertalet i icke-vinstdrivande anlägg-ser -

ningar med kontrakt offentliga sjukvårdshuvudmän.gentemot
År 1990 fanns 630 inomplatser privata sjukhus. börMan

hålla i minnetdock antalet vårdplatser inom offentligadenatt
ocksåsektorn reducerades under denna period. Andelen

läkare i privatpraktik utanför sjukhus förebetydandevar
Även1970- främsttalet, i uppgifterstorstäderna. exaktaom

000saknas torde 1 läkare ha i privatarbetat heltidspraktikca
under slutet 1960-ta1et. Efter införandet nytt taxesystemav av

minskade1975 heltidspraktikerantalet till 600,understrax
för öka till 850 i slutet 1980-talet.att av

och konkurrensincitament

Svensk sjukvårdhälso- och långhar under tid styrts genom
administrativa beslut. Inslagen ekonomiska incitament förav

3 Den faktiska ersättningen för utgifter för läkarvård kunde dock variera
eftersom patientavgifterna särskilt i storstäderna ofta översteg den i- -sjukförsäkringen fastställa normen.



46 SOU 199338Bakgrund

vårdenheteroch konkurrens mellan harsjukvårdspersonal
omfattning.varit mindreav

förstaprovinsialläkama understatligt anställdaDe ersattes
fast delårhundrade med del lön ochdelen detta rör-en enav

patientavgifter. sjukhusläkama med eller lands-lig stat--
ersättning förfast sluten-ting arbetsgivare hade ensom -

bedriva privat öppenvård ellervården, frihet utomattsamt
sjuk-sjukhusen. regel undantaginom änDet attsnararevar

offentlig tjänst privatvis blandade ochhusläkare detta

patientavgifter kunde variera,erladesverksamhet. De som
till patienternasspecialitet med hänsynberoende på ävenmen

fanns alltså driv-betalningsförmåga. ukhusläkamaBland en
eftersomöppenvårdsverksamheten, dettakraft utvecklaatt

Efterinkomstförstärkning. hand sökte arbets-möjliggj orde en
införa viss reglering verk-främst landstingengivarna av--

organisa-överenskommelser med läkarnassamheten; genom
omfattningenför patientavgifter,tioner fastställdes riktlinjer

på mottagningen etc.
sjukhusens läkareflera sjukhus, därstäder medI större

patientavgiftema före 1970,direkt frånerhöll inkomster
viss patienterna förekomma. dessakunde konkurrens Iom

heltidsarbetandeområden fanns betydande inslagäven ett av
marknadsföring tjänster i modernprivatpraktiker. Någon av

mening förekom läkare med hög ochknappast, statusmen
inkoms-flera patienter, därmed ökaderykte lockade ochgott

för privata sängplatserliknade situation gällde deEntema.
1960.offentliga sjukhus föreexisterade inomsom

År ekonomiska incitament inom1970 avskaffades öppen-
7-kronorsreformen, vil-vården vid sjukhus den s.k.genom

för offentligt anställdainnebar övergång till totallönken en
fastställd,likformig,läkare. hela landetEn över statenav

arbetstidvårdavgift infördes sjukhusläkama fickoch reglerad
utjämnafast inkomst. möjlighet hade varitoch En att

prestationsersätt-patientavgiftema behålla inslagettmen av
ning till vid tidpunkt övervägdesläkarna denna egent-men-

sådan lösning.ligen aldrig en
sjuk-effekterna inom svenskstudier harInga större ägnats

1970.genomfördes årvård de förändringar Det ärav som
medfördeefterfrågan sjukvård vilket läng-känt ökade,att
kirurgi,särskilt inom vissa specialiteterväntetider, öron-re

arbetsinsats förblevpsykiatrinäsa-hals och medan läkarnas
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oförändrad. För denmöta ökade efterfråganatt utbildades
under kommande år betydligt fler läkare tidigare.än Sverige

förehade 1970-talet förhållandevis läkare invånareper
tillhör i dag de nationer har flest läkare i förhållan-men som

till befolkningensde storlek. Nya avtal dock läkarkårengav
successivt ökade möjligheter erhålla kompensation i ledigatt
tid för arbetsinsatser i form jourer, och vid arbete nattetid.av
Arbetstiden för svensk läkare understiger därför betydligten
arbetstiden bland läkare i USA vilket också fallett.ex. är

inkomsten.med

2.4Tabell Antal läkare 10 000 invånare i Sverige och någraper
andra länder 1960, 1970, 1980 1990och

1960 1970 1980 1990

Sverige 9,5 13,3 22,9 28,6
Tyskland 14,3 16,6 22,5 30,3
Nederländerna 11,2 12,5 19,3 25,1
Frankrike 9,8 12,8 20,0 26,8
Storbritannien 10,5 12,7 14,0-
Kanada 11,6 14,9 18,5 22,3
USA 14,4 15,9 20,1 23,1

1989

Källa OECD Health Data File 1992.

offentligaDet ägarskapet i förening med integreringtotalen
all verksamhet, sjukvård och driftsservice, har under långav

tid varit den gängse modellen för svensk sjukvård. Det är
först under de åren intresset försenaste anbudsförfaran-som
de Ökat, vilket medfört viss konkurrens mellan vårdgivare.
Under delen 1980-talet påbörjade landstingensenare av ex-
periment med prestationsrelaterad ersättning till vårdcentraler

ökadesjukhuskliniker,och i kombination med möjligheter för
patienterna välja vårdgivare. Dettaatt är emellertid sentida

iinslag svensk sjukvård vilka hittills tillämpats i begränsad
omfattning. En kommunallag SFS 1991900 har ökatny
landstingens möjligheter genomföra organisationsföränd-att
ringar.
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Kontroll

präglatslång tidsjukvård har underhälso- ochSvensk av
successivtdriften över-förstatlig kontroll medan ansvaret

hade dock1970-talettilltill regionala Framlåtits organ.
områdenflera pro-driften inomfördirektstaten ett ansvar

omfattan-mentalsjukvården m.m.. Envinsiallåkarväsendet,
lagstift-sjukvårdenochdetaljreglering hälso-de genomav

myndigheterfrånrekommendationeranvisningar ochning,
likrikt-tillbidrogmedicinalstyrelsen socialstyrelseno.d. en

ning verksamheten.av
70-1960- ochundersjukvårdenOrganisatoriskt ändrades

hadetidigareverksamhetdenalltmertalen att somavgenom
landsting,kommun,huvudmänutspridd på fleravarit stat,-

tillkoncentreradesstiftelsericke-vinstdrivadevissa m.m. -
Ambitionenlandstingen.väsentligen huvudman attvaren -

organisation medlikformigsammanhållenbygga treupp en
regionvård.länssjukvård ochprimärvård,olika vårdformer,

Även till regionalauppgifterviktigadelegeratharstatenom
sjukvårdkontroll svenskdemokratiskpolitiska och avorgan,

landstingsförsamlingar, ärviainflytandeblivit liktydig med

handlingsutrym-landstingensviktigt hålla i minnetdet attatt
århund-dettadelenvarit Underlänge begränsat. större avme

sjukvården före-offentligstatlig kontroll denhardrade av
inrikta-Tidigaresig olika uttryck.tagitkommit, den harmen

på-sökteområden, ochspecifikades kontrollen statenmot
ochläkartjånstertillsättningenregleraverka att avgenom

kundebyggnation sjukhus.detaljer vid Dessutom statenav
isjälv deltainflytande verksamhetenutöva över attgenom

produktionen.
möjlig-landstingens1970-talet ökadeUnder delen avsenare

inblandning frånsjukvårdenochutforma hälso-heter utanatt
i hälso- ochockså fastslogshåll; principstatligt somen

under detår 1983. Staten harsjukvårdslagen HSL senaste
sjukvårdens totalakontrolleradecenniet inriktat sig attmot

sjukvårds-tilldetaljutformningen lämnatskostnader, medan
förändringIntervention har sketthuvudmännen. t.ex. genom-
beslut1980-talet ochunderskatteunderlaget omgenomav

1990-talet.börjanikommunalt skattestopp av
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Några viktiga årtal för utvecklingen den svenska hälso- ochav
sjukvården

1862 landstingen bildas
1928 landstingen får lagstadgat för den slutna kroppssjuk-ansvar

vården
1960 privatsängar i den offentliga sjukvården avskaffas och lands-

tingen blir formellt ansvariga för öppenvård vid sjukhusen
1963 landstingen över provinsialläkamatar
1967 landstingen över mentalsjukhusentar
1970 den offentliga sjukvården får likformiga patientavgifter

sjukronorsreformen och de anställda läkarna får totallön
1975 privatläkare får möjlighet ansluta sig till sjukförsäkringenatt

och ersättningen regleras
1980 landstingen får för vaccinationsprogramansvar
198283 landstingen över de återståendetar två statliga undervisnings-

sjukhusen
1983 landstingen får lagreglerat totalansvarett för planering alla

former hälso- och sjukvårdav
1985 Dagmarreformen landstingen kontroll över etableringenger

och ersättningen till privatläkarnaav
1991 möjlighet till försök med primärvård under kommunalt

huvudmannaskap
1992 kommunalt ÄDEL-för hälso- och sjukvård till äldreansvar

reformen
1993 möjlighet till försöksverksamhet med finansiell samordning

mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård har i Sverige under lång tid finansierats
produceratsoch inom den offentliga sektorn. Inslaget av

offentlig finansiering skatter och socialförsäkrings-genom
avgifter har förstärkts och omfattningen privat finansieringav

minskat.har Den totalintegrerade sjukvårdsmodellen som
baseras regionala huvudmän dockär relativt da-sentav

Tidigare ombesörjde landstingentum. främst driften sjuk-av
husen, och i utsträckning ombudstor för statlig sjuk-var en
vårdspolitik. Från 1960-talet framåtoch har verksamhet
koncentrerats till landstingen, och dessa har givits ökat ut-

besluta inriktningatt och omfattning sjukvård-rymme om av
och även erhållit uppgifter inom folkhälsoområdet.en,

Landstingen har även hälso- sjukvårdslagenoch givitsgenom
möjligheter planera alla formeratt sjukvård. Staten harav

fortsattdock finansiera delar sjukvårdenatt av stats-genom
tillbidrag landstingen och socialförsäkringen. Undergenom
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börjatukvårdsmodellenintegreradedock den1990-talet har
till kommuner-överflyttatsuppgifterdelsupplösas attgenom

bestäl-uppdelninggjortlandstingendels att engenomna,
producenter.utförareochlare

ochhälso-svenskadetinom2.6 Problem
sjukvårdssystemet

inom detde problemnågraavsnitt diskuterasdettaI nuva-av
uppmärk-sjukvårdssystemethälso- ochsvenskarande som

kommittén,parlamentariskaför dendirektivenisammas
199230.2000 Dir.HSU

finansieringKostnader och2.6.1

lämpliga totalamått på denobjektivtfinns inget mestDet
resurstilldelning. Desjukvårdensnivån för somresurser

med vadi linjeliggersjukvårdpåiSverige dag mansatsar
länder medförgällernivåutifrånsig, denförväntakan som

ñgur 2.2.levnadsstandard selikartad

köpkrafts-omräknade medSjukvårdsutgifter2.2Figur personper
1990årantal länderpariteter USD i ett
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Under delen 1980-talet har socialförsäkringarnassenare av
utgifter för kompensation inkomstbortfall till följdav av

förtidspensioneringsjukdom, och arbetsskador ökat påfallan-
de tabell 2.5.se

SjukvårdskostnademaTabell 2.5 kostnader För socialförsäk-samt
ringar 1980-1990. Löpande priser i miljonertusentals SEK.

l980Index 100

ukvårds- Index Kostnader för Index
kostnader socialförsäkring

1980 47,0 100 23,1 100
1982 58,0 123 27,9 120
1985 76,0 162 37,6 163
1988 94,1 200 57,9 250
1990 115,2 245 69,4 300

konsumtion investeringar, exkl. för+ psykiskt utv.stör.omsorger
2 sjukpenning förtidspens arbetsskador.+ +

Källa Nationalräkenskapema.

Sammantaget visar detta nivån på de totala hälso-att och
sjukvårdsutgiftema inte skall uppfattas problem. Detettsom

i stället detär svenska hälso- och sjukvårdssystemets ñnan-
siering lång och kort sikt bör uppmärksammas.som

Landstingsskatten den huvudsakligaär inkomstkällan för
offentligaden sjukvården i Sverige. Ungefär fjärdedelartre

de offentliga sjukvårdskostnadema finansierasav genom
landstingsskatten. finansierasResten skatte-statenav genom
utjämningsbidrag, specialdestinerade bidrag bidragett.ex.-

vårdgarantintill och Dagmar-50 försäkringsersätt-och-
ningen.

Storleken på statsbidragen fastställs i förhandlingar mellan
och landstingen. De specialinriktade bidragenstaten har med

tiden reducerats och dagens situation innebär för-snarast att
handlingarna omfattar storleken på Ospecificeratett stats-
bidrag, subvention kapita beräknad utifrån medel-en per
skattekraft och vissa befolkningskarakteristika.

förtakDet skattesatsen i landstingen infördes 1991som
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diskussioner pågår utdebite-fortfarande, dennagäller och om
fortsättningsvis. kanringsbegränsning skall gälla Detäven

avveckling utdebite-i diskussionernanoteras att avom en
framförts förslag denna åtgärd skallringsbeloppet har att

begränsningar i skatteunderlaget; underlagetkombineras med

beskattningen gällaför landstingskommunala skulle baraden
finansie-till viss inkomst. Innebörden detta är attupp en av

proportionellringen sjukvården, från ha varit motattav
låga inkomsterinkomsten blir regressiv, dvs. medpersoner

till landstinget. Avsik-andel inkomstenbetalar högreen av
förslaget inte den totala skattesatsen,med dockär attten

inklusive skall ändras.statsskatten,
tilllandstingens inkomstutveckling starkt kopplad denär

Fråganallmänna situationen i offentliga ñnansema.de är

någondärför motiverad landstingen har reell kontroll ochom
sjukvårdskostnademas storlek. Underbeslutanderätt över

1980-talet försämring landstingensinträffade starken av
finansiella situation, inkomstutveckling.god kanDettrots en
inte bevisas försämring följd oklaradenna denatt var en av
ansvarsfördelningen mellan och landstingen för finan-staten
sieringen sjukvården. minska investering-Men attav genom

fonder låneñnansiera i förreducera och stället reduce-attar,
kostnaderna kan sjukvårdshuvudmännen hårdaresättara en

på i förhandlingen statsbidra-motparten statenpress om- -
indirekt utdebiteringen.storlek ochgets

faktorerOavsett hur olika har medverkat till den nuvarande
situationen konsekvenserna situationuppenbara. medär I en
dålig inkomstutveckling och negativ BNP-utveckling under
flera år tvingas landstingen till nedskärningar inte ärsom
verksamhetsmässigt eller konjunkturellt motiverade.

Sjukvården också sårbar i den statsñnansiellaär nuvarande
situationen. Kostnadsutvecklingen inom sjukvården har endast
i marginell utsträckning bidragit till den nuvarande krisen i

offentligade finanserna. Sjukvårdens andel varitharBNPav
ungefär oförändrad mittensedan 1980-talet 2.3.tabellseav

strukturella budgetunderskottet, verkligaDet dvs. det under-
skottet reducerat utgifter lågkon-med de betingadeärsom av
junkturen, lika hela sjukvårdskostnaden.är stort som

Kostnadsbegränsande åtgärder sjukvården såle-ärgentemot
des ingen lösning offentliga ñnansema.problemen i de

rimligt fårDet är alla sektorer bidrag i omställ-att ettge
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ningsprocessen, samtidigt måste de problem detta kanmen
leda till beaktas. sjukvården fortsättningsvisOm skalläven
finansieras vilket förutsätts i utredningensskattergenom -
direktiv måste frågan finansieringen på kort och långom-

uppmärksammas.sikt
för finansieringenTvå centrala problem hälso- sjuk-ochav

omfördelningen livscykelnvården anpassningarär över samt
konjunktursvängningar. sjukvårdtill Om utbudet skallav

variationer i konjunkturenoberoende möjlighetäravvara en
fondera medel under högkonjunkturer för balanseraatt att

lågkonj Omfördelningar livs-underskott under unkturer. över

betydligtcykeln svårare hantera då förär kostnadernaatt
vårdbehovkommande osäkra. Med hittillsvarandedenär

utvecklingen sjukvårdskonsumenterhar generationernya av
finansierat sin sjukvård omför-äldre betydandegenom en

delning från befolkningen.den yrkesverksammaav resurser
utveckling fortsätter varje generationOm denna kommer ny

sjukvårdkonsumera vad iden betalat skatt.än Dettaatt mer
ekonomisk tillväxtförutsätter hög och ökande reallöner.en

SjukvárdsutgifterTabell 2.6 fördelade olika ipå åldersgrupper
Sverige 1985

öppenvårdÅldersgrupp slutenvård Läkemedel Totalt

0-14 3,6 16,3 5,2 6,1
15-44 15,1 34,4 23,3 19,9
45-64 15,1 22,6 26,0 17,6
65-74 17,8 14,6 20,7 17,3

49,175 12,1 24,9 39,1

100,0 100,0 100,0 100,0

Källa Gerdtham Jönsson 1990.

låg tillväxtMed och höga skatter blir finansieringen etten
landstingensproblem. problem med den långsiktiga finans-

ieringen kan illustreras med utvecklingen soliditet ochav
rörelsekapital.
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Tabell 2.7 Landstingens Soliditet rörelsekapital. priser.och Löpande
Miljoner kronor och procent

1985 19911989 1990

Soliditet 81,0 70,1 64,4 63,4
Rörelsekapital externa
utgifter % 14,9 1,9 -5,3 -3,4

Källa Landstingsförbundet.

Likviditeten 1980-talethar under den delen ochsenare av
början 1990-talet försämrats för samtliga landsting. Rörel-av
sekapitalet, dvs. omsättningstillgångar minus kortfristiga
skulder uppvisade för genomsnittliga landstinget år 1989det
för första gången negativt värde. försämringDennaett av
likviditeten har fortsatt 1990 1991. Likviditeten,under och

rörelsekapital i relation till utgifter uppgickmätt externasom
år 1990 till jämföras-5,3 % vilket kan 1985 årsmed värde

+14,9 %. Soliditeten i riktning,har utvecklats samma
förklarasoch detta kan inte investeringar, vilketmed ökade

framgår figur 2.3.av

Figur 2.3 Landstingens investeringsutgifter, Miljarder kronor,
1992 priserårs
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lands-situationen kommerfinansiellaförsämrade attDen ge
sjukvårdskost-ökninglångsiktiga problem. Dentingen av

livscykelnomfördelningen överföljdärnadema avensom
demografiskaför. Denintelandstingenhar avsatt resurser

konj unktursväng-andel äldreökadförändringen med samten
överskottlandstingenföranlettborde ettattningar generera

förväntade krav.för mötaatt

kostnadseffektivitetochProduktivitet2.6.2

upprätthålla högförmågasjukvårdensochHälso- att pro-en
Ävenår.intensivt underdiskuteratsduktivitet har omsenare

sjukvårdensinformationutsträckning saknarivi stor om
tyderflera teckenfinnsprestationerochkostnader som

kostnadseffektivitet.produktivitet ochmedproblem
ski-innebördolika måttanvändssammanhangdettaI vars

i förhåll-prestationerendastProduktivitetenåt.sigljer avser
antalläkarbesök ellerantaltill användaande t.ex.resurser,

verksamheteffektiviteten inomläkare. Näroperationer enper
medtillmått hänsynbedömas krävsskall nyttantarett som

patienter-levnadsår, ellerantalökatprestationer,olika t.ex.
hälsoförbättring.upplevdanas

ob-börskall bedömasproduktivitetsutvecklingenNär man
tillfördesBNP-andelrelativt konstantatt trots enservera

1980-talet betydandesjukvård underochhälso-svensk resur-
År antalet1980 uppgickpersonal.i formframför allt avser,

000304 ochsjukvården tilloffentligainom denanställda ca
ökning-370 000.till Dennaökathade antaletårtio casenare

Överolika personalgrupper.någotfördela sigkom atten
högutbildadeframför allt dentidsperiod detärlängreen

förhållande till yrkesgrup-ii antalökatharpersonalen som
2.8.utbildning tabellsemed kortareper
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Tabell 2.8 Procentuell fördelning anställda i olika personal-av
kategorier inom landstingen 1975 och 1991 Index 1975100

Procentuell andel Index antalet
årsarbetare årsarbetare

Kategori 1975 1991 1975-1991

Läkare 4,29 5,39 221
Adm sjuksköterskor 0,50 0,50 173
Avd föreståndare 83 3 ,00 187
Sjuksköterskor Barnmorskor
Assistenter 12,18 15,09 218
Undersköterskor 4,70 15 85 594,Skötare 8,52 5,53 118
Sjukgymnaster Arbetsterapeuter ,541 39 273
Kuratorer Psykologer 14l ,451 225,Övrig vårdpersonal 28,55 13,94 ss
Läkarsekreterare Expeditions-
föreståndare 1,56 3 33 375,Undervisningspersonal 88 83 568

Social verksamhet 6 ,46 9 ,46 256
Tandvårdspersonal 3,63 19 203
Ekonomipersonal 15 88 10,27 115,Administrativ personal 34 6,69 16 l

100,00 100,00 136

Gotlands, Göteborgs och Malmö kommuner ingår inte.

Källa Några fakta den svenska sjukvården 9293, Spri 229.om

Det dock svårt motsvarande ökningatt inotera sjukvård-var
prestationer under l980-talet. knapphändigaDenens doku-

mentation finns pekar sjunkande produk-som snarast mot en
tivitet tiden,över vilket endast delvis kan förklaras attav
innehållet i prestationerna har förändrats.

finnsDet anledning fråga sig den offentligaatt sjuk-om
vården under 1980-talet utnyttjade sin kapacitet och anpassa-
de verksamheten till förhållanden.nya

regionalaDe variationema kostnad kapita,av samtper
skillnader för olika operativa ingrepp, kan tolkas som en
indikation icke optimal användning Genomen av resurser.
studier medicinska specialiteter genomfördesav sex som
inom för Dagmar-50 framkom skillnaderramen iatt stora
praxis och resurssutnyttjande existerar mellan olika kliniker



SOU 199338 Bakgrund 57

Spri 1991 a-f.
Inom vissa specialiteter blev växande väntetider till opera-

tiva ingrepp så besvärande under delen 1980-taletsenare av
ansåg det nödvändigtatt staten tillskjutaatt extra resurser.

Efter överenskommelse mellan och sjukvårdshuvud-en staten
imännen de s.k. Dagmarförhandlingama för 1990 avsattes

50 miljoner kronor till förändrings- och utvecklingsarbate
inom den offentliga sjukvården. Den vårdgarantin,s.k. som
innebär tillskjutit 500att miljonerstaten kronor för ökaatt
produktionen inom antal diagnoser, ocksåett är tecken påett

mekanismema för resursfördelningatt inte fungerat tillfreds-
ställande.

Mycket tyder på produktiviteten inom sjukvårdenatt har
förbättrats under år, vilket sannolikt förklaras flerasenare av
faktorer, bl.a. den statliga vårdgarantin och prestationsrelate-
rad ersättning till kliniker, också förändrad arbets-men av en
marknadssituation och minskad sjukfrånvaro för landstingens
personal. Detta skedde samtidigt sjukvårdens personalsom
under 1991 och 1992 minskade i antal. Det visar sjuk-att
vårdssystemet har potential för ökade prestationer,en som
inte tidigare har utnyttjats.

Frågan sjukvården i effektivär är betydligtstortom mer
komplicerad. Det kräver vi kan utröna huruvida insattaatt

önskvärda resultat. Detta kräver kunskapresurser ger om
kliniska resultat och hälsoförbättringar kan knytas tillsom
medicinska åtgärder. På denna punkt saknas i utsträck-stor
ning information.

intressetNär för studera produktivitetatt och effektivitet
inom svensk hälso- och sjukvård ökar visar det sig svårt att
uppbringa relevanta data medicinska prestationer ochom
kostnader. Hälso- och sjukvårdens verksamhet har länge
baserats på implicit förtroendeett dvs. oskrivet avtal därett-

medicinskgod kvalitet och acceptabel resurshushållning tagits
för given. En detaljerad kameral redovisning har förekommit,

modern och tidsenlig redovisning, kan tjänamen en som som
underlag för bedömning hur verksamheten fullgör sinaav
uppgifter, har i utsträckningstor saknats inom hälso- och

ukvårdssystemet. När prestationsersätttning börjar tillämpas
blir motiven för studera produktivitetsutvecklingenatt uppen-
bara, det tid byggatar de informationssystemattmen upp
vilka är nödvändiga.
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utvecklingFörnyelse och2.6.3

förändrassjukvården stän-ochinom hälso-Arbetsformema
teknologi. Sommedicinskintroduktiondigt nyavgenom

patienternakommerkvalitetsvinsterinnebär dettaregel som-
behandlingkostnadernautveckling därochtill del peren-

enhetdeninte,vanligenfrigörsMen utanreduceras. resurser
ökai ställetteknologin sökeraktuellatillämpa denbörjarsom

såindikationernavidgaeller attpå verksamhetenvolymen
på dettaexempelAktuellabehandlas.kanpatientgruppernya

behandlingkataraktkirurgi och prostata-inomfinns bl.a. av
ökningkraftighur2.9 illustrerarTabellsjukdom. aven

metodut-möjliggjordesåtgärdermedicinskanågra genom
lederVanligenmetoder.dessaspridningveckling och av

uppdel-organisatorisktillmetoderintroduktionen ennyaav
etableras görsubspecialitetning, an-att somen nygenom

verksamhet sesinkonsolideraförpåspråk attresurser
bilaga III.vidare

medicinskaoch andraoperationerUtvecklingen2.9Tabell av
19901980 ochspecialiteter mellaninom någraåtgärder

19901980

26 0000008Gråstarr
750100005Höftplastik
3004500Kranskärlsoperation
l001PTCA -

9 600500Coronarangiograñ l

a-f.Spri 1990Dagmar-50baserade påberäkningarKälla Egna

patienter kanoch dennesvårdproducentenenskildadenFör
välmycketorganisationeninomförmågan bevaraatt resurser

ochför hälso-rationellt,framståmotiverat och mensomvara
förmågandetinnebärhelhet attsjukvårdssystemet attsom

flyttaminskar. Attbehovangelägnatillgodose andra resurser
landsting, haroch mellansjukhuskliniker, mellanmellan

svårt.mycketvisat sig
svenskainom denväntetiderochmed köerproblemDe
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sjukvården har möjli-och uppmärksammats kanhälso- som
förklaras svårigheten iomställningar dengöraattgen av

befintliga organisationen. blir särskilt påtagligtDetta när
introduktionen medicinsk teknologi medför för-storaav ny

kliniskaändringar den verksamheten.av

Samordning2.6.4 och samverkan

samordning inom sjuk-Behovet och samverkan hålso- ochav
organisatio-vårdssystemet och mellan detta och andrasystem

från flera infallsvinklar.betraktas olika Möjlighetenkanner
samordning olika finansieringskällor före-mellan detill som

sjukvårdssystemetinom aspekt, medan andrakommer är en
samordning och samverkan mellan olika kategoriergäller av

vårdgivare.huvudmän och
Även landstingen finansierarskatter den störstaom genom

offentliga sjukvården, står sjukförsäkringendelen den förav
finansieringen väsentliga delar sjukvårdssystemet. Ettav av

blir vissa tjänster nyttigheter tillhanda-resultat ochatt som
sjukvårdssystemets finansierashålls inom från två håll.ram

på för-framträdande exempel detta läkemedelärEtt att som
öppenvården finansieras viaskrivs i socialförsäkrings-

landstingen står för förmedan kostnaden läkemedelsystemet,
Äveninom slutenvården.används den offentliga tand-som

tvådelad finansiering.vården har en
Uppdelningen på flera finansieringsformer kan medföra att

flyttas från betalningsansvarig tillkostnaderna huvudmanen
verksamheten inom hälso- sjukvården för-när ochannanen

Eftersom slutenvårdsepisodema blir kortareändras. och allt-
klinisk verksamhet kan bedrivas i öppenvård social-ökarmer

försäkringens andel läkemedelskostnadema. Denav nuvaran-
sammansättningen finansieringsformen inom svenskde av

sjukvård försvårar sannolikt den totala kostnadskontrollen.
därför finns anledning andra lösningar.kan övervägaDet att

behovet samordning mellan sjukvårdshuvudmän ochNär av
diskuteras framfördet allt ansvarsfördelningenkommuner är

vård och stöd till äldre, handikappade psykisktför och störda
ÄDEL-reformens.k.Den SFSsom avses.personer

1404 försök tydliggöra1990 för vård ochett att ansvaretvar
för de äldre i befolkningen. frånharKommunernaomsorg

1992 betalningsansvar för de patienter 65 år tvingasöver som
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behandlingmedicinskavslutadefterpå sjukhuskvarstanna
ekonomiskafall kommerdettaklinikfårdiga patienter. I

innebärpraktikenivilketanvändning,tillincitament en om-
Effektentilllandsting kommuner.frånfördelning resurserav
prelimi-fullo,sig tillvisatinteförändring hardenna menav

från kommunåterflödetpåtyderresultatnära att resurserav
beräknat.mindrefall änmånga ärsjukvården ilandstingtill

detbefolkningen ärdelenyrkesverksammadenFör av
samordningtillförsökochsamverkansformerandra som

uppmärk-1980-taletår. Underaktuella underblivit senare
ofta kundevilkasjukfall,långaantaletökandesammades det

behandling.medicinsktillväntetideravsevärdamedförklaras
yrkesverksamiförsjukskrivningstiderLångvariga personer

konsekvenser,mänskligaförutommedför, storaålder sam-
medelförslagDärför väckteskostnader. atthällsekonomiska
finan-tillanvändasskulle kunnasocialförsäkringen attinom

trendenbrytaför sökasjukvården,inomsiera insatser att
skullelösningsådansjukskrivningar. Enfler och längremed
fråganeffektiv,samhällsekonomiskttvekan menutan vara

kompliceraddockñnansieringskällor ärintegrering avom
1987.Rehnberg Jönsson

försök medflera1990-taletbörjanunderLikväl har av
socialförsäkringsjukvård ochmellansamordningfinansiell

befolk-delenyrkesverksammagäller denpåbörjats, avsom
lands-ochmellanöverenskommelseGenom statningen. en

19921991,förharDagmaröverläggningarnas.k.ting de
iför+485 miljoner400+485medel1993 attoch avsatts

människortillbidrarinsatsersådanasjukvården attgöra som
övrigtliv iaktivtarbetsliv ochtilltillbakakommersnabbare

dessutomRegeringen har1992.Riksförsäkringsverket an-
vidareutveck-medi två länförsöktillsärskilda medelvisat

därvidhar använtsrehabiliteringsinsatser. Resurserling av
sjuk-ochförsäkringskassamellankontaktenförbättratill att

sjukskriv-rehabiliteringsinsatser ochpåverkaförvården att
ningsmönster.

samordningfinansiellförsök med1993 kommerbörjanMed
maximaltpåbörjassjukvårdsocialförsäkring ochmellan att
skedei första ärförsöki landet. Dessatio platser ettsom

sjukvårdshuvudmän-är innebärunderpågåtänkta atttreatt
för sjuk-kostnadernamotsvarandeerhålla medelkannen
området.i aktuellarehabiliteringsersättning detpenning och
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sjukvårdshuvudmänDe deltar i försöket skall därvid fåsom
incitament eftersträva undvikaöverskott och underskott-att
framräknat underskottöverskott fördelas lika mellan staten

sjukvårdshuvudmanförsäkringskassaoch 1992863.SFS
försök väl motiveradeDessa är aktualiserar samtidigtmen

frågan nuvarande ansvarsförhållanden optimala.ärom

2.6.5 Valmöjligheter och konkurrens

Individens frihet väljahand mellan olika altema-att egen
viktigtiv princip i och demokratisktär öppet samhälle.etten

hälso- sjukvårdenoch byggerInom alla kontakter på frivillig-
möjlighetenochhet förtroendefulltupprätta samarbeteatt ett

mellan patienten och sjukvårdspersonalen fåtalutom ett
tvångssituationer lagreglerade. patientenär frivilligtAttsom

sig tillvänder vårdgivare förutsättning förär ukvård-en en
fungera,sätt vad alltmer kommit betonasatt attens men som

patienten skall ha valmöjligheter.är reella svenskaDenatt
sjukvården har under de 20 åren kommit organise-senaste att

efter principer geografiska upptagningsområden ochras som
befolkningsansvar. psykiatrinInom har detta drivits särskilt

långt den s.k. sektoriseringsprincipen.genom
fåtal studier kring befolkningens inställningEtt till valmöj-

inomligheter hälso- och sjukvården har publicerats. En un-
dersökning inom för maktutredningen visade deattramen
tillfrågade ansåg sig ha små möjligheter välja läkare ochatt

byta mottagning eller klinik. skolan sjukvårdenJämteatt var
befolkningenden sektor där uppfattade fannsdet minstatt

möjligheter påverka Petersson, Westholm Blombergatt
1989. undersökning, utfördEn uppdrag Lands-annan av
tingsförbundet, visade möjligheten välja vårdcentralatt att
och sjukhus uppskattas, även endast 33 % de svarandeom av
ansåg detta mycket angelägen förändring Landstings-vara en
förbundet 1991.

Invändningarna ökade valmöjligheter för patientermot
tvåbrukar slag. förstadetFör det ändå inte blirattvara av

några rationella val på grund informationsasymmetrinav
sjukvårdeninom blir i flestadet de fall omöjligt bedömaatt

vårdgivarens medicinska kompetens. detFör andra att geog-
rañska förhållanden i Sverige verkliga valgör endast bliratt
praktiskt möjliga i storstadsregioner, bliroch obefintliga i
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framskymtar oftaglesbygden. detDessutom argumentet att
möj-finns patientgrupper kontinuitet änsom mera gynnas av

handi-ligheten vårdgivare, äldre och psykisktbytaatt t.ex.
kappade.

patienterna får möjlighet i utsträckning väljaOm ökadatt
vårdgivare positiv inverkan både på sjukvård-kan detta ha en

tvåkvalitet effektivitet. framförtsoch debatten harIens
ialternativ för vårdgivare kan genomslaghur valet av

sjukvården. första ersättningen till vårdgivaredet kanFör
patienten, varvid vård-utformas så direkt följeratt pengarna

givarna tvingas inrikta sig till sig patienter.dra Manatt
också fungerarkan sig patienternas valtänka att ensom

korrigerande politiskamakt inom den Resurs-processen.
fördelningen fortfarande huvudsakligentill sjukvården sker

politiska väljabeslut, patienterna kan attgenom men genom
vårdgivare uppfattning resursför-bland markera sin hurom

delningen 1992.bör genomföras Saltman Ottervon
utformasOberoende hur valmöjligheterna behöver be-av

folkningen organisation, vilkainformation sjukvårdensom
kliniska alternativ existerar, och vilka resultat olikasom
vårdenheter framförts friståendeuppvisar. Förslag har ettom
användarinstitut uppgift samla in och tillhandahållamed att
information 1992sjukvården till allmänheten Saltmanom

Valmöjligheterna för patienterna flera vårdpro-ökar om
fårducenter möjlighet sig. Därigenom kan dyna-etableraatt

miken i ukvårdssystemet förbättras då konkur-enheter som
får organisatoriska lösningar.möjlighet tillämpaattrerar nya

etableringsfrihet inom sjukvården kommer dockEn större att
få effekter på möjligheten till kostnadskontroll. ställerDetta

aktiv uppföljning frånökade krav på och denkompetens
betalningsan organisationen.svariga

2.7 Avslutning

Hälso- och ukvårdssystemet har vissa utmärkande drag, där
framför framträdandeallt tredjepartsfinansieringen är en

tredje offentligegenskap. Oberoende den ärpartenav om en
myndighet försäkringsinstitution har denna viktigeller en en
roll i kontroll vårdproducenterutöva översystemet attgenom
i avseende på kvalitet.kostnader och

tredjepartsñnansiering inteSystemet med skall bara om-
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fördela friskamellan och sjuka klara omfördelaävenutan att
tiden, då förväntadeöver den konsumtionen sjuk-resurser av

vårdstjänster mycket ojämnt fördeladär livscykeln.över En
förskjutningkraftig vårdkonsumtionen har ägt underav rum
tvåsista decennierna.de återspeglarDetta inte föränd-enbart

iringar befolkningens åldersfördelning, i ännu högreutan
förändringar inomgrad sjukvårdssystemet, där teknologisk

utveckling och förändrad praxis medfört omfatt-reducerad

ning slutenvården bland åldersgrupper, medanyngre sam-
faktorer bidragit till ökade vårdinsatser bland de äldrema

Gerdtham 1990Jönsson .

tredjepartsñnansieringFaktorer ojämnoch fördelningsom
sjukvårdskonsumtion livscykeln karaktäriseraröver sjuk-av

vårdssystem i alla länder. Likväl skiljer sig organisations-
former och ñnansieringsformer markant olikamellan län-
der. Det gäller hur försäkringsskyddetdelt.ex. stor av som
kanaliseras via offentliga budgetar eller obligatoriska social-
försäkringar, liksom hur fördelas mellan öppen ochresurser

sjukvård,sluten hur ersättningen till vårdgivare utformad,är
vårdanläggningar.ägersamt vem som

finns ingen nationDet kan anspråkgöra på ha ska-attsom
perfektadet sjukvårdssystemet. skilda lösningarDepat som

praktiseratshar i olika länder visar det finns alternativ,att
vilket erbjuder möjligheter till lärdomar för andra.

svenska hälso-Det och sjukvårdssystemet har genomgått
förändringar under 1900-talet både vad gäller finans-stora

iering och organisationen. kan med fogMan hävda att en
systemförändring dennaägt även har iskett etapper.rum, om

regionala sjukvårdshuvudmännenDe landstingen har- -
lång tidunder spelat framträdande roll producenteren som

slutenvård, dagens helintegrerade modell ärav men av
relativt datum. förändringEn avsevärd ägde i ochsent rum
med landstingen, med början under första delen 1960-att av

fråntalet och kommuner flerövertog allt komponen-stat- -
inom offentligaden hälso- och sjukvården. Slutligen foga-ter

des omfattandeäven planeringsansvar för alla formerett av
hälso- och sjukvård den privataäven till huvudmännens- -
ansvarsområde.

helintegreradEn offentlig modell byggd på regionala
huvudmän, där landstingen har för både finansieringansvaret
och produktion, det svenska hälso- och ukvårdssystemetger
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förutsättningarutformning skaparspeciella särdrag. Denna
vårdorganisation.rationell Menåstadkommaför att enen

uppvisasjukvårdsorganisation kanregionalhelintegrerad
förutsättningarna ändras.inre ochsvagheter denär yttre

förändringar i be-teknologi,medicinsk ochFörändringar i
föranpassningsförmågaönskemål, kravfolkningens ställer
förorganisationenhelintegrerade utsättsorganisationen. Den

ochmåste avvecklasbefintlig verksamhetpåfrestningar när
vård-valönskemålbefolkningensochersättas, när avom

konsumtionsmönster.tidigaregivare avviker från

sjukvårdssystem innebärUtformningen hälso- ochett enav
vilka medelolika mål, och valavvägning mellan ett somav

kunnaanvändning för skallskall komma till systemetatt
lösningar påinga givnamål. finnsdessa Detmotuppsvara

förekomstengenomföras,avvägning skalldennahur avmen
mål prioriteras inne-vissamålkonflikter måste beaktas. Om
mål skall kunna real-sannolikheten för andrabär detta attatt

komplicerasAvvägningeniseras reduceras.kommer attatt av
sjukvårdssystemetmål försjälvklartdet inte vad ärär som

medel.skall betraktasoch vad som som
sjukvårdochövergripande målet för svensk hälso- ärDet

lika villkor.för befolkningen och vårdhälsa helagoden
valfrihet för patienter ochvilken utsträckning detta kräverI

före-och detta kanetableringsfrihet för vårdproducenter, om
kostnadskontrollmed lokalt befolkningsansvar och äromnas

viktigapåflera ñnansieringskällor, exempelförenlig med är
i nuvarandemåste förändringar detfrågor beaktas närsom

sjukvårdssystemet diskuteras.
itillgodoser alla kravsjukvårdssystemDet sammasom

för-inbyggda ochutsträckning existerar inte. Alla harsystem
olika mål.till konflikter mellannackdelar, vilket ledakan

inhemska ochmöjligheterfinns dock godaDet att genom
föreställa sig vilka konsekvensererfarenheterutländska som

ukvårdssys-för utformningolika alternativföljer de avav
viktigt lyfta framdärförstår till buds. Det är atttem som

för dealternativen, konsekvenser, kunna göraoch dess att
avvägningar krävs.ofrånkomliga som

sjuk-förutsättningar för svensk hälso- ochintesaknasDet
internationell jämförel-utmaningar. Vidvård klaraatt ennya

Sjuk-framstår folkhälsan mycket god.den svenska somse
formi kunskap,vården förfogar avsevärdaöver avresurser
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Sjukvårdensutrustning personal. personal har högoch en
förmåga till utveckling. uppgiftoch Denkompetens stor som

aktuell utforma sjukvårdssystem ska-gällerär att ett somnu
maximala förutsättningar för utnyttja och utvecklaattpar

med långsiktig finansiell stabilitet.ochdessa resurser, en
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3 Förutsättningar och kriterier för

utformningen och analysen av

modellerna

l Inledning
direktiven till utredningenl har angivits dels två utgångspunk-

för arbete, dels antal frågeställningarter expertgruppens ett
skall belysas för respektive sjukvårdsmodell. direktivenIsom

utformningen samtliga modeller förutsättsattanges av vara
förenlig med två principer

vård lika villkor
i huvudsak offentlig finansieringen

utgångspunkterDessa har tolkats restriktioner försom grup-
arbete med modellerna. Samtliga modeller skalltrepens vara

förenliga med dessa två principer. Formuleringarna dockger
tolkningsutrymmedel kräver vidare preciseringar. Isamten

direktiven har även antal frågeställningar angivitsett som
skall belysas i respektive modell

möjligheterna förverka god hälsa vårdoch påatt en en
lika villkor för hela befolkningen
vårdens tillgänglighet och kvalitet
individens valfrihet

etableringsfrihet successivt skall införas och konkur-att
mellan olika alternativ därmed ökarensen

det demokratiska inflytandet
möjligheterna för hälso- och sjukvården samverkaatt
med andra samhällssektorer
kostnadseffektivitet förutsättningaroch för kostnads-
kontroll

möjligheterna till kvalitetskontroll, nationell uppfölj-
ning och utvärdering
möjligheterna till förnyelse utvecklingoch
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kriterierna okla-flerabedömning ärEnligt expertgruppens av
tolkningar. Expert-dimensioner ochflerainnehållerochra

förtolkningarolikadiskuteradärför valt atthar attgruppen
bedömningar.kommandetydliggöra

Förutsättningar3.2

på villkorVård lika3.2.1

varitvillkor harpå likavårdrättvisa ochPrinciperna om
för svenskmålsättningövergripandeförankradestarkt som en

villkorlikavårdprincipensjukvård. Innebörden omav
direk-Formuleringen itolkningsutrymme.deldockger en

skallbefolkningenhelaför ..atttiven ärexpertgruppen
villkorpå likasjukvårdhälso- ochgoderbjudaskunna en

denvaraktighetellersåväl sjukdomensoberoende art somav
199230,dir.bosättningsortekonomi ellerålder,sökandes

möjlig-såutformasmodellerna börinnebär12. Det attatts.
bakgrunds-utifrån olikaindividerdiskrimineraheterna att

minimeras.faktorer
i hälso-återfinnspå lika villkor ävenvårdPrincipen om

1982763 där densjukvårdslagen SFSoch ettanges som
för sjukvården. lagen ävenmål Iövergripande attanges

utgå frånsjukvården skallinom hälso- ochresursfördelningen
defi-såväldockefter problem ärfördelning behov. Ett atten

jämlik-oklara.kriterierna för vårdbehov Deärnitionen som
sjukvårdslagenformulerats i hälso- ochhetssträvanden som

brittiske hälsoekonomenpå olikasåledes tolkas sätt. Denkan
svenskmed analysi sambandAnthony Culyer har aven

och kantolkningarsjukvård redovisat antalett var ensom
1992.rättvisa Culyerprincipen förvägledandedenvara

förprincip basenutgift utgörJämlikhet capita.i Dennaper
bakom-i vissa länder.resursfördelningar Enregionala

tillgänglighetenlikhet iuppnåmålsättningliggande är att en
andelmodifierats så högresjukvård. Principen har att enav
krite-resurstilldelning. Andrakvinnor och äldre störreger en

vårdkonsumtiontidigarediskuterats tätortsgrad,rier ärsom
viktningar deMotivet förmortalitet. dessa äroch att antas

på tidigaredettaSamtidigt byggeravspegla olikheter i behov.
ålder vilka konserverarutgifter olika och kön,mönster avav

invändningresursfördelningen. Enden nuvarande motannan
förmågan drainte beaktarprincipen denär nyttaattatt av
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tilldelade resurser.
vanligastelikaolika behov. Denutgifter förLikaolika upp-

instrumentellt, medbehov ärfattningen begreppet är attav
skallnågotförbehövspå vad annathänsyftning attsom

innebär detsjukvårdenåstadkommas. Inom attkunna resurser
uppnå hälsa.förbehövsåtgärderfördelas tillskall attsom

Sjukvårdkostnadseffektivitet.inslagliggerdetta ävenI ett av
inte.kostnadseffektiva behövsinteåtgärder ärandraoch som

fårbehovmedindividerinnebärDet att sammasamma
Samtidigtfårbehovde medoch störremängd mera.resurser

kapacitet dranågoninte harde nyttaattkommer avsom
principeninvändning ärnågot.erhålla Eninte motresurserna

sådanmedökakommai hälsa kanolikheter att resurs-enatt
tilldelning.

ursprunglig hälsostatus.likaolikaförLikaolika utgifter
männi-proportion tillifördelasinnebärPrincipen att resurser

destohälsostatussjukdomstillstånd. Ju sämreskors mer
skallhälsotillståndetnuvarandedetPrincipen attomresurser.

tillinte hänsynresursfördelningenförvägledande tar omvara
slö-medförsjukdom. Detmöjligt bota attdet är att resurser

förvägrasmedanobotbarasjukdomar är resursersomsas
dem.drakunnaskulleindivider nytta avsom

draförmågalikaolikaförLikaolika utgifter nyttaatt av
principenmedvissa likheterprincip harsjukvården. Denna

ligger iSkillnadenefter behov.fördela attatt resurserom
avgörande be-vården får heltförmågan dra nyttaatt enav

degradsåledes i högrePrincipen kommertydelse. att gynna
förmåga draindivider har störst nyttaatt resurserna.avsom

effektivitetsprincip änFördelningen bör som ensnarare ses
ioptimerar hälsanrättviseprincip, eftersom den t.ex.som en

levnadsår.kvalitetsjusteradeQALYtermer av
princip drivs kravethälsotillståndet. Med dennaJämlikhet i

dratill förmåganjämlikhet hänsyn nyttaattutan resur-avom
omöjli-för sjukdomartill insatser ärledakanDet somserna.
troligenprincipenSjälvabota. ärorimligt dyraeller attga

beredd reducerainteupprätthålla äromöjlig attatt om man
jämlikhetens skull.vissa förhoshälsan

konflikterföreliggerdetviktigt konstateraärDet attatt
dem.fram mellantvingar valprinciper vilketdessamellan
jäm-utgifter ochtillgänglighet likhet ilikaPrincipema om
vårdTillträdet tilloförenliga.hälsotillståndi ärlikhet t.ex.
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fastställa frågaviktigt för behov. avgörandedock Enär äratt
också i vilken förmågangrad dra skallatt nytta av resurser

finnsför resursfördelningen.styrande klaraHärvara
effektivitetsprincipermotsättningar mellan maximerat.ex. att

rättviseprinciper utjämnahälsan och hälsan.t.ex. att
Utifrån föreliggerdessa exempel kan vi konstatera detatt

flera tolkningar sjukvårdslagen.hälso- och Som nästaettav
naturligt vilkendet diskutera praxis tilläm-är attsteg som

tillämpningen hälso- och sjukvårdslagen har denIpats. av
praxisen varitdominerande betona lika tillgänglighetatt en av

sjukvård för ålder,medborgarna. Faktorer kön ochsom
betalningsförmåga har inte diskriminerandeaccepterats som
faktorer för tillgången på vård. ekonomiska restriktioner-De

för den enskilde patienten söka vård förutsättsharattna vara
idesamma hela landet. Staten har behållit kontrollt.ex. ett av

patientavgifternas Ersättningen för sjukresorstorlek. har
också varit utjämna förmedel kostnaderna sökaett att att
vård. regionala skillnaderna vårdutnyttjandehar de iDäremot

ekonomiska förutsättningar tilloch del Sta-stor accepterats.
delvis för ihar endast kompenserat de skillnadert.ex.ten

skattekraft finns mellan landstingen. DAGMAR-överens-som
kommelsen dock försök fördela bidrag tillär ett att statens
sjukvården efter capita-tilldelning.en per

förprincip verkat sjukvårds-En ärstaten att ettannan som
erbjuds inom landstingutbud medborgarna skallävenettsom

erbjudas inom andra landsting i landet. således inteDet är
möjligt för landsting definiera sjukvårdskontraktett att ett

uteslutar viss behandling, in vitro fertilisering.t.ex.som en
kan utnyttjandet variera kraftigt landstingenmellanDäremot
detta strida principen vård likautan att motanses om

villkor. Tabell 3.1 visar på variationema i sjuk-hälso-och
vårdskostnader olika 1990.mellan landsting år Kostnaden per
invånare %35 högre i iNorrbotten Halland, harär än som
den lägsta kostnaden innevånare. ocksåHalland har detper

sjuktalet medellivslängdenlägsta och den högsta alla land-av
sting väsentligt högre andel äldre Norrbottens län.änsamt en
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andelmedellivslängd ochsjuktal,invånare,KostnaderTabell l per
199070befolkningen år,överav

BefolkningMedellivslängdGenomsnitt-Hälso- ochHuvudman
90-12-311985-1989ligt sjuktalsjukvård
Andel 70 årKvinnorindex Män1990exkl. tand-
och äldrevård index
Procent

10,980,974,6100103AB
10,676,2 81,798101C
12,775,1 80,411089D
12,975,7 81,39994E
13,681,575,98794F
13,281,986 76,495G
14,575,7 80,79798H
13,975,6 80,9108103L
13,981,875,99592L
11,875,2 81,68894M
12,376,6 82,08386N
11,075,1 80,99796O
12,776,2 81,59397P
13,276,3 81,08592R
14,174,3 80,094107S
14,275,4 80,593103T

80,5 12,175,39991U
14,274,9 80,49998W
14,074,4 80,4117101X
13,880,475,0103112Y
14,674,8 80,8114106Z
11,680,074,6122109AC
10,880,774,3105116BD
12,975,4 81,39189l
15,381,274,2124115MM
13,680,674,1125109OG

12,681,075,224,011496Genomsn.
Abs tal

Även tolk-fleralika villkorprincipen vård geromom
finns vissaskall fördelasningar hur gemensam-resursernaav

ekonomis-detolkningar gällersamtligakriterier. För attma
individerenskildafinansiella, hosellerka, resursernasnarare
sjukvård.tillgångendiskriminerande förfårinte vara
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Även faktorer bostadsort, ålder, kön får intesom m.m. vara
diskriminerande. Lokal eller regional beskattningsrätt får
däremot förenlig vårdmed lika villkor, liksomanses vara

varierat utbud vård avspeglar individernasett valav som
eller praxis hos olika vårdgivare. Utgångspunkten troligenär

dessa olikheter förutsättes avspegla olikheter iatt behov.
principEn bygger på inslag såväl tillgänglighet,som av

behov och jämlikhet i hälsa alla individerär ha tillrättatt
tillgänglighet för få sina behov bedömda ioch möjligasteatt
mån tillgodosedda. tolkningEn för ytterligareär tillgångatt
på vård skulle behov inkl. förmågan dra vårdenatt nytta av
relaterat till målet jämlikhetökad vad gäller hälsanom vara
avgörande. Det är avgörande diskriminering inte fåratt en
ske utifrån faktorer ålder, inkomst, kön eller bostadsort.som

3.2.2 Offentlig finansiering

direktivenI framhålls Samtliga modeller skall... utgåatt tre
från finansieringen helt hålletnästan ochatt skall ske med
skatter, socialavgifter eller obligatoriska försäkringspremier

efter betalningsförmåga och oberoendetas risk förutsom av
den enskilde 12.s. offentligEn finansiering kan alltså
utformas på olika enligt direktiven.sätt Finansieringen via
inkomstskatter kan ske på nationell, regional eller lokal nivå.

alternativEtt via socialförsäkringsavgifterär låta arbets-att
givarna för finansieringen. Med obligatoriska sjuk-svara
vårdsavgifter eller speciell sjukvårdsskatt möjligheteren ges

specialdestinera intäkter till hälso- och sjukvården.att
två frågorDet är måste diskuteras inom försom ramen re-

striktionen offentlig finansiering. gäller förstDet vil-om en
ken och i vilken utsträckning privat finansieringtyp skallav

iEn huvudsak offentlig finansiering innebäraccepteras. att
finnsdet visst för dels patientavgifter,ett dels pri-utrymme

tilläggsförsäkringar. Patientavgiftervata kan användas som
styrinstrument patientströmmar till viss delsamtav som
ransoneringsinstrument. Med offentlig finansieringen som
täcker definierad basal sjukvård kan tilläggsförsäkringaren
förekommer för vård detta åtagande.utöver försäk-Dessa
ringar kan administreras offentlig sjukförsäkring ellerav en

privata försäkringsbolag. Den andra frågan berör effekti-av
viteten i skattefinansieringen. effekt offentligEn finan-av
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siering orsakar samhällsekonomiska kost-skatteuttagetär att
på beskattningnader. beror ändrar beteendet hosDetta att

samhällsekonomiskthushåll företag på inoptimaltoch sätt.ett
Kostnaden för påverkar arbetsutbud, sparande,skatteratt
konsumtion investeringar kallas beskattningensoch brukar
dödvikt weightdead eller burden. kostnadDennaexcess
för skattefinansiering varierar för olika skatter.typeren av
Praktiskt alla skatter till dödvikt i någonupphovtaget ger
form. minimera denna kostnad bred skattebasFör böratt en
definieras. Vilken offentlig finansiering väljestyp av som
påverkar storleken på beskattningens dödvikt bilaga IV.se

3.3 Kriterier för bedömning modellernaav

3.3.1 En god för befolkningenhälsa hela

god hälsa för hela befolkningen den vidgade mål-En avser
sättning för ukvårdspolitiken formulerades i Hälso- ochsom
sjukvårdslagen till omfatta preventiva och rehabilite-ävenatt

insatser vid sidan traditionella vårdinsatser.rande Gene-av
gäller i vilkenrellt det bedöma utsträckning modellernaatt

befrämjar folkhälsan incitament till förebyggandeoch ger
effektivainsatser och val behandlings- rehabiliterings-ochav

insatser.

svårighet naturligtvis bedöma i vilken utsträckningEn är att
hälso- och sjukvård överhuvudtaget har positiv effekt påen
folkhälsan i finnsland. sedan lång tid ifråga-Detett etten
sättande sjukvårdens effekter i detta avseende se bl.a.av

1979. påpekasbör denna kritikMcKeown Det att avser
sjukvårdens effekt på folkhälsan. det gäller effekternaNär
olika hälsotillstånd finns effekter.väldokumenteradegruppers
Samtidigt existerar preventiva visat sigmetoder som vara

kostnadseffektivaklart poliovaccinering. möjlighett.ex. En
frågeställningenbesvara granska huruvida modeller-äratt att

innehåller incitament dels kostnadseffektivaatt satsana
behandlingar och förebyggande insatser, dels samverka med
andra samhällssektorer påverkar folkhälsan. Det är ävensom
viktigt kartlägga förmågan icke kostnads-utmönstraatt att
effektiva behandlingar preventiva åtgärder.och

Oberoende vilken väljes finnsmodell behovav som av en
offentlig finansiering för förbättrad folk-separat av program

hälsa. kan nationellt, exempelvis finansiering-Detta vara som
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Folkhälsoinstitutet, eller lokalt insatser degenom avaven
hälsovårdsmyndighetema. oklart detkommunala Det är om

finansieringennågra fördelar samordna ochfinns större att
sjukvård folkhälsoarbetet. kanproduktionen med Tvärtomav

fördel på klarare kostnadernadet sätt avgränsaatt ettvara en
liksom bedömningen kost-för verksamhet detdenna mestav

för befolknings-nadseffektiva användasättet att resurserna
Självfallet förutsätter vi individu-inriktad prevention. deatt

preventiva insatserna finansieras genomförsellt inriktade och

ståndpunkt frågansjukvården.inom Expertgruppens är att
optimala omfattning inriktning kanfolkhälsoarbetets ochom

sjukvårdsmodell.frånbehandlas valetseparat av

Vårdens kvalitet tillgänglighet3.3.2 och

första frågeställning definiera vad medEn är att som avses
frågeställningkvalitet och hur den kan ärmätas. En annan

låg kvalitet finnas i devilka incitament till hög eller kansom
motstridiga incitament förolika modellerna. Existerar t.ex.

utföra kvalitets-kvalitet intäkter. Vilken skalloch part som
också hit.kontrollen hör

flera olikaKvaliteten i vården kan analyseras sätt. Ett
kvaliteten insatsfaktorema struktur,kartläggasätt är att

insatser ochstudera de processär görssättett annat att som
behandlingenslutligen kan studeras.resultatet outcome av

insats-måttet kartlägga kvaliteten deenklasteDet är att
faktorer i utbildninganvänds verksamheten. Personalenssom

sjukfrån-legitimation arbetserfarenhet, omsättning ochoch
indikatorer insatsfaktorernas kvalitet.tänkbaraärvaro

Även omfattning medicinsk-tekniskegenskaper hosoch ut-
insatsfaktoremarustning beaktas. Kvalitetenkan säger

slutgiltiga kvaliteten. Kvalitets-dock inte denmycket om
fastställas vilka insat-aspekter kan kartläggaäven attgenom

finnsi vårdprocessen. vissa diagnosergörs För nor-ser som
relativ kon-ibland formulerade vårdprogram, därmer, som

råder motiverade insatser.sensus om
kvaliteten vård-naturligtvis relevantDet är mätamest att

Över in-också förskjutningresultatet. tiden har skett aven
för från insatsfaktorerkvalitetskontroll kontrolltresset av

innebäroch vårdprocess till vårdresultatet.kontroll Detav
dock inte kvalitetsaspektema oviktiga; dede andra äräratt
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inte tillräckliga. Operationsmortalitet, infektion, åter-dock
recidiv variabler vid sidanremiss och tänkbara patien-är av

subjektiva omdömen. bristande informationEnternas om
kriterier inomvårdresultat och avsaknad klara kvalitetav

sjukvården försvårar i dag sådan kontroll.en
sidan bedömning medicinska kvalitetenVid den ärav en av

subjektiva vården viktiga.patienternas omdömen Förut-av
sättningarna för dessa signaler fram påverkarkommer ochatt
vårdgivarnas varierar faktorer valfrihet,beteende med som
demokratiskt inflytande, för uppfölj-verksamhetenssystem
ning m.m.

Frågan ekonomiska incitament reducerar vårdkvalitenom
diskuterats intensivt, effekternabl.a. olika ersättnings-har av

försäkringsgivare, sjukhustill och läkare. En nära-system
incitament till produktivitetliggande slutsats ökad lederär att

till kvalitet. Samtidigt måste emellertid faktorersämre som
motverkar kvalitetssänkningar fastställas. medicinskaDen
etiken och regleringsmyndigheternas kontroll sjukvårdenav

sådana restriktioner. också innebäraKonkurrensen kansätter
kvaliteten ersättningarnaökar. Om till läkare och sjukhusatt
fixerade lagstiftning eller överenskommelser, åter-är genom

står bara konkurrera kvaliten. Införandetmedatt presta-av
tionsersättningar och misstanken detta skulle kunnaattom
användas för kvaliteten också stimulerat intressesänka haratt
för kvalitetsfrågor. således inte nödvändigtvisbehöverDet
finnas motsättning mellan kvalitet och effektivitet. Omen
risk föreligger för kvalitet viktigtreducerad det granskaär att
utformningen regleringsmekanismerkontroll och rörandeav
kvaliteten. respektive modell kommer risker för kvalitets-För

reduceringar kvalitativt kartläggas. så falletOm är äratt
viktigt incitament eller regleringar idet analysera model-att

kvalitetsreduceringar.len motverkar dessasom
Vårdens tillgänglighet beroende faktorer patien-är av som

betalning, vårdgivamas incitament pati-tens att ta emotegen
möjligheter undvika vissa patientgrupper,neka ellerenter, att

i huvudsak offentlig finansieringMed kommer dem.m. en
finansiella restriktionerna för tillgänglighet minimala.att vara
Beträffande möjligheterna för individ vid sjukdoms-att etten
tillfälle snabbt erhålla diagnos och behandling kommeren
styrningen vârdgivarna avgörande. belysaFöratt attav vara
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tillgängligheten viktigt incitamentanalysera dedetär att som
följer ersättningsprinciper styrmekanismer.och andraav

3.3.3 Valfrihet

Valfrihet i väsentligtsamtliga modellertre ettanges som
inslag. Innebörden begreppet behöver dock preciseras.av
Motiven för öka valfriheten sjukvården tilläratt att anpassa
individemas efterfrågan. Traditionellt möjlig-behov och har
heterna till valfrihet i sjukvård varit små och intesvensk

finns viss valfrihetdagensIuppmuntrats. system genomen
patienten möjligheter välja vårdgivare, främstharatt att

läkare. form valfrihet medför i ingaregel ekono-Denna av
miska förkonsekvenser vårdgivaren kort sikt. sektorerDe

valfrihet vårdgivare råder privatdär tandvården, läkar-ärav
vård sjukvård finansieras hållet priva-helt och medsamt som

medel. år möjligheterna till vård-Under har valta avsenare
givare utvidgats i antal landsting. Valfriheten inom sjuk-ett
vården omfattar två huvudsakliga ställningstaganden

a val försäkringsskydd försäkringsgivare sjuk-ochav
vårdskontrakt

b val vårdgivare vid specifik sjukdomav

Valet försäkringsskydd fattasdvs. valetär typ,anteav av ex
före sjukdom inträffar. långsik-eventuell valDetta ären mer
tigt omfattaroch vårdutbudet. vårdgivaredet totala Valet av

dvs. valet fattas efterär hälsoproblemtyp, att ettpostav ex
uppstått. val utförs på sikt omfattarDetta kort och endast
valet vårdgivare tillfälle.vid diskuteras vilkaDet kanettav

val maximerar individens valfrihet. Saltmantyper av som
1992 möjligheten väljarangordnar producent högret.ex. att

valet försäkringsgivare.än kan dock valetManav se av
försäkringsgivare val sjukvårdspaketett ettsom av som
omfattar såväl försäkringsskydd vårdproduktion.som

generellt problem valfrihet i sjukvården förmå-Ett med är
hos konsumenten eller patienten kostnader,avgöraattgan

effektivitet kvalitet i försäkring vårdutbud.och och Den

ojämna kunskapsfördelningen informations-asymmetrieller
mellan olika utmärkande egenskap för hälso-är ochparter en
sjukvård. problem finns för såväl försäkrings-Detta valet av
skydd vårdgivare.valet ojämna kunskapsfördel-Densom av
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ningen mellan producent och konsument har motiverat åt-

gärder och regleringar inom vården för skydda konsumen-att
från exploatering. Offentlig reglering marknadsföringten av

konsumentinformation alternativ i vårdutbudet ärsamt om
åtgärder tänkbara förär stärka konsumentens ställ-attsom
ning.

Beträffande konsumenternas möjligheter val ochatt genom
vårdgivamaandra medel diskussionernaär utträdestyra om

exit och voice intressanta.röst Dessa aspekter behandlas
nedan rubrikenunder det demokratiska inflytandet. Den
huvudsakliga bedömningen valfrihetsaspektema kommerav

förutsättningarna möjligheternaoch för medborgarnaatt vara
såväl försäkringsskyddvälja vårdgivare.att som

3.3.4 Etableringsfrihet och konkurrens

Inslag konkurrens och etableringsfrihet ingår i varierandeav
igrad samtliga modeller och kan såväl sjukförsäkringaravse

ukvårdstjänster. Konkurrens medel uppnåär högett attsom
produktivitet och kostnadseffektivitet. Producentema tvingas

minimera sina kostnader och priserna marknaden tving-att
ned produktionskostnadema. konkurrensenFörmot attas

skall kunna avslöja hur billigt och bra något kan förut-göras,
fritt tillträde tillsättes marknaden. övergång från iEnett en

grad planerad vårdproduktionhög till marknadsstyming av
vården förutsätter olika såväl avregleringartyper av som
regleringar på efterfråge- och utbudssidan. kraftigtMed sub-
ventionerade priser på vårdtjänster det emellertid orimligtär

frihelt etablering kan till stånd.kommaatt en
förutsättningEn avgörande för fungerande konkurrensen

efterfrågesidan effektivt.är innebär bl.a.Detatt attagerar
förmågan värdera pris och kvalitet tjänsterdeatt som
erbjuds måste Efterfrågesidangod. sjukvårdsförsäk-vara av
ringar enskilda individer vid enskildutgörs anslutning ochav
företag eller organisationerandra vid kollektiv anslutning.

sjukvårdstjänsterFör kan efterfrågesidan enskildautgöras av
individer patienter eller olika försäkringsgivare politiskaav
församlingar, försäkringsinstitutioner etc.. Det välkäntär att
problemet med informations-asymmetri, dvs. kunskaps-

mellan köpare och producent, påverkar effektiviteten igapet
konkurrensen. Olika organiserareglerasätt köparsidanatt
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kommer således ha betydelse för effektivatt storen om en
konkurrens kan uppnås. Oavsett enskilda individer ellerom
försäkringsgivare efterfrågar sjukvårdstjänster detär väsent-
ligt olikamed åtgärder förbättra tillgången kunskapatt om
vårdens pris och kvalitet.

Utgångsläget på producentsidan lång traditionär en av
offentliga monopol för såväl försäkring vårdproduktion,som

måste brytas uppstå.konkurrens skall Ensom upp om en
frågeställningcentral och hur detta skall ske.är harDetom

i flera sammanhang framhållits förekomsten konkur-att av
viktigare ägandeformemaär privatoffentligt förän attrens

uppnå kostnadseffektivitet. Möjligheterna till fritt tillträdeett
till marknaden i respektive modell nyckelfråga.är Denen
planeringsstyrda regionaliseringen såväl mellan inomsom
landstingen har syftat till undvika duplicering ochatt att
etablera remissförfarande,planerat samtidigtharett men
skapat form geografiska monopol. försvårarDettaen av en
konkurrens inom framför allt ukhussektom. Inträdet av nya
producenter väsentligt för konkurrens uppstå.är skall Detatt

ofta just inträdeär påproducenter marknadengenom av nya
kostnadseffektiva metoder introduceras eller attsom nya en

anpassning sker till förändringar i preferen-konsumenternas
Etablerandet Cityakuten i Stockholm och Göteborg ärser. av

exempel på detta. fritt tillträde till marknaden ocksåEtt utgör
utmaning för existerande producenter incitamentoch etten
hålla kostnaderna kvalitenoch Konkurrensenatt nere uppe.

kan därför faktiskaantalet producenteräven ärstorvara om
litet. Exempel på detta konkurrensen på olika flyglinjerutgör
och innovativa,den patentskyddade läkemedelsmarknaden.

därför intressantDet är i vilken utsträckningstudera kon-att
kurrens producenter sig, möjlig ietablerar ärattgenom nya
de olika modellerna.

svårighetEn förutsäga icke-vinstdrivandeär hur sjuk-att
vårdsföretag privata offentligaeller kommer iatt agera en
konkurrenssituation. sannoliktDet dessa initialt kom-är att

dominera producentsidan offentligadetatt oavsettmer om
bestårägandet vårdproduktioneller överförs till olikaom

former stiftelser. producenter efterDessa andrasträvarav
målsättningar, inte nödvändigtvis sammanfaller medsom
konsumenternas önskemål. samtidigt viktigtDet är att upp-
märksamma effekterna nyetablering privata vinst-av en av
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drivande producenter, efter maximera vinsten,strävar attsom
marknad där brister i efterfrågesidan förväntas.kanen

Frågeställningen fördelningen privat offent-mellan ochom
sjukvård till diskussionernalig anknyter konkurrens.om

för in privatasläppa producenterArgumenten äratt att ut-
Ägandefor-offentliga vårdgivama förde konkurrens.sätta

inte oviktiga då viddet gäller snabbtär att t.ex.mema agera
förutsättningar. förförändrade begränsa kon-Argumentet att

inom offentligaden sektorn har varit kraven påkurrensen en
demokratisk insyn. vinster förlusterkontroll och ochDe som
uppstår med begränsa konkurrensen till offentligaatt pro-

diskuteras nedan under rubriken demokratisk kon-ducenter
troll.

inom sjukvårdenMed ökad konkurrens kommer vård-en
producentema sannolikt sitt förändra agerande ökaatt att

vilkensina intäkter. utsträckning lyckas tillI detta delär stor
beroende hur efterfrågesidan organiseras. Problemet medav

förrisk ökade kostnader med konkurrerande vårdproducenter
behandlas under rubriken Kostnadskontroll och kostnads-
effektivitet

.
förväsentliga egenskaperna fungerandeDe konkurrensen

skall granskas för respektive efterfråge-modell a hurärsom
organiserad försidan hänsyn till individernas prefe-är att ta

och b inträdet till marknaden underlättas.attrenser,

3.3.5 demokratiska inflytandetDet

demokratiska inflytandet sjukvården frågaDet över är en
kan belysas utifrån flera vilkaaspekter. gäller delsDetsom

funktioner vården ståinom skall under demokratisksom
avvägningen kollektiv styrningkontroll dels mellan och in-

dividens valfrihet. Sjukvården främst individuell tjäns-är en
teproduktion finansieras kollektivtden produce-även ochom

i offentliga institutioner.ras
centrala funktioner demokratiskt inflytandeDe där kanett

övervägas är

i övergripande reglering och kontroll

finansiering fördelningoch av resurser
iii definition medborgarnas försäkringskontraktav
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vårdproduktionens inriktning struktur-iv volym och

beslut
driftsfrågor inom vårdproduktionenv

sjukvården i fram-Eftersom huvudelen hälso- och ävenav
offentliga dettiden kommer finansieras via medel, äratt

offentliga omfattarnaturligt kontrollen den totaladenatt
resursernaresurstilldelningen efter vilka kriterier för-och

Även ingå försäkringskon-delas. frågan skall i detvad som
offentliga måste explicittrakt finansieras medelmedsom

implicit politikerna.eller besvaras av
frågeställning demokratiska inflytande skalldetEn är om

omfatta själva värdproduktionen. inflytande sjuk-Det som
vårdspolitiker haft i driftsfrågor tidrenodlade har senare
kritiserats. flera landsting politiska nämnderhar lokalaI
avskaffats. inte politikerna helt släpptbetyder dockDet att

utformning. Nedläggningsitt vårdproduktionensgrepp om
kraftiga institutio-och neddragningar vid sjukhus och andra
handläggs fortfarande politiker.ner av

effektiviteten inäraliggande frågeställning hurEn är pro-
duktionen påverkas finns teorierägandeskapet. bl.a.Härav

alltför spritt för värd-ägandeatt ett ett stort utrymmeom ger
givare efter målsättningar. starkMed ägar-att agera egna en

på intressemarknad med konkurrens skulle ägarnasgrupp en
för placering och avkastning kapital för företagetegetav vara
starkare.

Då det demokratiska inflytandet handlar medbor-ytterst om
inflytande sjukvården finnas anledningkan detövergarnas

frågan valfrihet. Individernasknyta till diskussionenatt om
inflytande sjukvården kanaliseras via politiska för-kanöver
samlingar och eller individuella Inflytandet via kollektivaval.

innebär politiska voicede kanalerna användsattprocesser
påverka vården. indivi-medel Alternativet äratt attsom ge

den befogenheter sitt missnöjeuttrycka lämnaatt attgenom
organisationen exit. Fördelningen voicemellan och
exit styrninginstrument för innehåller vissa motsätt-som
ningar tvingas välja alternativetdär endera hu-ettman som
vudsakligt Förutsättningarna förstyrmedel. medborgarna att
påverka kollektiva beslutsfattandet påverkasdet även av om
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det demokratiska inflytandet sker lokal nationelleller
nivå.

3.3.6 Samverkan med andra sektorer

Samverkansproblemen kan iuppdelas delargrovt tre

a bristande integrationenDen sjukförsäkringensav
ersättning vårdresurser, tandvård, privatvård ochav
läkemedel.

b Bristande integration mellan sjukvårdskostnadema för
den yrkesverksamma befolkningen och ersättningar för
inkomstbortfall till följd sjukdom, arbetsskada ochav
förtidspension.

bristandec integrationenDen mellan sjukvård och social-
tjänst på den kommunala nivån.

offentliga utgifterna påDe grund ohälsa och handikapp ärav
i fördeladedag på olika huvudmän. Landstingen föransvarar
huvuddelen sjukvårdsresursema, kommunerna för äldre-av

och ukhemsvård och staten socialförsäkringen föromsorgen
sjukskrivningförtidspensionering, läkemedel i vårdöppen

privat läkar- och tandvård.samt
Samverkan mellan hälso- och sjukvård och den kommunala

ÄDEL-reformen.äldreomsorgen reglerades delvis i den s.k.
formDenna samverkan gäller främst vård äldre ochav av

handikappade med kroniska sjukdomar. diskussionerharHär
förts hur vårdkedjan skall integreras bättre. kanDet röraom
sig ändra huvudmannaskapet så hela vårdkedjanatt attom
ligger under huvudman eller finansiellamed incitamentatten
förbättra samverkan. Den centrala frågeställningen hurär
denna samverkan kan utformas i modellerna.

denFör yrkesverksamma delen befolkningen iav ansvarar
huvudsak landstingen för sjukvården medan socialförsäkring-

står för olika inkomstbortfallsförsäkringar. nuvarandeDenen
situationen karakteriseras två försäkring-deatt typernaav av

inte är samordnade. Landstingsskatten i kombination medar
delar sjukförsäkringen försäkring risken förutgör motav en

utgifter i samband sjukdom.med Sjukpenningen i denstora
allmänna sjukförsäkringen kompenserar för inkomstbort-oss
fall vid sjukdom. Under år har sambandet mellansenare
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hälsopoli-i densjukförsäkring uppmärksammatssjukvård och
ökningen uk-snabbadenBakgrunden ärtiska debatten. av

landstingenskombination mediförsåkringsutgifterna att
år.tidigareutsträckning Detiökatkapacitet inte somsamma
mellanberoendefinnsdetblivit uppenbartvidarehar ettatt

sjukskriv-insatser ochförebyggandesjukvårdskonsumtion,
inomresursinsatsökadkanvissa sjukdomarning. För en

sjukskrivningsperiod. Medi förkortadresulteravården en
finns inget in-försäkringssystemenbådadeuppdelning av

kostnadernatotalaså deanvändacitament attatt resurserna
nuvarandeMed denminimeras.sjukdommedi samband

respektive huvudmanriskfinns iställetorganisationen atten
perspektiv begränsasutifrånsinaanvänder ett somresurser

samordnaFörutsättningarnaansvarsområdet.det attegnaav
respektiveförutredasförsäkringar börtvåde typerna av

modell.
tandvården ochersättning tillläkemedelFörskrivna samt

sjukförsäkringen.idagprivatläkarvården ersätts separat av
några incita-inte harsjukvårdshuvudmännenbetyderDet att

insatsfaktorerandraläkemedelinsatsenväga motattment av
regioffentligprivat ochVårdgivare ivårdproduktionen.i

direktivenförutsättningar. Iolikaarbetar under attanges
för sig ellerbehandlasvård kanifrågan läkmedel öppenom

organisa-ñnansierings- ochövrigatilli anslutningtas upp
förrisk sub-sjukvården. Förekomstentionsfrågor inom av

försäkringssystem kommerolikaoptimering mellan att gran-
behöverHanteringen dessamodell.för respektiveskas av

försäkring kanhelintegreradnödvändigtvisinte utanenvara
klinikfardiga patien-föröverenskommelsermedlösas som

ÄDEL.iter

kostnadseffektivitetKostnadskontroll och3.3.7

modellernai olikaför kostnadskontroll deFörutsättningarna
kostnadskontrolldirektiven. ärcentral aspekt i Att ettär en

förklaras insla-delkan tillinom sjukvårdenproblem stor av
för huvud-stårtredjeförsäkringslösningar där partget enav

Problemet medtill vårdproducentema.ersättningendelen av
motivförsäkradeförsäkringslösningar inte den attatt ger

försäkringenhändelseför denkompensationenhålla nere
delashazard och kanmoralsjukdom benämns uppavser
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i två sannolikhetena för händelsen skall inträffa,typer att
b överkompensation vid vårdtillfället. förstaDet problemet
berör b1.a. motiven för undvika förebyggaoch iohälsaatt

olikade modellerna. främstDet är den typensenare av
moral hazard har betydelse för den kostnadskontrollsom

finansiärer inomutövas sjukvården.som av
sjukvårdenInom försäkringsinstitutionerhar haft svårig-

heter kontrollera värdet kompensationen, dvs. kost-att av
naden vid vårdtillfället. försäkringsgivareEn kan genom
åtgärder riktade konsumenten patientavgiftert.ex. ellermot
producenten kontroll vårdgivare minska risken för över-av
utnyttjande sjukvård. främst åtgärderDet är riktade motav

Åtgärderproducenten visat sig effektfulla. riktade motsom
konsumenten har dels varit i konflikt med fördelningspolitis-

målsättningar,ka dels visat sig mindre verkningsfulla. Ett
tillskäl åtgärder riktade konsumenten tenderar haatt mot att

liten effekt producentensär kunskapsöverläge informations-
asymmetri. Att den medicinska professionen sittgenom
kunskapsövertag påverkar patientens val vård brukar be-av

utbudsgenereradnämnas efterfrågan. Patientavgifterna förut-
i samtligasätts modeller ligga läg nivå, ñnan-dvs.att en

sieringen främst skatteintäkter.utgörs Avgifterna kan dockav
roll och ransoneringsinstrument i olikadestyr-ges en som

modellerna vilket har förbetydelse kostnadskontrollen.
Erfarenheterna från andra visarländer möjligheterna tillatt

kostnadskontroll kopplade till utformningenär ñnansie-av
ringen antalet ñnansieringskällor. Med tredjeparts-samt en
finansiering påverkas vårdgivamas beteende starkt ersätt-av
ningens utformning. Ersättningen till producenter inom sjuk-
vården varierar för olika värdformer. läkarnaFör öppen-
vården kan fyra olika ñnansieringsformer urskiljas

ersättningFast

Prestationsersättning fee-for-service
Kapitation anslutenper person
Speciellt4. förhandlad ersättning

Sverige dominerarI sjukronorsreformens införande årsedan
1970 fast lön. Prestationslön privataförekommer främst för
tandläkare och läkare. Speciellt förhandlade ersättningar har
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elektiv kirur-primärvården ochvanligare inomblivit allt tex
iurskiljasvariation sättetsjukhusen kangi. större attFör en

tilldela resurser

Global budget
.

Klinikbudget
vårddagPer
utförd åtgärdPer

DRGpatientbehandladPer
vårdresultatetRelaterad till

Populationsbaserad budget
förhandlat kontraktSpeciellt

konkurrensmarknader ochprestation, internaErsättning per
via olikaSyftetsamtliga modeller.inslag i ärcentralaår att

kostnadseffek-åstadkommamarknadsmekanismerformer av
tillövergång från anslagsjukvårdsproduktionen.tivitet i En

problem.inför olikañnansiäremaprestationsersättning ställer
alternativfastställas.priser skall ärproblem hur EttEtt är att

i likhet med detadministrerade priserinrätta centralt pro-
kani Medicare-programmet. Härersättningssystemetspektiva

funk-vägledningfrånerfarenheterna USA systemetsomge
ständigt behovtionssätt. problem årDe noterats ett avsom

medi-utvecklingenberoendemodifiering systemet avav
inomresursutnyttjandespridningcinsk teknologi, stor aven

för vårdgivarnamöjligheterersättningsgruppema attsamt
manipulera systemet.

pris. Efter-någon form förhandlatalternativandraEtt är av
i praktiken inneharsäljar- köparsidansåväl mono-som som

karraktäri-marknadsform kanvi medpol har göraatt somen
Förhandlingsstyrka ochbilateralt monopol.ettseras som

uppfattning varandra kommer avgöran-attparternas varaom
föreliggerOftaför pris innehåll i avtal sluts.de och de som

till sinvarje utnyttjaasymmetrisk information, kanpartsom
strategiskt beteende, dvs.fördel. förDärmed detär öppet

för fåinformationpåtryckningar vilseledandeutspel, och att
för-möjligt. Medså fördelaktig uppgörelse stortettsomen

långvariga och kost-handlingsutrymme förhandlingar blikan
lindrasgivitvisEffekterna bilaterala relationer kansamma. av
Samti-säljar- köparsidan.ägande ochmed ett gemensamt av

då effekterna mindre.digt blir konkurrensenav
Över informations-asymmetrin mellanhuvud kommertaget
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producentenproblem. Attköparsidansäljar- och ettatt vara
kostnaderochegenskaperproduktensinformeradbästär om

säljaremellanKunskapsgapetsjukvården.unikt föringetär
sjukvårdeninom änsannoliktdock störreköpareoch är an-

för fungeran-förutsättningviktigsamhällssektorer. Endra en
debeställaren. Ihoskunskapenmarknadsrelation ärde mo-
ingåskallmedicinsk kompetenspåbyggerdeller attsom

reduceras.gapettroligenköparsidan kommer att
försäk-avgörandedetkostnadskontrolluppnå är attFör att

ersättningsinstrumentviamöjlighetringsgivarna har att
Tillvårdgivarna.kontrolleraadministrativa åtgärderoch eller

vård-urvalselektivttillmöjligheterräknassistnämndade av
förut-viktigvårdutnyttjandet. Engranskningochgivare av

formeringaocksåkostnadskontrollför ärsättning att av
modellerna. Enexisterar iersättningssystemöppna annan

tillfinansieringen avgränsasoffentligaförutsättning denär att
fmansieringskälla.en

Kostnadsejfektivitet

sjuk-hälso- ochinomkostnadseffektivitetenbedömaFör att
begrep-innebördennödvändigtdetvården är att avenas om

mellanrelationenproduktivitetbegreppetMedpet. avses
förhållandetEffektivitetenprestion.resursinsats och anger

verk-uppnåsresultateffekter ellermellan de genom ensom
Måletmed.förknippadekostnader dessa äroch desamhet

ellermängdproduceraproduktiviteten ärmed att varoren
möjliga kostnad.till lägstakvalitetgivenmedtjänster en

sjukvårds-effektivitetensjukvården kanhälso- ochInom av
tjänstenförkostnadernarelaterabedömastjänster attgenom

hälsaförbättrad t.ex.i formbehandlingsresultatettill av
finns förincitamentviktigtärkostnad QALY. Det attper

och utvär-bedömavårdgivareförsäkringsivaresåväl attsom
ukvårdstjänster.olikakostnadseffektiviteten fördera

medkostnadseffektivitet har göravillkor för attEtt annat
sjuk-tilldelasmängdentotalafrågan den resurser somom

handlar dettabegreppsmässigtvårdssektom. Rent attom
sjukvårdensminska eller ökakanbedöma resurserom man

skullefrån sektorer,andraomfördela till elleroch pro-som
respektivevärdefullaretjänsteroch ärducera somvaror

reali-sjukvården Itjänstervärdefulla demindre än presterar.
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sådana bedömningarär svåra förteten göra helytterst att en
verksamhet. Ett sätt är kartlägga förutsättningarna föratt att
sjukvårdens offentligavägs andra åtaganden ochmotresurser
privat konsumtion.

Vid granskning modellernas kostnadseffektivitet ärav en
förutsättning försäkringsgivama kan påverka och kon-att ta
sekvenserna för hela sjukvårdsbudgeten för undvika sub-att
optimering i Kostnader skall inte kunna överlastassystemet.

andra huvudmän. Det viktigt försäkringsgivar-är även att
kan del information för kartlägga kostnadseffek-ta attna av

tiviteten i enskilda behandlingsmetoder. En modell för hur
information för styrning och uppföljning kan sammanställas
i nationellt ukvårdssystem diskuterasett Enthoven 1989av
i analys svensk sjukvård. Ett centralt inslag i förslageten av
är upprätta standardiserade protokoll för sjukhusenatt avse-
ende kostnader, medicinska åtgärder effekter.och

3.3.8 Uppföljning och utvärdering på nivåcentral

direktivenI förutsättningarna för uppföljningattanges en
och utvärdering hälso- och sjukvården på nationell nivåav
skall beaktas. funktionerDessa har förändrats till såväl inne-
håll organisation under de trettio åren. Undersenastesom
sjukvårdens expansiva fas kontrollerades verksamheten cen-
tralt Socialstyrelsen via regleringar tjänster och enhe-av av

Under 1970- och 1980-talen har dennater. kontroll avveck-
Ävenlats. de planeringsuppgifter handhafts Lands-som av

tingsförbundet och SPRI har i försvunnet ochstort sett ersatts
med medverkan i fömyelseprojekt och utvärdering. skälEtt
till detta landstingenär successivt tagit över dessa uppgif-att

byggt för verksamheten och intagitter, allt-upp resurser en
kritisk inställning till centrala direktiv och kontroll. Denmer

utvärdering sker pågående förändringsarbete iskersom av
landstingen själva, medanstort Landstingsförbundetsett av

och SPRI främst för utbyte information. Frivilligsvarar av
samverkan mellan olika intressenter är möjlig beskrivningen

den nuvarande situationen.av
Socialstyrelsen har för kvaliteten på personalenett ansvar

legitimationskraven påoch vården. Man övervakar vårdens
kvalitet och säkerhet och bevakar den enskildes i vården.rätt
Tillsynsverksamheten har decentraliserats till fem regioner
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och allmän-vårdpersonalenservice tillbättreför b1.a.att ge
heten.

resursanvänd-följaocksåharSocialstyrelsen attett ansvar
ochviktigare,blir alltekonomiska frågorna ettningen. De

SBU,myndighet,etablerandetdettaexempel är nyav en
medicinskautvärderingarsysslar medspeciellt meto-avsom

kostnader.effektmedicinskpå såvälavseendemedder som
Läkemedels-betydelsefulla förocksåutvärderingar ärSådana

läke-prissättningvadRiksförsäkringsverketverket, avavser
sjukvårdsmodellvaletSocialstyrelsen. Oavsettmedel och av

effekterochkostnaderbehandlingarsolikakunskaperär om
inomkostnadseffektivitetför uppnåendetbetydelsefullt av

incitamen-dock hurviktig fråga ärsjukvården. Enhälso- och
modeller.olikamellanvarierarresultatutnyttja dessaattten

Läkemedels-läkemedel prövasIntroduktionen avav nya
effekterredovisningpåställer kravverket nyaavavsom

möjligtdetkontroll visar är attDenna atttyppreparet. av
inomproduktionprivatmedoffentlig kontrollkombinera en

sjukvården.ochhålso-
uppfölj-utföraförförutsättningarnakommeranalysen attI

förbelysasnationellautvärderingarochningar attorganav
vil-oberoendeförutsätter dockVirespektive modell. att av

organisationnationellså kommerväljesmodellken ensom
kanoch dennafinnasutvärderinguppföljning ochför attatt

respektiveförutsättningarspeciellatill de mo-somanpassas
finansiering ochseparationmöjligtdell Det är att avenger.

inomproducenterprivatainslagochproduktion störreett av
och utvärde-för kontrollinsatsermotiverarsjukvården större
uppföljningförnuvarandedetVi förutsätterring. systemetatt

sådant behov.förutvecklas mötakontroll kanoch ettatt

utveckling3.3.9 Förnyelse och

oför-varitsjukvårdproduktion desshardagenskritikEn mot
efterfråganförändringar i behov,påmåga snabbtatt svara

kritiseratssåledesharprioriteringar. Systemetpolitiskaeller
varitharsjukvårdsystemetsvenskaviss stelhet. Detför en

på 26 olika huvudmän.uppdelningrelativt likriktat trots en
påpekatsexperimenttill variation ochMöjligheterna avsom

frami gradutnyttjatsinte störreharutländska observatörer,
offentligalika medrelativtOrganisationenitill dag. utser



88 Förutsättningar och kriterier SOU 199338

sjukhus- och vårdcentraler fastmed anställd personal och
likartade klinikindelningar. Under år har har emeller-senare
tid antal landsting tagit beslutett Dessastyrsystem.om nya
beslut har bl.a. tagits bakgrund omvandlings-mot ett stortav
tryck där tillväxttakten offentliga för sjukvårdenav reurser
minskat. Effekterna dessa förändringar har dock inteännuav
utvärderats.

speciellEn kritik har gällt förmågan snabbt till sigatt ta ny
teknologi i skala. Exempel de långaär väntetidemastor un-
der l980-talet för operationer ögonlinser, höftleder ochav
kranskärl. Speciella insatser har behövts för undanröjaatt
detta problem, införandet vårdgaranti ocht.ex. extraav en

inom det s.k. 50-projektet.Dagmar Frågan ärresurser om
dessa insatser tillräckligaär eller ytterligare insatser årom
nödvändiga för exempelvis fullt utnyttja vinsternaatt av en
övergång till ökad andel dagkirurgi.

Denna kritik stelhet det gällernär teknologisk förny-mot
else, framför allt gäller den administrativa och organisa-som
toriska anpassningen, står i kontrast till den allmänt omvitt-
nade förmågangoda hos till sig medicinsksystemet att ta ny
kunskap. dettaI avseende torde inte Sverige ligga eftert.ex.
USA väsentligt olika finansiellatrots och organisatoriska
förutsättningar. Förklaringen till goda innovations-systemets
förmåga i detta avseende torde ligga dels i den betydel-stora

forskning har för meriteringen dels väl fungerandese som en
vidareutbildning. Farhågor har framförts ökat inslagatt ett av
prestationsersättningar i vården skulle bli hot forsk-ett mot
ning och utbildning. Detta problem kan värt attvara upp-
märksamma, inte i sigutgör hinder för ef-ökadettmen en
fektivitet inom vården. fordrarDet dock klarare marke-en
ring vilka skall till forskning och utbild-av resurser som
ning och eventuellt utveckling behandlingsmetoder.av nya
Oberoende vilken modell väljes måste forskningensav som
och utbildningens resursbehov beaktas och avvägas demot
speciella mål finns för dessa verksamheter. Till skillnadsom
från sjukvård, dettaär aktiviteter har karaktären heltsom av
eller delvis kollektiva varor.

Att skapa förutsättningar för innovationer förnyelseoch är
viktigt, samtidigt svår uppgift. förutsättningEn ärmen en
emellertid viss grad pluralism och konkurrens finnsatt en av
inom Genom vårdgivarna intesystemet. reglerasatt av cen-
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direktiv självatrala planera ochutan ett attges ansvar orga-
nisera verksamheten sannolikt förutsättningarna förökar
kreativitet. samtidigt viktigt utökad pluralismDet är att en
inte blir självändamål splittraroch sättett ettresurser som
försvårar satsningar på innovativa projekt. viktigtDet ävenär

beakta incitamenten till förnyelse. Utformning ersätt-att av
ningsprincipema såväl innovationerkan medverka tillt.ex.

verksamhet konserveras. Vid bedömningattsom en en av
förutsättningarna till förnyelse faktorer regleringar,är som
etableringsfrihet, ersättningsprinciper internaoch styrmeka-
nismer väsentliga belysa.att

3.3.10 Administrationskostnader

Kostnader kopplade till administreraär hälso- ochattsom
sjukvårdssystem administrations-har benämnts eller trans-
aktionskostnader. omfattar såväl transaktionerDetta mellan
enheter interna transaktioner i företag. Transaktions-ettsom

förkostnaderna inköp består hitta säljare, skri-externa attav
följaoch kontrakt. interna transaktionernadeFör ärva upp

motsvarande kostnader ledning och administration denav
produktionen.egna

Administrationskostnaderna inom sjukvården har relaterats
två faktorer.till faktorcentral anslutningsformenEn därär

individuella anslutningar till försäkringar visat sig kostsamma
Ävenadministrera. utformningen ersättningsprinciperatt av

där olika former och prestationsersättningar hartaxorav
framförtsibland orsak till administrationskost-högasom en

nader. översikt försäkringsgivare olikaEn med ersätt-av
ningsprinciper visar emellertid inte någrapå skillnaderstörre
i administrationskostnader för översikt bilaga I.en se

viktigt bedöma administrationskostnademasDet är även att
effekter på totalkostnadema, vårdutnyttjande, kavlitet m.m.

innebär bedömning bör optimalaDet den nivånatt en avse av
totala administrations-de produktionskostnadema.och En

fokusering på endast administrationskostnadema för olika
blir ofullständig eftersom aktiviteterdessa påverkarsystem

produktionskostnadema. Mycket låga administrationskost-
nader kan relaterade till okontrollerad ökningt.ex. vara en av
produktionskostnadema. nivåDet gäller hitta denattm.a.o.
där ytterligare ökning administrationskostnadema inteav
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iresulterar motsvarande minskning produktionskostnader-av
kvalitetsökning.ellerna
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Reformerad4 landstingsmodell

4.1 Modellens egenskaper och centrala
problemområden

finns lång tradition i Sverige regionalaDet enheteratten
finansierar och producerar ukhusvård. Den nuvarande lands-
tingsmodellen, innebär regionala huvudmän haratt ettsom

för offentligtotalansvar hälso- sjukvård,och dock rela-är av
tivt datum. Uppgifter har successivt tillförts landstingensent

1960-, 70- 80-talen.under och 1983 årsGenom hälso- och

sjukvårdslag fick landstingen totalansvar för offentligett
hälso- och sjukvård och omfattande planeringsansvar förett

formeralla hälso- och sjukvård. 1990-taletUnder harav
uppgifter flyttats från landsting till kommuner, visst.ex.
hälso- och sjukvård för äldre och omsorgsverksamhet.

Karakteristiska drag för den landstingsmodellennuvarande

geografiskadet befolkningsansvaret, beskattningsrättenår
och möjligheten för folkvalda besluta hälso-attorgan om

sjukvårdensoch omfattning inriktningoch ñnan-attgenom
siering och produktion integrerad i organisation.är samma

tidUnder har sjukvårdshuvudmännen påbörjat försöksenare
skilja beställar- och producentfunktionen inom denatt egna

organisationen, ioch högre tidigare låtagrad patienter-änatt
vårdgivareval resurstilldelningen.styranas av

reformeradeDen landstingsmodellen sin utgångspunkttar
i bestämd huvudmannaskapsform, och inom denna organi-en
satoriska skall potentiella möjligheter åstadkommaattram
marknadslika inom sjukvården utnyttjas. Idirek-arrangemang
tiven beskrivs modellen enligt följande

reformeradeDen landstingsmodellen bygger dagenspå sys-
där landstinget och kommunen for finansieringtem ansvarar
tillhandahållandeoch hälso- och sjukvård. Modellen börav

kunna tillämpas förändringaräven nuvarande lands-om av
tingsgränser skulle komma till stånd. De möjligheter till
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utnyttjas,finns inom börmarknadsmekanismer systemetsom
fritt vårdgivare, interna markna-patientens väljarättt.ex. att

och klarare uppdelningder där betalningen följer patienten
Produktio-mellan landstinget finansiär och producent.som

skeoch sjukvård bör i denna modell kunnahälso- avnen av
villkorprivata producenter likartadesåväl offentliga påsom

199230, 13och i konkurrens. Dir. s.

reformerad bibehålls vissa egenskaperlandstingsmodellI en
geografiskaförhållanden. Landstingenfrån rådande ärnu

beslutsfunktionerförtroendevalda vissaenheter där skall utöva
från befolkningen i val.efter ha erhållit mandat allmännaatt

förutsättningarmöjliggör anpassning till lokala ochDetta en
sin prägel verksam-behov. valda ombuden skallDe sätta

variatio-landstingsmodellen föroch därmedheten, öppenär
experimentMöjligheten bedriva lokala kan betraktasattner.

sjukvårds-för landstingsdrivenstyrka modellen. Enensom
organisation politisk ochpräglas process av en anpass-av en

därför intening till förhållanden. Modellen kan be-lokala

enhetlig företeelse.traktas heltsom en
betydelsefull för reformerad lands-egenskapEn annan en

kollektiv anslutning be-tingsmodell den byggerär att av
offentlig sjukvårdsorganisation.folkningen till regional Ien

finns befolkningen inommodellen implicit kontrakt mellanett
region organisationlandstingsområdet och den ärsomen

för tillhandahålla offentlig sjukvård.uppbyggd hälso- ochatt
på individuell anslutning.Modellen bygger inte

landstingsmodellen utifrån förutsätt-betraktar dessaOm man
ningar blir frågan vilken utsträckning sådani modell kanen
reformeras dess fundament helt förändras. analysEnutan att

utgå från vissalandstingsmodellen bör grundläggandeav
varefter kan diskutera konsekvensernaegenskaper, man av

för sigeventuella modifieringar. bör dock ha klart detMan att
finns för förändringar vilken intebortom det längregränsen

meningsfullt tala landstingsmodell. antalEttär att om en
anslutning tillviktiga frågeställningar kan identifieras i en

reformering modellen.av
Landstingen förra århundradethar sedan slutet be-av egen

skattningsrätt. Beskattningsrätten symboliskthar ett stort
inte formvärde, det förefaller helt otänkbart attmen annanen

resurstilldelning för offentlig sjukvårdhälso- och kanav
tillämpas landstingen existera regio-upphörutan att att som



93landstingsmodellReformeradSOU 199338

politiskanala organ.
Även reformerad landstingsmodell bygger kollek-om en

patienterna erhålla valfrihet vad gällertiv anslutning kan ökad

vårdgivare. Sjukvårdens tjänster dock sub-kontakter med är
enskilda inte särskiltventionerade och konsumenter därmedär

långt valfrihetenpriskänsliga. Frågan gäller hur kan utsträckas
ekonomi vilardå för sjukvårdens totala demo-ansvaret

kratiskt församlingar.valda
kommit integrera finansieringLandstingen har ochatt pro-

duktion sjukvård, verksamheten har underhälso- och ochav
politiska direktiv, resurstilldelninglång tid ochstyrts genom

fastställda reformerad landstingsmodellvia budgetar. I en
styrformer marknadslikaskall s.k.prövas, ävennya men om

i direktiven finns inom reformeradbetonasarrangemang en
också möjlighet vidareutvecklalandstingsmodell ochatt mo-

dernisera administrativade styrmedlen. Om landstingen kvar-

ukvårdsanläggningar finns möjligheterstår ägare attsom av
kombinera finns anledningflera styrmedel. Det äventyper av

rollfördelningen politiskahur mellanövervägaatt organ,
förvaltningens chefer sjukvårdens operativa ledningoch skall
utformas inom integrerad organisation.en

4.2 Finansiering

finansierar sinnärvarande landstingen verksamhetFör genom
huvudsakliga inkomstkällor skatteinkomster, statsbidragtre
övrigaoch inkomster. Staten kan påverka landstingens ekono-

mi indirekt generella ekonomisk-politiska beslut, ochgenom
direkta förändringar skatteunderlag och utform-genom av

ningen statsbidrag.av
Skatteinkomstema 70 % statsbidragenochrepresenterar ca

Övriga20 % landstingens inkomster. influtna medelca av
patientavgifter, ersättning frånbl.a. primärkommu-utgörs av

för färdigbehandlade intäkter från fastighets-patienter ochner
förvaltning.

Skatteinkomstema påverkas skattebasen, skatteunderlagetav
och skattesatsen. Det skattebasen, dvs.är avgörstaten som
vilka beskattningsbara inkomster skall grundenutgörasom
för landstingsskatten. mitten 1980-talet upphörde denI av
kommunala beskattningen juridiska Därigenomav personer.
påverkades skatteinkomsterna för landsting och kommuner.



94 Reformerad landstingsmodell 199338SOU

Även skatteunderlaget påverkas främstdettastaten,av men
indirekt via löneutveckling och sysselsättningsgrad. Skatte-

i princip självständigt landstingen,avgörssatsen av men
beslut kommunala skattestopp i riksdagen förhindrarom
justeringar uppåt såsom varit fallet 1991, 1992under och

fortsättningsvis 1993.under

Landstingens statsbidrag för närvarandeutgörs skatte-av
utjämningsbidrag, ersättningar från sjukförsäkringen samt
specialdestinerade statsbidrag. Statsbidragssystemet för-har
ändrats från 1993 då vissa specialdestinerade bidrag har slo-

råderFör närvarande oklarhet statsbidragen tillhurpats. om
landstingen skall utformas för de åren Landstings-närmaste
förbundet 1992.

Två problem kan observeras beträffande landstingens ñnan-

siering. råderDet oklarheter i relationen mellan ochstaten
landstingen beträffande principerna för bidrag, liksomstatens
storleken på bidrag,dessa förutsättningarnadär ändras även
på relativt kort sikt, vilket får effekter förstörande lands-
tingens ekonomi. Landstingens skatteinkom varierar ocksåster

grund konj unkturella svängningar, eftersomoch lands-av
tingen har små finansiella påverkas ekonomiskadenreserver
stabiliteten i verksamheten.

detYtterst är har för den totalastaten ettsom ansvar resurs-
för den offentliga sjukvården, vilket blir tydligt i tiderramen

samhällsekonomisk tillväxt. emellertidDet ärav svag en
fördel etablerar tydliga för landstingensstatenom normer
ekonomiska förvaltning mellanansvarsgränsemasamt statom

sjukvårdshuvudmänoch vad offentligagäller den sjukvårdens
finansiering ytterligare klargörs inom reformerad lands-en
tingsmodell. Hittills har förhandlingar söktstaten genom
förmå landstingen tillämpa ekonomisk restriktivitet, elleratt
också har riksdagsbeslut för begränsa skatteuttaget.använts att
Staten söker förändringari skatteutjämningsbidra-även genom

olika specialdestinerade bidrag påverkaget, samt genom
landstingen.

Finansieringen offentligaden sjukvården inom refor-av en
merad landstingsmodell kan utvecklas i två riktningar.

a Renodlad finansiering via landstingsskatt. formerAlla av
statsbidrag upphör sjukvårdshuvudmännenoch administrerar
själva skatteutjämningen och har frihet besluta skatte-att om

liksom patientavgifter. överenskommelseEn görssats attom
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inte förändringar i skatteunderlaget skallstaten styragenom
landstingens inkomsterutgifter. Eventuellt ställs regler upp
för balanserad landstingsbudget, lånemöjligheter fon-ochen
dering. finansieringennuvarande via socialförsäkringenDen

tandvård, läkemedel, privat läkarvård försvinner ochav m. m.
kompenseras höjningeventuellt landstingsskat-genom en av
ten.

b Staten finansierar offentligaden sjukvården genom en
befolkningsbaserad ersättning till sjukvårdshuvudmännen,
varvid landstingens beskattningsrätt upphör. Landstingen
bestämmer dock patientavgiftemas storlek.

första alternativetDet renodlingär den kommunalaen av
självstyrelsen tillhörandeoch beskattningsrätt. sådan för-En
ändring innebär varje landsting får bäraatt accepterar attman
fullständigt för sina åtaganden. tvivelInga be-ansvar egna

fortsättningsvishöver råda det ekonomiska föransvaretom
offentligaden sjukvårdssektom.

Då landstingens ekonomiska förutsättningar varierar
skillnadergrund i skattekraft, kan önskemålet ärav om en-

någorlunda jämn standard på sjukvårdstjänster inom landet-
lösasdetta skatteutjämningssystem administ-ettgenom som
självständigt sjukvårdshuvudmännen. Förutsättningar-reras av

för sådant interkommunalt utjämningssystem kanattna
lagregleras, i övrigt har inga förpliktelser. Före-statenmen

sådantbilden för skatteutjämningssystem finns i Danmark.ett
för landstingenfrihetDenna kan leda till konflikter med staten

inriktningen den offentliga sjukvården.avom
Argumentet utvidgadför beskattningsrätt riskeraratt atten

leda till ökade sjukvårdskostnader främst ingenär awäg-att
ning behöver Övriga offentliga ñnansieringsbehov.göras mot
Kostnaderna begränsas endast skatteunderlagets storlek ochav
den skattesats politikerna väljarnatror att accepterar.som
Enligt vissa dåanalyser hävdas skattebetalarna sannoliktatt
inte likaär välorganiserade de vilka önskarsom grupper

utgifter, förväntastörre kan vi tryck uppåt sjukvårds-ett
kostnadema 1989.Mueller

kanMan dock hävda sådan ekonomisk frihet föratt en
landstingen positiv eftersomår den stärker den kommunala
demokratin. fårMedborgarna i allmänna val ställning tillta
skattesatsen inom regionen, självaoch bära konsekvenserna.
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ökade sjukvårdskostnademaDe kommer direkt att synas som
ökning skatten. vårdkostnadema inteAtt ökar behöveren av

fel medborgarna sådanönskar utveclding. Menvara om en
frågan måste varför justställas sjukvården inte t.ex.men
utbildning eller äldreomsorg får möjlighet. Argumen-samma

blir då sjukvården på grund sin storlek och betydelsetet att av
motiverar särbehandling. tillSkatten kommunen fören ger
övrigt också möjlighet fatta omfattningbeslut ochatten om
inriktning individuella tjänsterandra finansieras of-av som
fentligt.

landstingens förknippadeAv kostnader 75 %är medca
sjukvårdsverksamhet. Landstingen har dock några andra

uppgifter, främst inom kollektivtrafiken viss utbildning.och
kan svårt motivera varför sjukvårdenDet skall avvä-attvara

just tvådessa områden. möjlighet renodlaEn ärmot attgas
uppgifterna varvid landstingsskatten kan betraktas som en
sjukvårdsavgift.

andra alternativetDet innebär att staten permanent tarmera
sig uppgiften finansiera sjukvården särskildatt genom en-

sjukvårdsavgift storlek beslutas riksdagen. Därmedvars av
blir det möjligt sjukvårdens utgifterväga totalaatt mot annan
statlig verksamhet. Landstingen eller andra regionalastörre-
enheter erhåller på årsbasis ersättning för ukvårdsuppgif--

beräknas efter befolkningsstorlek, med åldersjuste-ter, som
ring, och eventuellt justering med hänsyn till andraannan
specifika lokala förhållanden likt den fördelningsformel som
tillämpas i Storbritannien. form finansieringDenna kanav
i högre grad dagens där landstingän med olikasystem -
skattekraft vareftermedel, skatteutjämning skeruttaxerar -
uppfylla målet sjukvård lika villkor. situationEnom en
där regionerstörre landstingdagens leder tillersätter att en
sådan kapitationsformel blir lättare skapa.att

förArgumentet statlig finansiering eventuellt via en spe--
ciell sjukvårdsavgift riksdageni åstadkommaär att en av--
vägning ukvårdskostnademas storlek andra väsentligamotav
offentliga ändamål. möjligheter förDetta öppnar även att
diskutera alternativ till sjukvård, såsom insatser inom folk-
hälsoområdet inomoch andra områden, trafiksäkerhet.t.ex.

också möjlighetDet samordna beslutet utgifter förattger om
medicinsk forskning utbildningoch med beslut utgifternaom
för direkt sjukvård.
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Rimligtvis skulle sådant statligt finansieringssystemett
kunna uppfattas allvarlig inskränkning i traditio-densom en
nella självbestämmandeiätten för de regionala sjukvårdshuvud-

beslut i riksdagenmännen. Ett budgetramen reducerarom
naturligtvis landstingspolitikemas beslutsrätt i viktig fråga.en
Beslutskapaciteten får koncentreras den viktiga frågan hur
sjukvårdsresursema bäst skall användas. Därmed skapas
fortsatta förutsättningar för lokalt förankrad styrprocessen
inom sjukvårdens område.

Den ansvarsfördelningen mellan och landstingstatnya
föranleder också behov tydliga förregler hur landstingenav

förvaltaskall de tilldelade ekonomiska resurserna.
Anser det väsentlig skattenivån för sjukvården be-attman

slutas medborgarnanära det sig naturligt välja detter att
förstnämnda alternativet, medan det alternativet för-senare
bättrar möjligheter sjukvårdsutgiftemavägastatens att mot
andra offentliga utgifter. reformeradInom landstingsmodellen

renodling finansieringenär enligt något dessa tvåen av av
alternativ föredra jämfört med dagens situation.att

renodlad finansieringsformEn löser intedock problemen
med konjunktursvängningar vilka får återverkningar på den
offentliga skattefinansierade sjukvården. Eftersom behovet av
sjukvård inte varierar med tillståndet i samhällsekonomin är

stabil finansiering motiverad. skall inteDetta tolkas såen att
befintlig verksamhet måste bibehållas sjukvården måste hela-
tiden modifieras, och dess struktur måste till inreanpassas

förändringar.och yttre
skattefinansieradEn sjukvård kommer alltid påverkasatt av

variationer i skatteunderlaget. Landstingens skatteinkomster
1994 minskaväntas med drygt miljarder4 i löpande priser

Landstingsförbundet 1992. dagI tendensenär dessa in-att
komstvariationer slår igenom direkt i verksamheten. Lands-
tingen har svårt åstadkomma långsiktig finansiell stabili-att

vilket återspeglas i negativt finansiellt sparandetet, ochett
behov upplåning för finansiera drift.attav

sjukvårdshuvudmännenAtt har långsiktiga åtaganden gent-
sin formpersonal i bl.a. pensionsutfástelser har inteemot av

tidigare uppmärksammats tillräckligt. Landstingen hade 1990
400drygt 000 anställda vid årsskiftetoch 199192 uppgick

framtidaden beräknade pensionsskulden till personalen till
49 miljarder. Pensionsskulden har inte tidigare redovisatsca
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balansräkningar, fårlandstingens och detta sker deti när nu
på Soliditeten. Avsättning krävsåterverkningar ävensjälvklart

utrustning. Sjukvårdshuvud-investeringar i byggnader ochför
Soliditeten innebär krav på be-stärkabehovmännens att en

finansiellautgifterna för öka detreduktiontydande attav
1992; LandstingsförbundetLandstingsförbundetsparandet

1993.
perioder då inkomsterna växlarutjämna mellan ärFör att

sjukvård fonderas.för offentlig Omönskvärt medeldet ettatt
fonderingfinansiering tillämpas kan dennamed statligsystem
fonderingsäkerställa behovetpå central nivå.ske För att av

offentliga sjuk-står för finansieringen dendå landstingen av
vården lagstiftning användas.kan

4.3 landstingsmodellenreformeraAtt

politiskt valda för-reformerad landstingsmodell har deI en
kostnadseffek-uppgift tillhandahållasamlingarna viktig atten

landstingensjukvård Tidigare har sökttiv till medborgarna.
fungerande offentlig sjukvårdåstadkomma väl attgenomen

former planering budgetstyr-förlita sig olika ochav genom
svårt påverka sjukvården ining. visat sig denhar dockDet att

riktning politiskt Tembladde valda ombuden önskatsom
styrformer vilket1992. för har ökat markant,Intresset nya

företrädare för offentliga sjukvårds-också markerats deav
1991.vid Landstingsförbundets kongresshuvudmännen, t.ex.

Något förenklat förnyelse lands-kan hävda denattman av
förbättrandetingen kommit diskuteras handlarattsom om

utveckling marknadslikaadministrativa ochstyrsystem av s.
finnsmed betoning på det dockDetarrangemang, senare.

inslag vilka lika till förbättra båda dessaväl kan användas att
styrformer, utbyggnad informationssystem ocht.ex. av nya
former för viktigt skillna-kvalitetskontroll. Det är att notera

administrativden mellan sådana vilka är art,arrangemang av
på tillämpning ekonomiska incita-även de baserasom en av

och sådana vilka marknadsinslag. Det ävenärment, rymmer
väsentligt isär påhålla intern marknad, byggeratt en som

organisation vilket medförenheter vilka tillhör attsamma -
priskonkurrens tydligtadministrativa åtgärder inteoch är
åtskilda oberoendefrån marknad förutsätterextern somen-

fritt tillträde till marknaden.producenter och
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reformerad landstingsmodellInom kan följande kom-en
bli aktuella, ocksådär kombination flera inslagponenter en av

möjliga. Följande uppräkning till syfteär har markeraatt
vidbehovet analys sjukvårdssystemet särskiljaattav en av

olika komponenter.

Administrativa åtgärder
påUppdelning beställare utförarea och

Prestationsrelaterad ersättningb
Utkontraktering till inslagc entreprenörextern utan av

konkurrens
Åtgärder kvalitetsuppföljningd för inom sjukvården
Uppbyggnad informationssysteme av nya

marknadIntern

f upphandling med viss konkurrensIntern

Intemprissättning mellang resultatenheter
Valfrihet ersättningen följerh där patienten

Kombination ochintern marknadexternav
Anbudskonkurrensi mellan offentliga privataoch enheter

marknadExtern
j Konkurrens mellan fristående vårdenheter

reformerad landstingsmodell inteEn behöver enhetlig ivara
avseende på vilka styrformer tillämpas. regionalaDesom

ukvårdshuvudmännen erhåller avsevärd grad självbe-en av
och möjlighet olikastämmande har utvecklaatt arrangemang

för tillhandahålla kostnadseffektiv sjukvård till befolkning-att
de två följande avsnittenI behandlas utvecklingennärmasten.

administrativa styrformer avsnitt 4.4 och marknadslös-av
ningar avsnitt 4.64.5. avsnitt redovisas någraI slutsatser
från pågående förändringsarbetet inomdet landstingen, och
i avsnitt 4.7 möjligheterna i reformerad landstingsmo-att en

utveckla marknadslikadell arrangemang.
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administrativa4.4 Att utveckla styrsystem

finansiär ochfrån sjukvårdssystem därTill skillnad ett pro-
reformerad lands-finns inomåtskildauppträderducent en

integration möjligheterfortsatttingsmodell med attstora
Beställarfunktionen inomstyrformer.administrativautveckla

möjlig-omfattande information ochpålandsting kan byggaett
vid sjukhusincitament påverka arbetetolikaheter att genom
marknaderinternavårdcentraler. kan skeoch Detta attutan

Fördelen medkonkurrens.innebär regleradupprättas ettsom
i mark-ligger inte utvecklahelintegrerat sjukvårdssystem att

administrativa beslutnadslösningar, styrautan att genom
informerad politisk nämndvårdenhetemas funktion. välEn

isjukvårdens strukturinte möjligheter förändrasaknar att en
förbättrasstingsmodell. Produktiviteten kanhelintegrerad land

incitament och verksam-olika former ekonomiskagenom av
infor-avanceradeutveckling följas med hjälphetens kan av

administrativmedför dock behovmationssystem. Detta av
År 1991tillkapacitet också upphov kostnader. upp-som ger

3,6 miljar-administrationskostnader tillgick landstingens ca
sjukvårdskostnader vidare% landstingens seder, eller 4 av

bilaga I.

på4.4.1 Uppdelning utförarebeställare och

utförare kommittydligt beställare harBehovet ochatt separera
år.betonas inom kommunal verksamhet underatt senare
sittuppdelning administrativ åtgärd harDenna är somen

politikerroll inom kommu-i den debatt deursprung om en ny
1980-talet. Avsiktennala enheterna uppstod under är attsom

de folkvalda koncentrera sig på företrädaombuden skall att
medborgarnakonsumentema, inte i de operativaoch delta

tillinom driftsenheter. kommitbesluten Konkret har detta
avskaffat sjuk-uttryck flera landsting de lokalaattgenom

vårdsdirektionema. Särskilda inrättatsbeställarnämnder har

mångapolitiker för upphandling ukvård.där har Iansvar av
finns företrädare bådelandsting dock politiska som represen-

för utförare.beställare ochtanter
utförare i förläng-uppdelningen på beställare och kanEn

ningen kombineras marknadslika inslag, be-med dettamen
fallet. i sig påhöver inte bli kan stället koncentreraMan att

ytterligare tydliggöra politiska utveckla denden rollen, och att
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operativa självständighet. mark-ledningens Oavsett graden av
reformeradnadslika inslag viktig åtgärd i lands-dettaär en en

4.8.tingsmodell vidare avsnittse
sjuk-Landstingen lång tradition producenthar som aven

vård. politikerna tydligt orienterar sig beställarrollNär mot en
sjukvård stårdetta underlätta strukturbeslut. Svenskkan av

svåraallt inför mängd strukturbeslut, därdömaatt nuva-en
till förhållanden,rande organisation behöver anpassas nya

resurstilldelning arbetsformer. Sjukvård-både vad gäller och

dynamisk verksamhet och kunskapsutveck-mycketären en
medicinen ständigt till teknolo-lingen inom upphovger nya

produktivitets-gier. ökar kostnaderna ävenDetta men ger
polikli-vinster, förkortade vårdtider och ökad andelt.ex. en

niska ingrepp. Sjukvårdens struktur anpassad tillnuvarande är
tid då slutenvårdepisodema betydligt ilängre dag.änvaren

4.4.2 Prestationsrelaterad ersättning

inom landstingen kan kom-Upprättandet beställarenheterav
bineras olika former prestationsrelaterad ersättning tillmed av
vårdenheter. form producerad åtgärd.En är ersättaatt per

ersättningsform incitament till produktivitethögDenna ger en
kan ha vid kostnadskontroll.uppenbara nackdelar Enmen

variant sersättning för vårdepisoden.prestation är ersättaattav
Ersättningen viktas för diagnoserlsym-kan eventuellt olika

amerikanska klassiñceringenexempel den denEtt ärtom. av
vårdensslutna sjukdomar, diagnosrelaterade DRG.grupper

Ersättningssystem oftabaserade prestationer har varit
inte funnits fastställd fördvs. det haröppna system, en ram

verksamheten. har medfört problem kontrollera denDet att
totala kostnadsramen.

majoritet landstingen erfarenhethar begränsadEn ännuav
dessa ersättningsformer. Några landsting tillämpar dockav

prestationsbaserad ersättning till alla sjukhus. pågårFörsök
bland utveckla s.k. fördet DRG-systemet be-annat att att
skriva sjukvårdens prestationer. visar sig dock förenatDet
med vissa svårigheter finna lämpliga former för prissät-att att

sjukvårdstjänster på kostnadsvariationer före-grundta attav
kommer mellan olika sjukhus. Hittills främstdetärtyper av
inom kirurgisk verksamhet dessa ersättningsformer prö-som

bilagase II.vats
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Prestationsrelaterad ersättning kan användas i reformeraden
landstingsmodell del administrativtett styrsystem.som av

kan vidareutvecklingskeDetta DRG-systemet,genom en av
i någon form.eller försök vårdgarantiDe med s.k.annan

pågår exempel på administrativ styrformär medettsom en
inslag ekonomiska incitament. Prestationsersättning tillav
sjukhus och kliniker kombineras formerkan med olika av
ekonomiska incitament för sjukvårdens personal. kom-En
bination fast lön och prestationslön förekom inom svenskav
offentlig sjukvård före 1970. Under tid har sådansenare
ersättning tillämpats inom offentligaden tandvården.

de integrerade sjukvårdsföretagen iInom USA HMO är
vanligtdet kombination fastmed lön och bonus tillen av

personalen, främst läkarna. den brittiska offentliga sjuk-I
vården, NHS, har under år prestationslön utvecklats,senare
främst till administrativ personal på ledande inomposter
sjukhus 1991.Ham

Prestationsrelaterad ersättning kombineraskan med olika

inslag konkurrens vårdenheter,mellan ersättnings-av men
formen sådan intebehöver innebära marknadslikaattsom

uppstår. emellertid viktigtDet uppmärk-är attarrangemang
prestationsbaserad ersättning fungerakanattsamma som

kraftfulla incitament för vårdgivare producera betydligtatt
vård vad önskvärt. medförän är behovDettamer som av

uppföljning, fortlöpandeoch bedömning de situationeren av
då prestationsersättning motiverad.är

4.4.3 Att använda entreprenörextern

Försök med alternativas.k. driftsformer förekommer inom
offentligaden sjukvården. finns flera exempel vård-Det

centraler drivs i form privat entreprenad. Landstingensom av
upphandlar slutenvård,även operativa ingrepp,t.ex.numera
från privata vårdgivare. finns lång traditionDet utkon-en av
traktering till privata vårdhem, där långsiktiga relationer

mellan privata vårdgivareupprättats landsting.och finnsDet
emellertid tydliga tendenser landsting vid sådan upphand-att
ling uppträder selektivt och privatagör urvalett entre-av

vilket kritiseratsharprenörer, Konkurrensverket Kon-av
kurrensverket 41492.Dnr

kan finnas fleraDet anledningar till landstingen väljeratt
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frånupphandlingsigutkontraktering eller ägnar extern
tillfälletförvårdgivare. skäl kanprivata Ett attvara man

förväntetidemakapacitet önskar reduceraochsaknar egen
bedömerskäl kanpatienter. Ett attattannat enmanvara

pristill lägreutföra tjänsterna änvårdgivareprivat kan ett
anledningYtterligare kanenheterna.de attvara manenegna

drift ochblandningönskarprincipiella skäl av egenenav
privat drift.

landstingsmodell kanreformeradframhållas ibörDet att en
olikaupphandling fortsätta medutkontraktering ochextern

motiveratfinner dethuvudmänkonkurrens.grader De somav
administrativlämplig privat entreprenörbeslutakan om

vag.

informationssystem4.4.4 Förbättrade

medtillvara fördelarnaytterligaremöjlighet ettEn att ta
kontrollregionala harukvårdssystem, där enheterintegrerat

komplet-finansiering produktion, kanbåde ochöver attvara
1990informationssystem. Enthovenmed utbyggtetttera
förbät-sjukvårdssystemet kanlandstingsdrivnadetattmenar

infor-ekonomiskför medicinsk ochavsevärt systemtras om
planering,potentialen förDärigenom ökarmation tillförs.

förvånasutvärdering. Enthoven överstyrning, analys och att
utsträckning saknatsjukvård hittills ioffentligsvensk stor
resultatuppföljning.föradministrativagrundläggande system

blirekonomisk informationmedicinskför ochSystem ett
marknadslikainslag vid utvecklingviktigt arrangemang.av

skaffa sigmåsteför konkurrensvårdenheter ärDe utsattasom
patientbeläggning.ekonomiska flöden ochbildgoden av

Kvalitetsuppfölining4.4.5

inommarkantkvalitetsuppföljning har ökatförIntresset
närvarandeår.offentlig sjukvård undersvensk Försenare

i landet Calltorpaktiviteterpågår mängd runt omen
prägel,några lokal1992. dessa harAvBergström renten

sjukhuskliniker andravid medansåsom kvalitetscirklar

uppbyggnadvidarenationell prägel,aktiviteter har t.ex.en
reformeradproduktkontrollregister.kvalitets- och Is.k. enav

kvalitetsuppföljning.landstingsmodell ökar behovet Dettaav
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kan ske administrativa åtgärder, såsom landstingengenom att
eller ålägger de vårdenhetemauppmuntrar bedrivaattegna

viss form kvalitetskontroll och redovisa resultaten.attav
Kvalitetsuppföljningen kan komma tilläven användning vid
utveckling marknadslika Om upphandlingav arrangemang.

isker konkurrens bör det intresse för beställaren attvara av
söka bilda sig uppfattning olika former kvaliteten om av
inom vårdenheter, frånoch producentemas sida att ett
övertygande sökasätt dokumentera hög kvalitet.

Även kvalitetskontroll inom den offentliga sjukvårdenom
alltmer betonas finns potential för fortsatt utvecklingstoren

olika åtgärder. Inom reformerad landstingsmodell blirav en
det möjligt tillämpa s.k. revision,t.ex. ochatt ävenextern
frivillig ackreditering värdenheter på det vilket före-sättav
kommer inom den brittiska och nederländska sjukvården Spri
1992. finnsDet anledningäven överväga hur de s.k.att
förtroendenämndema inom landstingen till vilka patienterna-
kan vända sig med klagomål skall kunna utvecklas. I en-
reformerad landstingsmodell behöver patienterna instansen

sigvända till för klagomål uppgiftatt fullgöraskanen som-
förtroendenämnder eller patientombudsmän och därut-av -

detöver är önskvärt med instans kan förmedla infor-en som
mation alternativ bland vårdgivare. För patienternaom att
skall kunna markera sin uppfattning kvalitet eller bristom -
på kvalitet det sistnämndaär inte minst viktigt, eftersom-
kunskap alternativ förutsättningär för kunna bytaom atten
vårdgivare.

4.5 Att utveckla marknadslösningar

Inom den svenska offentliga sjukvården det framförär allt
möjligheten införa olika former marknadslikaatt av arrange-

under år kommit uppmärksammas. Ettmang som attsenare
försökantal pågår bland sjukvårdshuvudmännen, någramen

entydiga resultat föreligger inte bilagaännu se II. Då mark-
nadslösningar diskuteras i anslutning till reformering av
landstingsmodellen detär väsentligt särskilja deatt arrange-

leder till intern marknad uppstår frånattmang som en upp-
rättandet marknad Culyer 1990. internextern Enav en
marknad omfattar de enheter vilka och drivsägs lands-av
tinget, och innebär det vid sidan köp-sälj relationatt av en
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tillämpa administrativa förfinns möjlighet styrmedelatt att
påverka vårdgivamas agerande. marknadenDen externa

samtliga vårdgivare från beställaren friståen-förutsätter äratt
juridiska fritt tillträde till markna-de dessa harattpersoner,

villkor för-de kan påverkas endast deden, att genom som
iakttarspecificeras i kontrakt och beställarenhandlas och att

olikakonkurrensneutralt förhållningssätt produ-gentemotett
blandform kanintern och marknadEn ävencenter. externav

fall offentligt vårdgivareförekomma i de ägda konkurrerar

vårdgivare privata juridiskamed är personer.som

4.5.1 Intern marknad

konkurrensupphandling med inslagIntern av

förutsätter kombineras,två tidigare nämnda inslagDetta att
nämligen uppdelning på beställare utförareoch samten pres-
tationsrelaterad ersättning. förhandling därvidsker mellanEn

landstingets Vård-beställarenheter och de vårdgivarna.egna
specificeras itjänster kontrakt, och kommer överensman om

kvantitet, kvalitet pris. intern marknad skalloch För att en
uppstå förutsätts dock någon form olikakonkurrens mellanav
vårdenheter blir det fördelning tjänstersnarastannars en av-

administrativ inslag prestationsrelateradpå medväg ersätt-av
de landsting hittillsning. där beställarenheter harI prövats

inslagen konkurrens varit påfallande återhållsamma seav
bilaga Il.

och resultatenheterIntemprissättning

har blivit vanligt med ekonomiskt ansvariga resultat-Det

offentligaenheter inom sjukvården. enheterden kanDessa
köpa och sälja tjänster sinsemellan. främstDetäven är en-

medicinsk service vilkaheter producerar har kommit attsom
sälja sin tjänster till inom sjukhus vilkade enheter producerar
vård. utveckling interndebitering antagligenleder tillEn av

kostnadsmedvetande inom sjukhusen. får anled-större Man

tjänsterning skall produceras inom enhetenövervägaatt om
eller köpas emellertid oklart huruvida deDet är ännuexternt.
försök interndebitering imed för närvarande pågår densom
offentliga sjukvården kommer leda till utvecklad kon-att en

bilagakurrens se II.
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följerValfrihet där patientenersättningen

utveckling prestationsrelateradmedDetta är systemeten av
ersättningen till vårdenhetemaersättning bygger attsom

patienter frivilligt sig tillpå det antal söktbaseras som re-
sin form innebär dennaspektive enhet. konsekventaI mest

valfrihet patienternas beslut helt fördelningen eko-styratt av
vårdgivarna. Prestationsbaseradnomiska till ersätt-resurser

långtning drivs tillräckligt konsekvenserkan den storaom
områdenvårdgivarna, särskilt i befolkningstäta där uk-för

vårdcentraler får möjlighet konkurrera patien-hus och att om
fått effekterPå många håll valfriheten relativthar storatema.
i sitt vårdgivare10-30 % patienterna valatt avgenom av

avviker från tidigare upptagningsområdena. Huvudmannende

korrigeringar iförbehålla sig dendockkan rätten göraatt
fördelningen bilaga Valfrihet för patienterekonomiska II.se

vårdgivarnadirekta ekonomiska konsekvenser för kanutan
administrativt vid resursfördel-fungera instrumentettsom

bekräftelsefår dåning. vårdgivare prägelValet mest en avav
varigenomvalidering den politiska resurserav processen--

Även alternativ kan valfrihe-fördelas. antalet begränsatärom
värdefullt inslag i demokratiskafungera denettten pro-som

förändringar inomindirekt åstadkomma lands-ochcessen,
tingsorganisationen.

Kombination intern4.5.2 och marknadexternav

Anbudskonkurrens offentliga och privata enheter ledermellan
till kombination intern och marknad. Dennaexternen av
form upphandling förutsätter alternativa vårdgivareattav

fallet i landet.finns etablerade, vilket inte alla delarär av
rättvis-förfarande fordrar vidare beställarenDetta ettatt

pris olika tjänster.ande söker kvalitet ochsätt värdera
finnas landstingen dekan skäl till önskarDet utsättaatt egna

vårdenhetema för eftersom dessa därmedkonkurrens,extern
kvalitetsfrå-tvingas bli ochkostnadsmedvetna övervägamer

erfarenheter konkur-närvarande finns begränsadeFör avgor.
offentliga privata vårdgivare bilagamellan och II.serens
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4.5.3 marknadExtern

friståen-förutsätter priskonkurrens mellanmarknadEn extern
landstingenvårdenheter. endast i de fallkan skede Detta
vårdenhetertill beställarenheter, och samtligaförvandlas rena

för ombildas till eller stif-avskiljs från beställaren, bolagatt
telser.

offentliga sjukvårdsorganisationen National HealthdenInom
1991 offentligägdaService i Storbritannien har sedanNHS

förstaombildats stiftelsersjukhus till NHS Trusts. Den
omfattade successivt57 enheter, och dessa har ut-gruppen

1993. sjukhusför uppgå till 284 under Ytterligareökats att
intresse övergå till stiftelseform vilket innebäranmälthar att

driftsform år 1994 omfatta 400 enheterdenna kan enöveratt
bestå flera sjukhus. dessasådan kan eller OmTrust ettav

blir verklighet 90 % akutsjuk-400 enheter skulle drygt av
Storbritannien vårdenheter drivsvården i produceras av som

stiftelseform. fortfarande offentligt ägda helti Dessa är men
Districtfristående från beställarenhetema inom NHS Health

säljareAuthorities. Relationen mellan köpare och baseras
ukhusstiftelserpå förhandlingar och kontrakt.därmed Dessa

frihetprofessionell styrelse och andraänhar störreen egen
beträffandeoffentliga sjukhus directly managed units perso-

nalpolitik inominvesteringar. NHS kanoch Arrangemangen
interna ochdärmed gå längre den marknaden,än när-sägas

sig vissa reservationer.marknad; dock medexternmar en
Även driftsformer för offentligägda sjukhusalternativaom

diskuterats i Sverige saknas omfattande erfarenheter.har
1992 ombildades mindre sjukhus till kommunaltUnder ett

landstingsmodell blirbilaga reformeradbolag II.se Inom en
offentlig drift vanlig, vissa alternativa drifts-fortsatt även om

förekomma vidare avsnitt 4.7.2.former kan se

4.6 Summering förnyelsearbetet inomav
landstingen

1980-talet påbörjades fömyelsearbete inomUnder slutet ettav
erhållitlandstingen har uppmärksamhet. Det ärstorsom

viktigt i skiljaemellertid detta sammanhang uttalanden ochatt
genomförts.ambitioner från faktiska förändringarde harsom

beställarorganisationer prestationsrelateradFörsök med och

ersättning förekom 1992 i nio landsting. Utformningenunder
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beställarorganisationen skiljer sig beroende dennaomav
flerautgår från eller uppdelad lokalacentral enhet ären

hittills i liten utsträckningenheter. Beställarenhetema tycks
vårdgivare.offentligaåstadkommit mellan Deha konkurrens

vårdgivareoffentliga kaninslag konkurrens mellan somav
för enskildavalfrihetfrämst resultat ökadär ettnoteras av

effekten valfrihetdennapatienter. vissa delar landetI är avav
alternativavårdgivamas beteende. Försök medmärkbar

omfattning.hittills tillämpats i litendriftsformer har Främst

primärvårdeninomhar detta skett
offentliga sjukvården troligenProduktiviteten inom harden

går inte reservations-året, detökat under det attsenaste men
riktning internförändringar ilöst hävda detta beror motatt

faktorer in. Tillämpningeneftersom andra kan spelamarknad,
ersättning rollprestationsbaserad spelar säkert som pro-enav

ocksåduktivitetshöjande faktor för viss verksamhet. Det är
i nuvarande lågkonjunk-troligt landstingens personal denatt

uppvisaverksamheten,söker värna attturen om egen genom
minskad sjukskrivning blandTendensengoda resultat. mot

statliga vård-tydlig. tillämpas denpersonalen är Dessutom
flera inslag har dockgarantin inom verksamheter; detta gan-

lite intern marknad och konkurrensska med göra äratt utan
styrning. Dokumentationform administrativ ökadomen av

offentliga sjukvården ikostnadseffektivitet inom den saknas
liksom indikationer på hur kostnadskontrollenklarastort sett,

utfallit.hittills

reformerad4.7 Alternativ inom en
landstingsmodell

reformerade landstingsmodel-Enligt direktiven inom denskall

möjligheter marknadsmekanismer finns inomlen tillde som
fritt välja vård-utnyttjas, patientens rätt attsystemet t.ex.

interna betalningen följer patientengivare, marknader där

uppdelning landstinget finansiäroch klarare mellan ochsom
Produktionen sjukvård kunnaproducent. hälso- och börav

såväl offentliga likartadeske privata producenterav som

Denna på sammanställning förnyelsearbetetsummering bygger den inomav
landstingen på utförts ochuppdrag Anders Anellexpertgruppensom av av
Patrick vid Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi och redo-varvar som
visas i bilaga II.
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villkor i konkurrens.och
direktiven framgår landstingen inomAv denna modellatt

skall fungera både finansiär och producent, dvs. densom
helintegrerade kvarstår. intemodellen aktuelltDet är att
avskilja de producerande enheterna för låta dessa övergåatt
i driftsform. uppdelningen inombör lands-Däremotannan
tingsorganisationen finansiärmellan och producent tydlig-

Möjligheten finnas för privatabör producenter kon-göras. att
landstingens viktigkurrera med enheter. markeringEnegna

direktiven patienternas friheti välja vårdgivareär böratt att
stärkas, och detta skall ske del i etablerandetatt som en av en
intern marknad.

Skrivningen i direktiven föranleder vissa reflektioner kring
reformering landstingsmodellen. tydligare uppdel-Enen av

ning mellan finansiär och producent behöver inte innebära att
marknadsmekanismer utvecklas. uppdelningDenna kan myck-

väl kombineras formermed olika prestationsbaseradet av
ersättning och informationssystemväl utbyggda för klinisk
och ekonomisk uppföljning. framgår bilagaSom handlarav

pågåendeden utvecklingen inom landstingen främst detta,om
och mindre etablera marknadslösningar och konkur-attom
rens.

Söker däremot åstadkomma marknadslösningar inomman
den helintegrerade modellen, landstingen fortsätterdär att
fungera både finansiär och producent, kan utvecklingensom

i tvâ riktningar beställarfunktion förhandlar med vård-att
givare volym och kostnader patienternaseller fria valattom
får resurstilldelningen och därmed bidra till skapastyra att
konkurrens vårdgivare.mellan inte helt komplika-Det är utan
tioner förena två alternativ.dessa Avgörande huräratt man

omfattningentänker sig patienternas valmöjligheter.av

4.7.1 Administration och beställarfunktion

reformerad landstingsmodellI där marknadslösningar skallen
förskjutsutvecklas tyngdpunkten från producentperspektivett

till situation beställarfunktionendär står i Dettacentrum.en
medför omfattande nyordning inom landstingen, eftersomen

ukvårdstjänsterönskvärda måste specificeras i kontrakt och
därefter upphandlas bland lämpliga vårdgivare. Ersättningen
till vårdgivare kommer utfördabaseras prestationer.att
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Avsikten åstadkomma kostnadseffektivär verksamhet,att en
för därigenom maximera totala mängd sjukvårddenatt som
kommer befolkningen till inom för tillgängligadel ramen
resurser.

skall bedöma svårigheter och möjligheter förNär man
marknadslika för landstings-inomarrangemang ramen en
modell viktigt skilja faktorerär det generellt-att som oav-

sjukvårdssystem försvårar upprättandet mark-sett typ av av-
nader och konkurrens inom sjukvården från sådana faktorer

landstingsmodellens specifikasammanhänger medsom egen-
Till förraskaper. de kan räknas svårigheten bedöma kvan-att

titet kvalitet sjukvårdstjänster,och på skaffa informationatt
kostnaden för vårdtjänster, specificeraproduceraatt attom

önskemål i sjukvårdan-kontrakt, och bedöma resultatetatt av
de behandlingar i relation till spenderade Dessaresurser.
svårigheter blir särskilt tydliga beställare skallnär en upp-
handla tjänster från vårdenheter.konkurrerande

uppståUtöver dessa generella svårigheter kan problem om
valfriheten för den enskilda medborgaren skall utvecklas och

idetta sker kombination fleramed uppbyggnad lokalaom av
beställarenheter. bli svårt motiverakan lokal be-Det att en
ställarfunktion patienterna får möjligheter vända sig tillattom
vårdgivare utanför landstingsgränsen. förutsättning förEn ett
sådant beställarfunktionen möjlighetharär attarrangemang

följa patientflöden inomoch verksamheten detatt attupp egna
landstinget kan eventuellt reduceras med ledninganpassas

patienternas val. Om det visar sig många patienterattav
föredrar vända sig till vårdgivare tillhör andra lands-att som
ting blir det rationellt beställarfunktion.med centralmer en

sådanEn utveckling medför landstingsmodellen kommeratt
bli lik försäkringsmodell vidare avsnitt 4.9.seatt mer en

4.7.2 Produktionsstrukturen

reformerad landstingsmodell två relationerInom kan mel-en
lan beställare förekomma samtliga vård-och producent a
givare står i direkt ägarförhållande till landstinget, bett
landstinget vissa vårdgivare medan andra friståendeäger är
juridiska till internkan leda marknadDetta attpersoner. en
uppstår eller kombination intern och marknad.externen av

slutenvårdens rimligtFör del antagande produk-är ett att
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tionsstrukturen skilja sigkommer beroendeatt typ av
region. storstadsregioner flerakommer olika produktionsfor-I

fram. vissa fall blir möjligt såI detväxa äratt-attmer om
överlåtaönskvärt del produktionsresursema tillstoren av-

fristående vårdgivare. andra regioner emellertidI kommer
intresset för privat etablering ringa. blir kanskeDetatt vara
möjligt genomföra viss intern utkontraktering,att men upp-

i i svårhandling konkurrens skala kan visa sigstor att ge-
nomföra.

landsting kvarståFlertalet kommer producenter föratt som
erbjuda befolkningendärigenom kunna sjukvård. Manatt

måste förutsättningarräkna med högst olika för få tillatt
stånd förverklig och landstinget lönsam konkurrens mellan
olika vårdgivare. vissa fall förefallakan det lämp-Ityper av
ligt långsiktig relation med privata vårdgivare,upprättaatt en
och det kan väl ligga i båda intressemycket parters att ut-
veckla samarbete, detta förutsättaett utan att arrangemang

Ävenanbudsgivning i konkurrens. privata vårdgivareom
uppträder och erbjuder sina tjänster landstingen ändåkan

välja i första förbättrahand söka utveckla och denatt egna
produktionen. reglerad konkurrensEn kan utvecklas, där en
fördel kan politiska kan ha betydandeatt representantervara
frihet korrigera icke förhållanden hjälpönskvärda medatt av

antal styråtgärder Saltman 1992.Otterett von
Privata vårdgivare i reformeradekommer den landstings-

modellen främst bli till offentligakomplement produ-att ett
vilken privataoch roll enheter kommer spelacenter, att av-

respektive landsting. föreskriva landstingengörs Att hurav
avvägningskall denna inte möjligt. privat värd-ärgöra En

givare inte landstingetkan kräva erbjuda sina tjänsterattav
i fall upphandlingkonkurrens. de sker det dock viktigtI är

villkoren och samtliga inblandade vårdgivareklargörsatt att
behandlas korrekt.

kan tänka sig allianser mellan liktbeställare, detMan även
förhållande börjathar uppträda bland ukvårdsdistriktensom
i England, health consortium liksom bland producenter.

flerade fall landstingbeställare sluter sigI är stegetsamman
inte långt till skapa regioner för sjukvård vidarestörre seatt
avsnitt 4.12.

Forskning och utbildning framförhögre alltär betraktaatt
kollektiva nyttigheter. kan uppståDet problem desom om
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experimentgrundforskning och kliniskabedriverenheter som
ersättning elleringå i prestationsbaseradskall därett system

vilkaenhetermarknadslika utvecklas. Dessaarrangemang -
då intefrämst undervisningssjukhusen behöverutgörs av -

möjlighetkvarstå landstingens huvudmannaskap.under En är
låta ingåtill universiteten eller demknyta dessa enheter attatt

offentligt sjukhuskedja, skild från landstingen.i Un-ägden
förhållan-dervisningssjukhusen sådanakan dock underäven
för påolika beställarfunktionersluta kontrakt medden att

rutin-vissvillkor Övriga vårdenheter producerasamma som
landstingenlösning hindrar intesjukvård. sådan ävenEn att

tillfortsättningsvis bedriver viss utbildning och lämnar stöd

forskning.
reformerade lands-Sammanfattningsvis kan densägas att

möjlighetenuppvisar begränsningar vad gällertingsmodellen
kan åstad-utveckla marknadslika Vadatt arrangemang. man

möjli-vissa producenterkomma planerad marknad, därär en
alltidfavoriseras. kommer lag-kommer Det trotsattgen -

stiftning eller föreskriver konkurrens attuppmuntrarsom -
konkurrensneutralitet.bli svårt till påleva kravet Manatt upp

tillinte från reglerar tillträdetkan bortse den enhetatt som
få position,marknaden kommer mycket starkatt genomen

landstingenrollen ide flesta fall kommerköpare, och attsom
bedriva verksamhet.egen

svårt förändringar i produktionsstrukturenhurDet är att se
marknadslikatill stånd resultatkan komma enbart ett avsom

landstingsmodell.inom reformerad harDetarrangemang en
sig marknadslika långt ifrån säkertvisat att arrangemang

landstingen kvarstårunderlättar strukturbeslut. Eftersom som
förändringar vårdproduktionenproducenter kommer attav

politiska Möjligheten genomförabehöva ske beslut. attgenom
sådana strukturförändringar administrativ betrak-kanväg

reformerade landstingsmodellen.styrka för dentas som en
majoriteter fördock politiska kan skapaskräverDetta att att

åstadkomma strukturbeslut.
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4.8 kombineraAtt demokratiskt inflytandeett
med effektiv styrning och självständigt
ledarskap

Landstingen tillsammansutgör med kommunerna de enheter
under nationella nivån manifesterarden den representa-som

tiva demokratin i det svenska samhället. innebärDet att an-
för all verksamhet bedrivs inom landstingenssvaret som ram

vilar på förtroendevalda med direkt frånmandat befolk-ett
ningen, och detta kan i princip endast iutkrävas all-ansvar

val.männa
den kommunala verksamheten ditI också sjukvården-

räknas har de förtroendevalda det föryttersta ansvaret-
förvaltning och verkställighet. denI nuvarande kommunal-

1991 900lagen SFS behålls bilden kommunal verksamhetav
lekmannastyre, detta praktiskt i flestadetrots att rentsom

fall torde orealistiskt i dag.vara
huvudmännen mycket handlingsutrymmeLagen ett stortger

vad gäller organisationsformer driftsformeroch för hälso- och
sjukvården. markeraFör betydelsen självständigtatt ettav
medicinskt beslutsfattande finns dock vissa undantagsbestäm-
melser. Konkret innebär detta hälso- sjukvårdslagenochatt

§14 personalen vid diagnostik eller vård ochattanger
behandling enskilda patienter inte underställd sjukvårds-ärav
huvudmannen. falldessa finns särskildaI bestämmelser för
medicinskt yrkesansvar, och medicinskt ledningsansvar. I
frågor gäller ukvårdens organisation och resursanvänd-som
ning är dock ukvårdspersonalenäven underställd landsting-

politiskaens organ.
Landstingen får därigenom möjlighet formellamed in-att

instruktioner, reglementen, befattningsbeskriv-strument -
ningar eller på informell muntligaväg och skriftligarent- -
uttalanden utveckla administrativ ordning denen som passar-

verksamheten. tjänstemänLedande helt beroendeäregna av
rådande praxis för delegering verkställighet. Chefstjänste-av

ställning bygger på förtroendemännens det de erhållerytterst
från politiska befattningshavare och det handlingsutrymme de
förvärvar från politiskade organen.

regionala demokratiskaAtt församlingar ochstyragenom
kontrollera sjukvårdens verksamhet komplicerat. finnsär Det

starkt önskemål i vårt samhälle sjukvårdens inriktningett att
och tillgänglighet inte skilja sigskall väsentligt olikamellan
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inklusivemedicinska verksamhetenlandet.delar Denav
professionella yrkes-omvårdnad bygger expertkunskap hos

för sjukvårdenFörtroendetmed yrkesansvar.egetgrupper,
relationen mellan patient ochi hög gradavgörs perso-genom

nal.
från förtroen-reformerade landstingsmodellen utgårDen att

förfortsättningsvisdevalda har detäven ansvaretyttersta
Utvecklingen går i riktninginriktning resursanvändning.och

för ochlandstingen enheter beställaredelamot att upp
förutförare. Politikernas blir etablera spelregler hurroll att

offentliga vård-kanproducenter och medborgare mötas. De
förbättra servicen tillhuvuduppgiftproducentema har attsom
till förhållanden,verksamhetenallmänheten, att nyaanpassa

effektivitet i viss månförbättra produktivitet och och attatt
för marknadslikakonkurrera inom arrangemang.ramen

handlingsutrymmetycks emellertid behovetDet som om av
sjukvården inte tillräckligtför operativa ledningen inomden

lagstiftningen kommunal-den gällandegaranteras genom nu
sjukvårdslagen. stärkalagen och hälso- och Behovet att

Blomqvist 1990.sjukhusens ledning har även noterats av
övergå tillmöjlighet låta vissa enheterEn är att annan

idriftsform, kommunalt bolag. Styrelseledamötemat.ex.
för ekonomisådana personligtenheter har störreett ansvar

drift. sådanaoch Kommunallagen betraktar dock även en-
landstingheter, där kommun eller huvudägare, enär som

ekonomisk beslutsenhet.
för reformerad landstingsmodell kan dockInom ramen en

bolagiseringandra lösningar alternativ tillövervägas ettsom
inrättaverksamhet. verksamhetsstyrel-En ärväg att attav

för bistå operativamed kompetens den ledning-extern attser
vid olika sjukvårdsenheter. styrelser skall beståDessaen av

integri-med särskild sakkunskap och hög gradpersoner en av
hindrar politiska ingår imed uppdragIngettet. att personer

dessa nomineras utifrån personlig kompe-styrelser, demen
inteoch partiföreträdare.tens som

fördel sådan driftsstyrelsekan etableraDet attvara en en
mellan sjukhus landstingsstyrelse. Sjukhusdirektörenoch kan
därvid bli ansvarig inför sjukhusets och intestyrelseegen
inför landstingsstyrelsen sjukvårdsnämnd, produktions-eller

inte tidsenligt chefspersoner inomstyrelse Det äretc. att
landstingen i juridisk meningmed operativt skallansvar
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betraktas biträde till politisk nämnd.som en
nuvarande kommunallagenDen för inrättautrymme attger

sådana driftsstyrelser i fallde politisk enighet i landstings-
fullmäktige uppnås.kan tillsättsDessa styrelser landstings-av
fullmäktige formelltoch de betraktaär kommunalatt som en

1992. finns förnämnd Roos fåDet närvarande exempel
dri ftsstyrelser med kompetens inom landstingen. Skara-extern
borgs landsting 1992läns har sedan sådan verksamhets-en
styrelse för ukhusgruppen, tillsatt landstingsfullmäktige.av
Landstinget Dalarna har dock avvisat tanken på expert-en

för sjukhusgruppen.baserad styrelse det ursprungliga försla-I
för den ingicks.k. Dalamodellen sådan styrelse medget en

för olika juridik,kompetenser ekonomi, ledar-representanter
skap, medicin och omvårdnad.

reformerad landstingsmodellI kan självständiga drifts-en
Ävenstyrelser betydelsefullt inslag. denettvara om nuvaran-

lagstiftningende sådana möjligheter finns anledningöppnar
lagändringöverväga sådana obligato-gör styrelseratt en som

offentligariska. sjukvårdensDen vårdenheter kan därmed
möjlighet utveckla ändamålsenlig driftsform.att en mer

4.9 Medborgarenpatienten kontrakt och-
valfrihet

dag sker uppluckring detI nådde sin kul-synsätten av som
under l970-talet, nämligen sjukvården skall planerasattmen

för medborgarna, och varje individ skall tilldelasatt attgagna
lämplig vårdgivare. Allt fler huvudmän söker lättaen

restriktionerna för val vårdgivare inom det lands-av egna
tingsområdet, i vissa falloch valfriheten tillutsträcks gäl-att

sjukvårdsregionen. detta sjukvårdI avseende tycks svensk
snabbt på från ytterlighet tillväg Konsek-vara en en annan.

denna förändring kan inte till fulloännu över-venserna av
blickas, rimligtvis kommer vad gäller kon-mönstermen nya
takter med värdgivare i vissauppträda delar landet. Detatt av
visar sig befolkningen i vissa områden i den väst-t.ex. att
svenska sjukvårdsregionen föredrar i utsträck-allt störreatt
ning söka sig till vårdgivare inom landstingandra ärsom
geografiskt närbelägna bilagase II.

Vid bedömning valfriheten till-hur kommakan atten av
godoses inom reformerad landstingsmodell viktigtdetären
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vård-hittills gällt valdiskussionen hari minnethålla attatt av
grundkonstruktioni sinLandstingsmodellengivare. ger -

försmå möjligheterrelativtbefolkningsansvargeografiskt -
kontrakt vad gällerolikavälja mellanmedborgarna att om-

erhålla. Lands-vid kansjukvård behovfattningen den manav
för alla med-enhetligt kontraktförutsättertingsmodellen ett

förutsätt-finns dockgeografisk region.inom Detborgare en
sjukvärdshuvud-variation mellanför betydandeningar en

någoteftersom inte finnsvårdutbud detvad gällermännen
regionala kon-Innehållet i detenhetligt kontrakt.nationellt

politiskapåverkas kollektivt denkantraktet processen.genom
tidigare möjlighetmedborgarna precisharDärutöver attsom

till priva-sigukvårdsförsäkringar eller vändaprivatateckna

vårdgivare.ta
för möjligheternafinns två huvudsakliga motiv ökaDet att

landstings-för reformeradvälja vårdgivare inomatt ramen en
åtgärdersådanaviktigt skäl kanmodell. Ett attvara genom

efter-befintligabefolkningens tilltro till detstärka systemet,
för bristande ly-landstingen tidigare för kritikutsattssom

önskemål patienter. anled-för olika blandhördhet En annan
ipatienternas delning använda valkan ut-att som envara

sjukvården,inomvecklingen marknadslika arrangemangav
därinslag i politiska planeringsprocessen,eller denettsom

korrigeringar ledning hurvårdstrukturen sker med avav
olika vårdgivare Saltmanmedborgarna väljer bland von

1992.Otter
för antalfullständig valfrihet medborgarna blandEn ett stort

vårdgivare Vadinte möjlig inom denna modellen.är som
sig realistiskt medborgarna i ökad utsträck-däremot är attter

vårdgivare. Särskilt inom primär-ning kan välja någrabland
vården möjligheter till väsentliga förändringarsigöppnar

somatiskajämfört tidigare förhållanden. kort-med denInom
tidsvården alltid vårdgivare efter-blir dock antalet begränsat,

fri möjlig uppnå. deetableringsrätt knappast Menär attsom
olika vårdenhetema vissakan inom utvecklaramar en--

profil specialitet, inom förloss-eller vilket skettt.ex.egen
ningsvården. skerAvvägningen mellan olika verksamheter

fortsättningsvis politiska grund-beslut- detäven ärgenom en
förutsättning i denna modell.
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samhällssektorer4.10 med andraSamverkan

förÖkade kostnadernauppmärksammades deUnder 1980-talet
arbetsoförmågasjukdom ochinkomstbortfall vidtäckaatt

förvär-Situationensocialförsäkringssystemet.vilka belastade
incita-sjukvården tycktes saknahälso- ochrades attgenom

såbehandlingtill medicinskväntetiderför reducerament att
väcktesåtergå i Förslagarbete.sjukskrivna snabbt kundeatt

tillanvändasskulle kunnaförsäkringskassomafrånmedelatt
i s.k.sjukvårdstjänster. har deStatenförstärka utbudetatt av

rehabilite-medel till stärkaDagmarförhandlingarna attavsatt
fördelas i samverkanringskapaciteten, och dessa resurser

försäkrings-försäkringskassoma. Omlandstingen ochmellan
oklarhetsjukvård kan dockförfår möjlighet betalakassan att

förbehandlingfinansiera aktuellskalluppstå somom vem
prioriterarsjukhus be-finnsMöjlighetenvissa patienter. att

framförförsäkringskassornafinansieras viahandlingar som
landstinget.enligt medbehandlingar avtal

sjukvårdshuvudmän-sigtänkaförlängning kanI attmanen
sjukpenning,förkostnadernablir ansvariga för täckaattnen

finan-medarbetsskadeersättning. Försökrehabilitering och
förlandstingensamordning där har ävensiell attansvar-

lagstiftninginkomstbortfall möjliggörstäcka genomnumera-
inte utvärderade.1992 863. försök dockSFS är ännuDessa

inkomstbortfallmöjlighet försäkringintegreraEn motatt
hälsovårdsorganisation,med vårdutgifter skapa s.k.är att en

Fi 1987 11.ESO-studie Dettadiskuterats i Dsvilket har en
mindrebefolkningen iuppdelningdockförutsätter grup-aven

och icke-yrkes-för yrkesverksammaskildaoch systemper,
svår förenaförefaller lösningdennaverksamma. Därmed att

genomförLandstingenlandstingsmodell.reformeradmed en
individersjukvårdstjänster ochupphandlingkollektiv er-av

administreraefter medicinska kriterier.vård Atthåller ett
medinkomstkompensation, samordna dettaochförsystem

medför behovsjukvårdstjänsterupphandlingkollektiv avav
landstingen ochorganisation inomannorlunda ett nytten

förutsätt-hälsovårdsorganisation har bättrelokalarbetssätt. En
modellerna.någon två andrafungera inom deningar att av

socialförsäkring ochtilläggas samverkan mellankanDet att
tillledasjukvård möjlig detta behöverbör utan att sam-vara

ordning organisationerna.av
samordningsproblemförefalla märkligtkan dessaDet att
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diskuteras och de föranleder särskilda åtgärder i formatt av
tilldelning Sjukvårdshuvudmännen harextraav resurser.
givetvis skyldighet reducera väntetider, tillseochatt atten

i behov medicinsk behandling snabbt erhållerpersoner av
denna det förgäller yrkesverksamma liksom för andra.-
Frågan är detta egentligen samordningsproblemär ettom
eller det inte indikerar organisationproblem medsnarastom
och produktivitet inom sjukvården.

förstärkt arbetsgivarinträdeEtt i socialförsäkringssystemet
förändrar situationen och minskar behovet samordningav
mellan försäkringskassor sjukvård.och effekt bliEn kan att
arbetsgivarna får incitament företagshälsovården,utvecklaatt
vilket i förlängningen kan medföra principen vård påatt om
lika villkor blir svår vidmakthålla i reformerad lands-att en
tingsmodell. I modell med obligatorisk ukvårdsförsäkringen
kan detta lösas försäkringsgivaren avtalat medattgenom
företag drift viss sjukvård och rehabilitering. denIom av
reformerade landstingsmodellen finns risken två elleratt
flera sjukvårdssystem uppstår företagen i ökad utsträck-om
ning tillhandahåller vårdtjänster till anställda.

4.11 Uppföljning och utvärdering nivåpå central

förArrangemang utkrävande medicinskt skiljer sigav ansvar
i den reformerade landstingsmodellen inte från de Övriga
modellerna. kan liksomDetta i dag skötas helt separat, av en
fristående myndighet. det gäller kvalitetskontrollNär blir

roll tydligare inom reformerad landstingsmodellstatens änen
vad fallet i dagens offentligaär sjukvårdssystem. Det ärsom
lämpligt Socialstyrelsen nationell och regional nivåatt
förstärker kapaciteten för följa kvalitetsfrågor inom uk-att
vården. Det väsentligtär utveckla den aktivatt typ av upp-
följ ning verksamheten hos olika huvudmän genomförsav som

regionalade enheterna inom Socialstyrelsen. Därutöverav
behövs förbättrat tillstöd landstingens beställarenheter, förett

dessa skall kunna formulera kvalitetskrav och åstadkommaatt
bättre redovisning verksamheten. Ett där be-systemen av

ställarenheten skiljs från producenten bådaäven parterom-
fortfarande tillhör offentliga huvudman ställer kravsamma -
på bättre uppföljningssystem dagens. Inslag konkurrensav av
kan leda till producenter sjukvård i ökad utsträckningatt av
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teknologii medicinsksnabbt brukmotiveradeblir taatt som
därför anledning stärka denfinnsutvärderad.inte Detär att

utvärderingberedning förbedrivs Statensverksamhet som av
förformerfinnametodik ochmedicinsk SBU, att nyaav

inom landstingen.kunskapsöverföring till beställarenheter

genomförandeImplementering4.12 och

utgår från regionalalandstingsmodellenreformeradeDen
geografisk ochvilka täckerenheter, störrekommunala ytaen

högsta besluts-uppgifter ochkommunerna,andra änhar vars
landstingenbefolkningen.direktvald Omförsamling är av

politisktstatlig instanstillförvandlasskulle utan egeten
distriktensjukvårdsregionema ochbrittiskalikt demandat -

fråninte bortsesin kanförlorar de helt Man att-
politiskt styrdlandstingsmodellreformerad orga-avser enen

sjukvårdenmedför skillnader i huregenskapnisation. Denna

regionalaadministreras, beroende hurorganiseras ochkan
ukvårdsorga-enhetligpolitiska oriteter formeras.maj kan En
inteförhållanden råder kannisation likartadedär rymmas

reformerad landstingsmodell.inom en
denEnligt bundendirektiven inteär expertgruppen av nuva-

sjukvården.för hälso- ochrande institutionella uppbyggnaden
emellertid vidarereformerade landstingsmodellen byggerDen

isjukvårdssystemetdet existerande svenska större ut--
försäkringsmo-sträckning fallet medvadän är t.ex. ensom

vilken institutioner etableras.kräver heltdell att typer avnya
reformeringen skall byggarimligt föreställa sigärDet att att

nuvarande lands-förändringsarbete pågår inom dedet som
1991.Landstingsförbundettingen

institutionelllagstiftning fastställaskulleAtt staten genom
produktions-styrformer sammansättningelleruppbyggnad av,

motiverat.för olika landstingen knappaststrukturen de är

landstingsorganisatio-förmyckettalar översynDäremot aven
i två avseendennen

finansieringlandstingensrenodlaatt-

exekutiv ledning medåstadkomma effektivatt en mer-
självständighettydligt ekonomiskt och störreansvar en

för de producerande enheterna
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Beträffande ñnansieringsform finns två alternativ vilka tidiga-
diskuterats avsnitt 4.2. fall finansieringdet statligIre en

kapitation blir aktuell medför detta sannolikt behov av
grundlagsändring, liksom revidering politiskadeen av orga-

uppgifter inom falllandstingen. det väljer låtaI attnens man
landstingen självñnansierade sinsemellanoch utjämnavara
skillnader i skattekraft, det blikan aktuellt huru-övervägaatt
vida det lämpligt landstingens uppgifter tillär begränsaatt
enbart hälso- sjukvård; varvid landstingsskattenoch blir en
regional sjukvårdsavgift.

självständighet förEn de före-större producerande delarna
faller väsentligt inslag i reformerad landstings-ettvara en

pågåendemodell. utvecklingen inomDen landstingen skapar
många resultatenheter vilka tvingas mängd kon-upprätta en

förtrakt köpa säljaoch tjänster. kan motiveratDettaatt vara
för skapa kostnadsmedvetande, intedet får tillledaatt men

fragmentering verksamheten. viktigt stärkaDet är atten av
sjukhusens position dessa tilldelas kvalifi-attgenom en egen
cerad styrelse förstöd den verkställande ledningen.som
Eventuellt kan driftsenhetemasöverväga styrelserman om
och den operativa ledningen, skall sådan självständighet att

tydligtdetta i så fallregleras lag. aktualiserar föränd-I det en
ring nuvarande kommunallag och hälso- ukvårdslag.ochav

vilkaExakt driftsformer lämpliga måsteär dock studerassom
närmare.

Vid sidan uppgiften tillhandahålla sjukvärdstjänsterattav
har de nuvarande landstingen tilldelats hälsopolitisken upp-
gift, finns inskriven i hälso- sjukvårdslagenoch 3 §.som

lagenAtt uttrycker det förverka god hälsa hos helasom en
befolkningen kan, vid sidan medicinska insatser,rentav

omfatta förändringaräven såväl den fysiska miljönav som
livsstilen hos individer kollektiv.och Uppgiften intedockär

preciserad, vilket innebärnärmare ambitionsnivån kanatt
variera mellan landstingen. Folkhälsoarbetet har i hög grad
kommit betonas landstingen bygger beställarfunk-näratt upp
tioner.

olika formerAtt utveckla kollektiv preventionav program-
och kampanjer för förändringar i fysisk miljö och livsstil -

uppgiftär helt karaktär tillhandahållaän atten av annan
ukvårdstjänster. Inrättandet Folkhälsoinstitut markerarettav

behovet nationellt perspektiv, för riktadeoch lokaltettav
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antagligenden fysiska miljön det kom-åtgärder ärsom avser
dagliga sjukvårdan-perspektivet motiverat. Idenmunala mer

individprevention förekommagivetvisverksamheten kande
inte självklartkostråd, hjälp sluta röka det äratt attmen--

folkhälsoarbete.landstingen lämpliga huvudmän förär ett

Ändrade för landstingsmodellenförutsättningar

beskrivitslandstingsmodellen,reformerade denDen som
från förutgår det nuvarande huvudmannaskapetattovan,

i framtiden.sjukvården fortsätter gällahälso- och ävenatt
fördock inte förutsättningarna modellenkan uteslutaMan att

förändras. kan vissakomma skekan Det attatt t.ex. genom
sjukvårdsuppgifter överförs till kommunerna.hälso- och En

förändring bli inrättandetkan aktuell är störresom avannan
geografiska enheter regioner.-

förändringsarbete pågår inom landstingen kandetI mansom
iaktta tendenser tyder på förstärkning detdelssom aven

perspektivet, utveckling regio-kommunala och dels etten av
nalt perspektiv bilaga Vissa landsting väljerse II. att ut-
veckla beställarorganisation utgår från flera enheteren som

geografiskt delvis sammanfallervilka helt eller med kommu-

Landstinget BohuslandstingetExempel Dalarna ochärnerna.
lokala nämnder skall analysera hälsoläge och sjukvårds-där

behov inrätt-utveckla samarbete med kommunalasamt ett
vissa sjukvårdsregionerningar. invånarna möjlighetInom har

välja vårdgivare i flera vilketbland landsting,att snarast
medför befolkningen regionaltutvecklar därsynsätt,att ett

inte uppfattas förlandstingsgränsema längre styrandesom
sjukvårdskonsumtionen.

regionerFärre störremen

politiskt-administrativa indelningen i landstingsområdenDen
sitt i 1800-talet, justeringarhar deävenursprung om av

geografiska har skett i tid. finnsgränserna modern Det egent-
ligen inga skäl tradition varför sjukvården skallutöver- -
administreras 26 enheter, med dagens geografiska indel-av
ning.

mindre befolkningsmässigtantal regionerEtt medstörre ett
demokratiskt antagligen förutsättningarmandat har bättre än
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bedriva effektiv upphandlinglandstingende nuvarande att av
slutenvård vilkensärskilt den konsumerassjukvårdstjänster,

för administrera beställarorga-relativt sällan; kostnaden att en
blir sannoliktdärigenom lättarenisation kan reduceras. Det

prioriteringar mellangeografiska enheterför görastörre att
till stånd nödvändigaverksamhetsområden, och därmed

i sjukvården. befolkningstäta delarstrukturförändringar I av
befolk-landstingsgränser intelandet, där dagens motsvarar

vårdgivare, tillska-önskemål beträffande val kanningens av
framståregioner för sjukvårdmedpandet större ansvarav

utveckling. döma skulle dessanaturlig alltAv attsom en
likformiga i vårdbehov ochregioner bli avseendemer

landsting, vilket underlättaskattekraft skulledagensän en
kapitation.finansiering statligutveckling mot genom

för sjukvårds-regionerindelning i ägaransvarEn större utan
obligatorisk sjuk-anläggningar ligger modell mednära en

anslutning via regionala försäkrings-vårdsförsäkring, där sker

givare.

Primärvården till kommunerna

framgent allt rollPrimärvården kommer spela störreatt en
förhoppningarukvårdssystemet. många länder knytsinom I

slutenvård påverkastill konsumtionen skall kunnaatt av
utbildningpraktikmönster.allmänläkarnas Genomgenom

utsträckninglämpliga incitament allmänläkama i ökadoch kan
förskriv-till remitteringsmönster ochuppmuntras att styra

samordningningar åstadkomma ökadläkemedel, och avav
slutenvården.patientens kontakter med

pågår försök förändra allmänläkarnasNederländernaI att
praktikmönster informationssystem och genomgenom nya,
bonusersättning. Storbritannien där allmänläkamaI av-

sjukvårdssystemet användstradition spelar roll istoren -
incitament förbåde informationssystem ekonomiskaoch att

1991.påverka förhållanden inom allmänläkarpraktiker Ham
primärvård-Erfarenheten från Storbritannien visar även att
införs iroll stärks marknadslikanär enens arrangemang

ServiceNational Healthoffentlig ukvårdsorganisation. Inom

fördjupat med primär-sjukvårdsdistrikten samarbetethar
administratörervården, både ochallmänläkare GPs

uppgifteninförFHSAs. beställarfunktionen ställsNär att
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prioriteringargöra och uppskatta sjukvårdsbehov inom be-
folkningen, blir viktigtdet konsultera allmänläkare Kleinatt

Redmayne 1992. förDetta talar primärvården fåratt en
nyckelroll vid upphandling specialistvård.av

diskuteratsDet har för primärvården bör över-ansvaretom
föras till kommunerna. förEtt detta kanargument attvara

primärvård,samordna äldreomsorg socialoch Enomsorg.
förändring huvudmannaskapet för primärvården fåskulleav

förkonsekvenser bärkraften i reformerad landstings-stora en
modell. förOm upphandling allmänläkarvård ochansvaret av
övrig primärvård överlåts kommunerna förvandlas lands-
tingen till huvudmän för enbart Specialistvård. Skulle sjuk-

dessutom fåhusen självständighetstörre kan direkten en
relation primärvården,medupprättas inblandning frånutan

beställarfunktion inom landstingen. blir svårtDet skapaatten
betingelsemade för reformeradrätta landstingsmodellen om

huvudmannaskapet för primärvården ändras.
Med kommunaliserad primärvård och reducerat antaletten

landsting eventuellt med förändrad funktion i riktningen-
s.k. länsparlament uppstår förutsättningar förmot nya-

landstingsmodellen, vilket möjligen grund förutgör alter-en
nativ reviderad landstingsmodell. Expertgruppen dockmenar

med rådande osäkerhet hur eventuell landstings-att om en
reform skulle kunna gestalta sig, finns det ingen möjlighet att
utveckla detta alternativ närmare.

Avslutning

reformerad landstingsmodellEn bygger vidare förett
förhållanden välkänt hälso-svenska och sjukvårdssystem.

Grunddragen behålls oförändrade det geografiska befolk-

ningsansvaret politiskaoch den kontrollen regional nivå.
framtida landstingsorganisationEn kan dock komma modi-att

ñeras ñnansieringsformvad gäller och de producerande en-
hetemas självständighet.

reformeradInom landstingsmodell viktigtdetär meden
tydliga förregler hur produktionen sjukvårdstjänster skallav
organiseras. obligatoriskEn styrelse med kompetensextern
för sjukhusdri kan viktigt mellanledutgöra mellan politis-ett
ka nämnder och operativ ledning. föranlederDetta behov av

lagstiftning för den offentliga hälso- och sjukvården.ny
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politiskafortsättningsvis karaktärenLandstingen har även av
möjligheten för skiftandeföljerorganisationer, och dettaav

omfattning inriktningpåverka ochpolitiska majoriteter att av
frånlandstingsmodellen utgårreformeradesjukvården. Den

regional folkvaldiuppfattningen finns värdedet ett attatt en
värdesjukvården. Fömekar dettainstans ochhälso-styr man

vårdkontakterindividemas helti föredrar låtaoch stället att
behovetresursallokeringen eller hävdar störrestyra av en

i olika delar landet detlikformighet för sjukvården ärav
motiveratöverhuvudtagetlandstingsansvaret ärtveksamt om
förefallerorganisationstatligförsäkringssystem ellerett en-

för uppgiften.då anpassadmer
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5 Primärvårdsstyrd vård

5.1 Modellens egenskaper och centrala
problemområden

pri märvårdsstyrda för sjukvårdens organisationmodellenDen
påbygger hela eller delar sjukvårdsresursema föratt av en

definierad befolkning koordineras via primärvården. De

inslagen primärvårdencentrala i modellen koordinatorär som
individens sjukvård, individens primäwårdsläkare,val avav
tilldelning enligt någon form befolknings-en av resurser av

primärvården incitamentbudget optimerasamt att attges
utnyttjandet specialist- sjukhusvård. direktivenoch be-Iav
skrivs modellen enligt följande

I denna modell läggs samtliga hälso- och sjukvårdens
ekonomiska hos primärvården. enskilde väljerDenresurser

husläkare ersättning till helt övervägande del beroren vars
hur har valt honom eller henne sinpå många hus-som som

läkare. De husläkaren tilldelas inkluderar ävenresurser
tänkta kostnader för bl.a. specialist- och slutenvård, som
husläkaren vid behov köper från lämplig vårdgivare. Model-
len påminner därmed det med s.k. fundholderssystemom

infördes i Storbritannien vid ingången detta år.som av
Gruppmottagningar befolkningtäcker minstsom en om
9 000 invånare har där möjlighet disponeragetts att en
totalbudget för befolkningens hälso- och sjukvård.

den primärvårdsstyrda vården kan finansieringenI ske
såväl primärkommunalt eller landstingskommunalt som
centralt Expertgruppen bör belysa för- och nack-staten.av
delar med de olika alternativen. Vidare bör expertgruppen
analysera hur stabilitet kan i modellennås t.ex. attgenom
flera husläkare sluter sig i gruppmottagningar ochsamman

får befolkningsbaspå bredare eller olikaså sätt atten genom
försäkringssystem byggs Expertgruppen likasåbörupp.

förhur riskerna undervård till följdöverväga exempelvis av
patient inte remitteras vidare kan undvikas. 13s.att en
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primärvården harförebilder därländer saknasandra ettI
sjukvården. Däremotför hälso- ochekonomisktsamlat ansvar

inslaginnehållerpå sjukvårdssystemexempelfinns det som
Storbritannien.ochvård, i USAprimärvårdsstyrd t.ex.av

Även Dalamodellen,främstlandsting, denivissa svenska s.
finansiering kanorganisationi ochpågår förändringar som

vård.primärvårdsstyrdprincipernapåbaseradesägas omvara
från de s.k.till modellenidéernaUrsprungligen kommer

i USA. DessaOrganizations HMOMaintenanceHealth
sjukvårdsbe-totalamedlemmarnasorganisationer garanterar

motprestation begränsasårlig premie. Somför fasthov en
varitsyftet med detta harvårdgivare.valet Främsta attav

emellertid vik-ukhusvård.konsumtionen Det ärreducera av
frivilligpåerfarenheter byggerframhålla dessatigt att att

premien, ocharbetsgivaren betalaroftast viaanslutning, som
försäkringsgivare ersät-andrakonkurrerar medHMOatt som

därför anled-sjukhus. finnsfrån ochräkningar läkare Detter
för svenskaresultatförsiktighet i tolkningen dessaning till av

förockså ersätt-dockförhållanden. Modellen har prövats
Medicaresjukförsäkringen för äldreoffentliganingen i den

fee for service.till traditionellalternativettsom
ServicesNational Healthfundholders imedSystemet

primärvårdsstyrdexempelStorbritannieniNHS är ett
finansierar delarochkontrollerarvård där allmänläkarna av

delvisreformen baserasUtformningensjukhusresursema. av
för-tillfrån amerikanska HMO, harpå idéerna anpassatsmen

sjukvårdenbrittiskamålsättningar inom denutsättningar och
skillnad från i USA1989. Tillof HealthDepartment var

sjukhusvårdutnyttjandeinte okontrolleratproblemet ett av
väntetideroch långadåligt fungerande remissystemutan ett
förstärkerochkirurgi. Modellen byggerför elektivt.ex.
offentligai NHS.allmänläkarna har Dencentrala rollden

finan-statligainte, denfinansieringen NHS ändras utanav
för via budgetprocessisieringen kvarstår. ställetMen att en

dis-via regioner ochtill sjukhusenfördela samtliga resurser
förkapitationsersättningentrikt erhåller allmänläkama,utöver

användas för köpförbudgetden verksamheten, attegna en
sjukhusvård. budgetSpecialistvård och Dennaläkemedel,av

försjukvårdskostnadema20-30 % totalademotsvarar avca
inte erhållerför.befolkning Attden manman ansvararsom

medmotiverats med problemsjukvårdsbudgeten harhela
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riskspridning och svårigheter för primärvården påverkaatt
delar den akuta ukhusvården. bör ocksåstora Det poäng-av

allmänläkarna tidigareäven finansieradesteras att separat
inom NHS med kontrakt dock endast täckte denett som egna
praktikens kostnader. finnsDet också sedan tidigare tradi-en
tion med listning befolkningen hos allmänläkarna.av

Sjukvårdssystem där primärvården intar koordinerandeen
roll såledesär relativt oprövad modell. direktivenIen anges

de sjukvårdsresursematotala skall fördelasatt efter valet av
husläkare. Detta har dock inte varit fallet i länder inslagmed

primärvårdsstyrd vård. StorbritannienI erhåller s.k. fund-av
holders bara mindre del sjukvårdsresursema. ameri-Ien av
kanska HMO erhåller primärvården normalt ingen budget för
sjukhusvården styrningen sker via remisser och kontrollutan

värdutnyttjandet. finnsDet dock exempel primär-av att
vårdsläkarna eller motsvarande erhållit bonusen om man
lyckats reducera utnyttjandet sjukhusvård. Sjukhusensav

har således inte kanaliserats via primärvårdenresurser utan
fördelats via budgetprocess eller ersättningar tillen genom
fristående sjukhus.

Om de totala sjukvårdsresursema fördelas till husläkaren
blir ihan praktiken försäkringsgivare och får starka incita-

sprida risken. Detta kan ske återförsäkringment att genom en
eller han slår sig med andraatt husläkare,genom samman
vilket också ökar möjligheterna effektivatt agera som en
upphandlare sällsynt förekommande vård. Om hanav mera
väljer återförsäkringsmodellen får vi liknarett system som
konkurrerande HMO. alternativDetta behandlas närmare i
appendix till kapitel Om han väljer samverkansmodellen får
vi mycket enheter, troligen motsvarande minst 300stora 000-
400 000 Vi närmar då modell mycketpersoner. oss en som
påminner den reformerade landstingsmodellen. För denom att
primärvårdsstyrda vården skall kunna utvecklas själv-ettsom
ständigt alternativ fordras organisation på flexibeltetten som

kan fördelasätt och koordinera mellan husläkareresurserna
å sidan och specialist och ukhusvård å den andra. Vi harena
valt utveckla modell där bestållarenhet fördelaratt huren en
mycket skall gå till husläkama, inklusive vissaresurser som

för köp läkemedel, specialistvård och ukhusvård,resurser av
och hur mycket skall fördelas direkt till övrigaresurser som
vårdgivare figurse 5.1.
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vårdprimärvårdsstyrdrelationerna ifinansiellaFigur 5.1 De en

Finansiär
huvudman

Beställarenhet

WA
Övrig vårdHusläkare ja

C

mellanrelationer, delsfinansiellaolikafinnsmodellenI tre
beställar-mellandelshusläkaren A,ochbeställarenheten

ochhusläkarendels mellanövrig vård ochoch Benheten
andelviktig fråga hurövrig vård C. ärEn stor resursernaav
primärvårdsläkamaviakanaliserasskallför sjukhusvård som

inledningsvisvarieras och prövasandel kanC. Denna t.ex.
sjukhusvård tilldelasförmindre delmed att resursernaaven

dennautökaföreligger sedanMöjlighetenprimärvården. att
då via någonukhusvården upphandlasdelenandel. Större av

huvudmannen.på uppdragbeställarenhet Bform avav
förutsättningar.på lokalaberoendevarieraAndelen kan även

sjukhusvårdförandelValet hur stor somresursernaavav
viktigtstrategiskt mycketvia husläkamakanaliseras ärskall

funktionssätt.för modellens
beställarenhet äralternativ till modell med separatEtt enen

sjukhusförsäkring ellerfinansiering, ett stat-t.ex. genom en
för vårddenukhussystem,ligt landstingskommunalt som

deladdockskullebudget.täcks husläkarens Detta engeav
problemåtföljandemedfinansiering delatoch attett ansvar

primärvård ochavvägning mellanoptimalåstadkomma en
efterfinansieringsjukvårdensuppdelningukhusvård. En av

efter-medför problemprimärvårdsjukhusvårdvårdnivå
behand-vilkaberoendeavvägningenoptimala ärden avsom

förändras stän-tillgängliga och dessafinnslingsmetoder som
möjliggjort behand-utvecklatsläkemedeldigt. harT.ex. som

tidigare krävde uk-sjukdomarprimärvårdenling i somav
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husvård. Huvudmotivet med primärvårdsstyrd vård, dvs.en
flexibel avvägning mellan primärvård sjukhusvård,och gåren

förlorad finansieringen delas mellan två eller flera parter.om
Fördelningspolitiska målsättningar liksom effektivitetskrav

förutsätter husläkare har andel högrisk-pa-att storsom en
tienter måste kompenseras ekonomiskt. Erfarenheterna från
Medicare-försöken i visarUSA faktorer ålder och könatt som
inte tillräckligt förutser kommande vårdbehov. Ett centralt
problem således på effektivtär rättvistoch fördelasättatt ett

till primärvården. frågaEn måste klarasresurser annan som
i primärvårdsstyrd vård formerna förär ägande ochut en

etablering inom specialist- och sjukhusvård inklusive univer-

sitetssj Utformningenukhusen. finansiellade relationernaav
mellan primärvården och ukhusvården också viktiga, inteär
minst för kostnadskontrollen. fråga gäller patientensEn annan
valfrihet. En central iegenskap modellen patientenär att
väljer sin husläkare inklusive utbud specialister ochett av
sjukhus denne har kontrakt Valfrihetenmed. såle-som avser

intedes endast vårdgivare vid sjukdomstillfälleett utan etten
paket sjukvårdsutbudmed för längre period. För atten
primärvården skall kunna fordras viss begränsningstyra en
för patienten i valet övriga vårdgivare.av

5.2 Finansiering

Enligt direktiven kan finansieringen primäivårdsstyrdadenav
vården ske såväl primärkommunalt eller landstingskommunalt

centralt primäivårdsstyrdaDen modellen inne-staten.som av
bär resursfördelningen utifrån viss avgränsadatt styrs en
befolknings behov sjukvård, dvs. nerifrån och Ettav upp.
lokalt befolkningsansvar förär grunden denna modell, även

resursfördelningen delvis sker husläkarnas beslut.om genom
därförDet naturligtär i första hand alternativetövervägaatt

primärkommunema finansiärer förär hälso- sjukvård-ochatt
En kommunal finansiering skulle innebära kommuner-atten.

finansieringöver all sjukvården inklusive tandvård,togna av
läkemedel och privat vård. primärkommunemaMed som
finansiärer landstingenkan avvecklas med bibehållandeett av
den lokala politiska förankringen sjukvården. politiskaDenav
styrningen i modellen kommer förläggas så medborg-näraatt

möjligt. maktförskj utning till primärvårdenDenarna som
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primärkommu-syfte modellen underlättasmedär ett omsom
primärkommuner-för finansieringen. Medfår ansvaretnema

lojalitetema tillinte tidigarefinansiärer dekommersomna
landstingen be-existerar inom hasjukhusen att sammasom

sjukhus-uppnå konkurrensMöjligheternatydelse. att en
produktionsansvarocksåsidan bättre kommunerär utanom

finansieringen.vården förför den slutna svarar
förerhållit alltPrimärkommunema har störreett ansvar

omvårdnad gällerservice detochmedborgarnas behov av -
missbru-handikappade ochsärskilt för äldre,somgrupper

ÄDEL-reformen utveckling.dennaexempelkare. är ett
Även sjukvårdeninomförändrade konsumtionsmönstretdet

ålders-förskjutning konsumtionen till de äldremed en av
därförsådan integration. kanmotiv för Detär engrupperna

utveckling och place-naturligt vidare på dennabyggaattvara
för sjukvården Därmedhos kommunerna. öppnasansvaretra

alternativa användningarmöjligheter för avvägningar mellan

påtagligt incitamentfår göraKommunerna ett attav resurser.
serviceavvägningar sjukvård och social ochmellan hälso- och

övriga åtaganden. kommunalakommunala Densamtomsorg
finansieringen möjlighet fatta lokala hälso-beslutattger om

fårsjukvårdssektoms sjukvårdenoch storlek. Hälso- och

privatverksamheter ochandra kommunalavägas motmot
primärkommu-konsumtion via kommunalskattens storlek. Ett

ocksåför sjukvården vidare dennalt bygger ut-ansvar
vissveckling försöksverksamhet inletts medoch attsom

sjukvård förs till kommunerna.över

möjligt primärkommunemasdock knappastDet är att egen
skattekraft ñnansieringskällan.den endautgör Det är sanno-

principerna vård likalikt detta står i strid medatt om
villkor. fordras utjämning skatteunderlagetDet somen av

till vårdbehov. utjämninghänsyn skillnader iäven Entar av
statliga via interkom-skatteunderlaget kan ske bidragutan en

skatteutjämning pri-munal bilagase IV. Ett argument mot
märkommunal finansiering riskspridning.problemen medär

problem skall dock inte överdrivas. harDetta Kommunerna
flera andra verksamheter sjukvårdens andel de totalaoch av
kommunala utgifterna uppgå till tredjedel.skulle bara ca en

Åter-Möjligheter finns till riskspridning tiden.även överen
försäkringar be-och samverkan mellan kommunerna genom
ställarenheter, i form kommunalförbund, andraärt.ex. av
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möjligheter riskspridning.lösa problemet med börDetatt
emellertid försäkringslösningar tillalla ledernoteras att pro-
blem med försäkringsskyddetmoral hazard, dvs. reduce-att

motiven vårdutnyttjandebegränsa och kostnader.attrar
alternativ landstingenEtt eller förär att staten ettges ansvar

finansieringen. statlig finansiering blir integrationenMed en
med den kommunala mindreverksamheten dock och dessutom
fordras regional statlig administrationlokal eller byggsatt en

alternativ skulle finansierarEtt kunna att statenupp. vara
vården förkommunerna administrationen.attmen svarar

skulle då någon formKommunerna ersättas statenav genom
befolkningsbaserad resursfördelning. skulle lösaDetav pro-

blemet skillnaderna i skattekraftmed och vårdbehov. Model-
liknarlen då brittiska statliga sjukvården,den där budgeten

fördelas efter befolkningskriterier till regioner distrikt.och
emellertid fastställaproblem dessa kriterier.Det är Ettatt

problem kommunerna får för administra-ärannat att ansvaret
tionen sjukvården ha för möjligheterochutan attav ansvar

påverka sjukvårdskostnaderna.de totala Avvägningenatt
mellan till sjukvården och kommunal verksam-resurser annan

försvåras. praktikenhet skulle också bli svårtI det heltatt
sjukvården från Övrig kommunal verksamhet. Det ärseparera

svårt förhindra kommunerna skjuter tillatt att extra resurser
till sjukvården. försvåraskulle tydligt förDetta ett ansvar
sjukvårdskostnadema.

Med landstingen finansiär kommer modellen liknaattsom
reformeradeden landstingsmodellen. förtalarDet attsom ge

landstingen ihuvudmannaskap modellen administra-denärett
tiva kompetensen i sjukvårdsfrågor. emellertid fulltDet är
möjligt denna kompetens överflyttas till kommunerna.att
Storleken på landstingen underlättar riskspridningen iäven
modellen. Landstingens roll producenter såväl primär-som av
vård ukhusvård kan dock nackdel i modellen.som vara en
Historiskt har landstingen lång tradition producenteren som
främst sjukhusvård.av

bakgrund primårvårdensMot svårigheter konkurreraattav
inom landstingen, betydelsen politisk styr-om resurser av en

ning så medborgarna möjligt möjligheternanära tillsamtsom
avvägning och samordning med andra kommunala verksam-
heter har valt utveckla renodlad modellexpertgruppen att en
för primärvårdsstyrd vård primärkommunemadär finansierar
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och ansvariga för sjukvården. principiella strukturenär Den
i emellertidmodellen möjlig finan-är med andraomsättaatt
siärer. primärkommunal finansieringMed krävs atten pro-
blem med riskspridning, variationer i skattekraft och behov

åstadkomma effektivmed upphandling hanterassamt att en
samverkan mellan kommunerna.genom

5.3 Två alternativ primärvårdsstyrd vårdav

avgörande ställningstagande i primärvårdsmodellEtt hurären
vårdkonsumtionenbeslut fördelas åskall mellan sidanom ena

patienten och dennes medicinska rådgivare husläkaren och
å sidanandra kollektiva upphandlare. Enligt direktiven skall
patienten välja privat eller offentlig husläkareagenten en-

fattar beslut olika vårdkonsumtion. Hus-typersom om av-
läkarna har då för de anslutna patienternas totalaett ansvar
resursbehov. tidigare redovisatsDetta heltär oprövatettsom
alternativ. alternativ i brittiskaEtt är detatt systemetsom
begränsa husläkarens kontroll för sjukhusvård.av resurserna
Ytterligare variant lokal beställarenhet erhållerär deatten en
totala köper tjänster såväloch husläkamaresurserna av som
specialist- sjukhusvården.och Modellen kommer då inne-att
hålla inslag från reformerade landstingsmodellen.den

5.3.1 Husläkare sjukhusresurserkontrollutan av

Med alternativet samtliga sjukvårdsresurser hanteras viaatt
kommunala beställarenheter husläkama renodladges en pro-
ducentroll. kommerDessa de avtal och ersätt-att styras av
ningar beställarenhetema invändningEn dettamotanger.
alternativ grundläggande iär egenskap modellenatt en ur-
holkas, dvs. husläkama samordnande roll för in-att ges en
dividens sjukvårdskonsumtion.totala Koordinationen kommer
i stället administreras kommunal beställarenhet.att av en

Avtalen med husläkama kan emellertid utformas så att
incitament optimera avvägningen primärvårdmellanattges
och sjukhusvård med olika belönings- och kontrollsystem.

styrning relativtDenna vanlig vid iär HMOstörretyp av
USA. tillI förenklad delvis felaktigoch bildmotsats en av
hur HMO fungerar har primärvårdsläkama i regel inte erhållit

ukvårdsbudgettotal för definierad befolkning. prakti-Ien en
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primäwårdsläkamavanligarebetydligtdetken stryrsär att
kontrollinternincitamentpå ekonomiska samt avengenom

försäk-utformatsincitament harpraxis.medicinsk Dessa av
varit inriktadeochvid respektive HMOringsenheten att
sjukhusvård via olikaspecialist- ochutnyttjandetreducera av

förekommerVid flera HMObelöningssystem.ochbonus-
sjukhusvård belönas.utnyttjandelågtdärbonussystem ett av

figur 5.2.iexempelEtt ges

1983HMO i Jersey,vid New5.2 OrganisationsstrukturFigur

Premieavgift

Sjukhus-Specialist-Primär-
VårdvårdvårdKarma

tion 80 %

%20

Bonus
fördelaatt

åretsvid
slut

kapitationsersätt-primärvârdsläkarnafall erhållerdettal en
tjänamöjligheterför sin verksamhetning attsamt gesegen

specialist-utgår utnyttjandetvia bonusextra avomsomen
inom HMO-kommittéinternsjukhusvård begränsas.och En

underkon-kvalitet inslagsamtidigt ochövervakarenheten av
vid sidan deframhållaviktigtsumtion. ärDet attatt av

föradministrativaincitamenten harekonomiska attprocesser
vid flera HMO.central rollvårdutnyttjandetövervaka en

reviewsjämförelsestudier och peer ärOlika typer exem-av
vårdutnyttjan-ochför remissmönsterpå åtgärderpel att styra

fungerari praktikenmekanismerinom HMO. dessade Huren
forsk-många årsosäkerhetråder dock betydande Trotsom.

organisatoriska struk-effekterna denning kring HMO ärav
inte helt kartlagd.turen
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HMOs often discussed they simple, homo-are as were
organizations, easily replicated, and well under-geneous

stood. reality,In each HMO highly complex combina-a
tions of economic incentives, bureaucratic andStructures,
personalities. Luft 1991, s.172

Flera studier visar dock harHMO bättre kontrollatt en av
sina vårdgivare traditionellaän försäkringsgivare ettgenom
selektivt urval och kontroll läkare och sjukhus. denIav
amerikanska sjukvården försäkringsgivamahar generellt tagit

fastare vårdutnyttjandet Utilizationett s.k.grepp om genom
Management Organizations vilka utför kontroller och bedömer
lämpliga vårdinsatser Gray 1992.

Effekterna incitamentsstrukturen i HMO har varitav ett
klart lägre utnyttjande slutenvård. Tillgängligheten ochav
utnyttjandet vård iöppen regel vidär högre inomHMO änav
den traditionella sjukvårdssektom i USA. flertaletI HMO år
patientavgiftema i den vårdenöppna låga eller saknas helt.
Även läkarna i primärvården inte för den totalaom ansvarar

ukvårdsbudgeten har de central roll för resursfördelning-en
för översikt Luft 1981.en en se

Med kommunal finansiering skulle motsvarandeen en orga-
nisation bestå lokal beställarenhet utfor-attav en som genom

avtal och kontrakt med olika vårdgivare premierarma ett
utnyttjande primärvården. Genom bonussystem och gransk-av
ningar vårdutnyttjandet finns möjligheter uppnåattav samma
effekter tilldelning för sjukhusvårdsom genom en av resurser
till huslåkama. fördelEn när större gemensamten grupp
upphandlar sjukhusvård riskenär för enstaka dyra sjuk-att
vårdsfall sprids befolkningsgrupp.större Nackdelenen
med kommunal beställarenhet upphandlar sjukvårdatt ären
naturligtvis konsumentsuveråniteten minskaratt attgenom
valet husläkare får mindre betydelse för de totalaav en resur-

fördelning. Patientens val husläkare emellertidsernas styrav
fördelningen primårvårdsresursema.av

5.3.2 Husläkare med kontroll sjukhusresurserav

alternativDet modellen lyfts fram i direktiven innebärav som
husläkama administrativ kontrollatt de totalaöverges en

sjukvårdsresursema, inklusive specialist- sjukhusvård.och
Ersättningen till husläkama utgår enligt befolkningskriterier
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där hänsyn till variationer i vårdbehov. Syftet in-ärtas att
förhållandeitäkter till antalet anslutna patienter skall motver-

ka överbehandling och få läkarna motiverade upprättaatt
långsiktiga relationer med sina patienter. Med alternativet

husläkarna för risktagandeutsätts försäkrings-ett attgenom
funktionen integreras med delar produktionen. Detta ställerav

administrativa och medicinska krav husläkama.stora För-
handlingar med specialist- och sjukhusvården kräver kunskap

Ävensåväl avtal vårdens innehåll. kraven påom ettsom
visst befolkningsunderlag ökar med husläkarna kontrol-att
lerar de sjukhusresursema.totala Erfarenheterna från refor-

med fundholders visar läkarnas administrativa arbeteattmen
har blivit krävande 1993.Newton al.etmer

Beträffande sjukhuskonsumtionen finns uppenbara svårig-
heter för primärvården förutse och kontrollera värdutnytt-att
jande akut karaktär vid sjukhusen. denna bakgrundMotav
har valt utveckla alternativ där endastexpertgruppen att ett en
viss andel de sjukvårdskostnadematotala fördelas viaav
husläkarna. reformenI med fundholders har allmänläkama
kontroll delsöver budgeten för sin verksamhet, dels vissegen

sjukvårdskonsumtion, 20-30totalt % sjukvårds-annan ca av
kostnaderna. Denna andel vård primärvårdsläkarnaavser som
kan bedöma behovet och påverka. Akutsjukvården liggerav

utanför denna 20-30De % omfattar, förutomt.ex. resursram.
kostnaderna för allmänläkarnas verksamhet, alla för-egen
skrivna läkemedel, öppenvård vid sjukhus, elektiv kirurgi
såväl dagkirurgi slutenvård för operationer tillsom upp en
kostnad på 000f 5 patient se Glennerster 1992,al.etper

36-38 för detaljerad beskrivning. Anslutningen ochss. en
uppföljningen fundholders administreras de s.k. Familyav av
Health Services Authorities FHSA. Sjukvårdsdistrikten
District Health Authorities inom NHS med befolknings-ett

för 250 000-350 000 invånare disponerar huvuddelenansvar
sjukvårdsbudgeten för befolkningen inom sina respektiveav

geografiska områden och således de dominerandeär köparna
sjukvårdstjänster.av

Storleken på husläkarnas budget förcentral risksprid-är
ningen i modellen. Om dessa skall för delar sjuk-ansvara av
husens det nödvändigtär antal husläkare till-att ettresurser

bildar enhet. vissaFör sällsynta sjukdomar medsammans en
vårdkostnader detär nödvändigt etablera någonstora formatt
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uppnå fundholderåterförsäkringssystem. För statusatt somav
allmänläkarmottagningamainledningsvisi krävdesNHS att

000 invånare.på minst 11 harpatientunderlag Dettahade ett
1993 fastställas till000, för inför årjusterats till 9 attsenare

flermotiverasinvånare. förändringar med0007 Dessa att
tillmöjlighet ansluta sigallmänläkarmottagningar skall ha att

invånare2 000Då allmänläkarnai NHS har knapptreformen.
läka-således mottagning med 4listade läkare krävs caper en

tankepå patientunderlaget har medKravet attsattsre.
tillräcklig riskspridning.erhålla en

förhållanden medför vissa problemsvenska dettaFör om
primärkommunalt huvudmannaskapmodellen baseras ett

ii primärvårdsområdenindelningenden nuvarandeeller
be-9 % de svenska kommunerna harlandstingen. Ca enav

skallfolkning 000 invånare. Om dessutomunder 7 upp-man
tvåinvånarna minst hus-rätthålla viss konkurrens och geen

uppnår % kom-läkarmottagningar välja mellan 44att ca av
befolk-000 invånare. Andeleninte nivå på 14 avenmunerna

finns såledesnaturligtvis betydligt mindre.ningen Detär ett
andel de totalasamband mellan hur stor resurserna somav

befolkningsunder-för kravethusläkarna skall ochansvara
kontrollunder derasMed andellag. stor resursernaen av

iUtvecklingen USApå befolkningsunderlaget.ökar kravet
medlemstal mellanframgångsrika HMO harvisar ettatt

200 000-400 000 individer.
förhusläkarnautformning modellen därEn ansvararav

såtillvida patientensspecielldelar ukhusens är attav resurser
tredjepartsñnansiärenmedicinska rådgivare och delar av

sammanförts tilldelegation från politiska harorgangenom
slutenvårdSpecialistvårdenhet, medan producenter aven

Relationerna emellantillhör dem avgörsenhet.separaten
har dockförhandlingar kontrakt. Husläkamaochgenom

själva handmöjligheter behandlingen ochutöka taatt om
förfo-sjukdomsfall föralltmer komplicerade de resurser man

ochmed sjukhusskullehusläkamaöver. Att sammangar
idé ochstrider modellensbilda enhet dock moten gemensam

sjuk-konkurrerandedå inte till medlångtärsteget ett system
vårdsföretag.

uk-kontrollerar delarMed alternativ där husläkarnaett av
hapatienternakommer konkurrensenhusresurserna attom

sjukvårds-fördelningen de totalabetydelse förstörre aven
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kostnaderna. Husläkama kan dock inte konkurrera med varan-
prisetdra reglerat kommunen ellerär Detstaten.om avsom

emellertid möjligt skillnader ikonkurrera med utbud,är att
kvalitet, tillmötesgående förutsättsmodellen patien-Ietc. att

prioriterarhusläkaren i enlighet med patientenstens agent
önskemål. föreligger riskdock andra övervägandenDet atten
påverkar prioriteringen. egenintresse hos husläkarenEtt att

sin i förhållandeexpandera verksamhet till sjukhusvårdegen
snedfördelningar. Erfarenheternakan fördelningenge av av

de totala ukvårdsresursema till primärvården i Dalamodellen
visar på svårigheter inom primärvården prioritera mellanatt

verksamhet och sjukhusvård.köp kanDettaegen av ses som
såväl incitamentsproblem bristande kunskap inomett som en
primärvården. föreligger således risk primärvårdenDet atten
prioriterar sina före tilldelning till specialist-resursbehovegna
och sjukhusvård. finns tendenser byggaDet även att upp egna
verksamheter för medicinsk service specialistvård.och Om

utnyttjas för uppfyllautökat interna mål-ett attresursansvar
sättningarna vid husläkarmottagningama det nödvändigtär att
motverka incitament.dessa Möjligheterna till denna snedvrid-

ning i resursfördelningen förstärks patienterna har svårtom
visa sitt missnöje byta husläkare. dockDet äratt attgenom

valfrihetosäkert bland patienterna förhindrakan attom en
husläkama sin verksamhet. osäkertDet ärgynnar egen om

preferenserkonsumentens kommer slå igenom på grundatt
ojämnaden kunskapsfördelning finns mellan läkarenav som

patienten.och Andra åtgärder blikan nödvändiga är attsom
förhindrarhuvudmännen expansion primärvård till olikaen av

specialistfunktioner bedöms ha karaktär sjukhusvård.som av
Om problemet utslag bristande kunskap hos husläkar-är ett av

bedöma behovet specialist- och sjukhusvård kanattna av
olika utbildningsinsatser nödvändiga. reformen medFörvara
fundholders har behovet utbilda allmänläkareattav som
köpare vård diskuterats 1993.bl.a. Morleyseav

5.4 Selektion kapitationsersättningoch

Principema för konkurrerande husläkare centralersätta äratt
i påverkasmodellen och hur andel de totalastorav av resur-

skall kanaliseras via erhållerhusläkarna. modellenIserna som
husläkarna kommunal beställarenhet efter hurresurser av en
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många individer avgifteranslutit sig. husläkarnaDe tarsom
patienterna förutsätts lika för alla fastställdaochut av vara av

kommunen eller Anslutningen kan reglerasstaten. genom en
listning gång vissa möjligheterår eller med bytaatten per

året. upprätthålla viss kontinuitet möjlig-under kanFör att en
begränsasheterna till Eftersom vårdbehovet varierarbyte

kraftigt mellan olika befolkningsgrupper nödvändigtdetär att
utforma någon form behovsfördelning Hus-av av resurserna.

sigläkare drar till andel högrisk-patienterstorsom en av
måste kompenseras.

Möjligheterna för vårdgivare selektionsmeka-att genom
nismer till sig friskaste individerna låg risk fördra de med

sjukdom sjuk-generellt problem vid konkurrens inomär ett
Ävenvården. offentlig finan-med med andelett system stor

siering patientavgifter låga föreliggeroch där saknas eller är
möjligheten till sig friska individer.dra Genomatt att anpassa
vårdutbudet till individer med litet vårdbehov kan selektion

uppstå. icke-pris konkurrens kanDenna ägatyp av rum
inte erbjuda vård efterfrågas kronisktatt t.ex.genom som av

sjuka diabetesmottagning, arbetsterapi, möj-etc.. En annan
lighet vårdutbudet till med låg risk förär att anpassa grupper
sjukdom satsning på mödravård.t.ex. barn- och Genom att

tilldelas befolkningsbudgethusläkarna innehålleren som
för vårdformer risktagandetandra kommer öka.attresurser

Med kommunala sjukvårdbeställarenheter köpare allsom av
undviks selektionproblemet med patienter till husläkarna,av
då förenheten upphandlar vård samtliga medborgare. Det
innebär emellertid husläkamas konkurrens med-även att om
borgarna försvinner.

tillgodose principen vård lika villkorFör detäratt om
nödvändigt utforma åtgärder selektionproblemet medatt mot

patienter vid anslutning till lösningarhusläkarna. Deav som
står till buds utgår från utformningendels ersättningssyste-av

kapitationsformel, fråndels regleringaren anslut-men av
ningsförfarandet vårdutbud.och husläkamas den hälso-Inom
ekonomiska forskningen har olika utformningar kapita-av en
tionsformel för undvika selektionsmekanismer studerats.att

främst för anslutning äldre Medicare-förmånstagareDet är av

1 I reformen med fundholders inledningsvisbegränsades möjligheterna till
byte allmänläkare till gång år. Senare flerahar byte vidaccepteratsav en per
tillfällen år.under ett
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till risk-HMOs.k. där kapitationsformel tillämpats.en
Även i reformen med fundholders i fördelningNHS har en
baserad på befolkningskriterier diskuterats. Initialt har dock
allmänläkarnas budget utgått från historiska kostnader samt
analys tidigare remissmönster. Någon kapitationsformel harav

inte tillämpatsännu på grund osäkerhet vilka faktorerav om
skall ingå i formeln. Stora variationer i remisser tillsom

sjukhusen olikamellan allmänläkarmottagningar ocksåvar en
bidragande tillorsak inte gick direkt på kapita-att man en
tionsformel Glennerster 1992.al.et

Ersättningen iHMO USA för Medicare-förmånstagareav
sker Överföring offentliga medel till HMO ochgenom av
skulle kunna primärvårdsmodell med statlig fi-ses som en
nansiering. dessa försök finansieringenI är densamma som
för hela Medicare-programmet, dvs. finansiering meden
federal beskattning se bl.a. Greenlick al. 1983. försökenIet
erhåller de äldre behovsbaserad voucher förmånsku-en

förpong sedan välja anslutning till HMO. Dennaatt en
voucher baseras på kapitationsformel AAPCC utgåren som
från patientens ålder, kön, bostadsort, faktor för levnads-en
nivå och individens beroende institutionsvård. Utform-av
ningen formeln har dock kritiserats för inte tillräckligtattav

hänsyn till variationer i vårdbehov. PrihodaEggersta
1982 fann de Medicare-förmånstagare valdeatt attsom
ansluta sig till HMO hade bättre hälsostatus deän valdesom

vårdgivare.andra Den bättre hälsostatusen förklarade delen
de lägre kostnaderna och vårdutnyttjandet för äldre iav

HMO. studien framgickI denäven nuvarande kapitations-att
formeln inte tillräckligt känslig för kompensera förattvar
hälsoskillnader. Detta anledning till diskussion attgav en om
utforma och inkludera variabel för hälsostatus i kapitations-en
formeln. variablerDe övervägts dels uppgifterärsom om
tidigare vårdutnyttjande olika hälsoindikatorersamt som
funktionell och socialt handikapp bl.a.sestatus Kasper al.et
1988.

Den andra åtgärder för motverka selektiontypen attav av
patienter administrativautgörs regleringar. centralEnav
reglering diskuterats i flera länder förbjudaär vård-attsom
givama neka anslutning. praktiken finnsIatt emel-en person
lertid möjligheter för vårdgivarna via anpassningstora att av
vårdutbudet till sigdra med låg risk för sjukdom. Engrupper
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vissåtgärd för undvika selektion patienter är attattannan av
Vidservice blir obligatorisk psykiatri, diabetesvård m.m..

kapitationsformel i försöken medavsaknad tillämpbarav en
viktig åtgärd selektion patienterfundholders har mot aven

för.övervakning harvarit den FHSA Dessasvarar spe-som
för-framledes följaciellt uppmärksammat och att uppavser

ändringar allmänläkare.medborgarnas valav av
i såväl amerikanskaersättningsproblemet deavgörandeDet

tillslutning Medicareeförmånstagare HMOförsöken med an av
utformafundholdersi brittiskadet med är attsystemetsom

undviks.ersättningen så selektionsmekanismer För attatt
effektiv rättvis konkurrens mellanmodellen skall skapa ochen

befolkningsrelateradenödvändigt utformahusläkare detär att
riskspridningkriterier för resursfördelningen. Problemet med

förfmad kapita-och selektion patienter behovetsamt av enav
tionsformel erhåller bud-ökar med husläkama störreettatt

befolk-för krävsukhusresursema. Det störreettgetansvar
vilket medför flerningsunderlag för sprida riskerna, attatt

gå antalet konkurrerandehusläkare tvingas och attsamman
kapitationsformelmottagningar påminskar. Kraven att en

vårdbehov eftersomskall kunna prediktera kommande ökar

sjukhusvård ojämt fördelad olikamellanär ängruppermer
primärvården.

kapitationsformelsvårigheterna utformamed att somen
förtillräckligt kompenserar för selektion talar husläkamaatt

i inledningsskede i förmodellen endastett enges ansvar
enlighet brittiskamindre del sjukhusens i med deav resurser

erhållerförsöken med fundholders. innebär sjukhusenDet att
beställarenhet.huvuddelen sina intäkter från kommunalav en

politiskastyrning vårdkonsumtionen kan hanterasDenna av av
Vikten professionell kom-instanser eller tjänstemän.av av en

för utforma ersättning och uppföljning kontraktpetens att av
anslutning tjänstemannaorganisa-och motiverar renodladen

tion från politisk församling.har sitt mandat Hus-som en
successivtsjukhusresursemaläkamas kontroll kan stär-över

fungera. Möjligheten finnskas modellen visar sig natur-om
till lokalaligtvis överföra de totala den be-även att resurserna

sig uppgiftenställarenheten husläkama inte visar klara attom
prioritera å befolkningens vägar.

Erfarenheterna från Storbritannien visar tydligt s.k.deatt
nivåfungerar form controllers lokalFHSA som en av



143SOU 199338 Prinlärvárdsstyrd vård

i det statliga sjukvårdssystemet. För kontrollera tendenseratt
till selektion patienter är övervakande enhet på lokalav en
nivå nödvändig. konkurrensFör skall etableras mellanatt
privata offentligaoch husläkare det sannoliktär antalatt ett
kriterier måste för inträde på reform-sättas marknaden. Iupp

NHS har bl.a. administrativaden kompetensen hosen av
allmänläkama varit betydelse för dessa skall fåatt statusav

fundholders. Med kommunalt huvudmannaskap kanettsom
de kommunala beställarenheterna, vid sidan beställarfunk-av
tionen, för motsvarighet till de brittiska FHSA.svara en
Mindre kommuner kan gå för kontrollera inslagetattsamman

selektion uppföljningoch husläkarnas verksamhet.av av

5.5 Vårdproduktionen

primärvårdsmodellI kommer samtliga vårdgivare att ut-en
för konkurrens.sättas Med alternativet kommunalatt en

beställarenhet köper vårdall kommer samtliga producenter
avtal med dessa enheter. Sjukhusen och husläkar-att styras av

då rollen renodlade producenter. sjukhusensOmna ges som
kanaliseras via husläkarna kommer de sistnämnda attresurser

integrera delar produktionen med rollen beställare.av som
vilketOavsett alternativ i modellen väljs vård-kommersom

producentema ha relativt fristående ställningatt gentemoten
huvudmannen samtidigt inträdet till marknaden öppnassom
för producenter.nya

Sjukhusvård5.5.1

Genom sjukhusen förutsätts tjäna sina intäkter via kon-att
trakt med husläkarna och eller kommunala beställarenheter är
det nödvändigt sjukhusen erhåller självständig ställning.att en
Ägarformerna för sjukhusen kan utvecklas på olika därsätt
det centrala inslaget i modellen möjligheten utvecklaär att
olika driftsformer offentliga privata.och Tanken är att-
sjukhusen inte skall drivas huvudmännen för husläkarna,av

Ävenprimärkommunerna.dvs. flera lösningar blikanom
aktuella det nödvändigt riktlinjernaär dra för drifts-att upp
formerna dagens landstingsägda sjukhus i framtidaav en
primärvårdsmodell. Vid sidan ägandefrågan inslagenärav av
regleringar inom sjukhussektorn föravgörande hur struktur-
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sjukhussektombeslut skall hanteras.om
sjukhus för funktioner vård, forskningDagens ansvarar som

varierar.utbildning samtidigt specialiseringsgradenoch som
i fråga universitetssjukhusen in-synnerhet iDet är somom

forskning utbildningkollektiva tjänster ochslagen av som
in-motiverar särlösning. visat sig svårtharDet attt.ex.en

för uppgifter i priset för vård-kludera kostnaderna dessa

tjänster. kollektiva forskning ochInslagen ut-av varor som
bildning offentligt lösningtalar för huvudmannaskap. Enett

universitetssjukhusen ingår i sjukhuskedja med be-är att en
tydande statlig alternativkontroll. deEtt är att status avges
stiftelse i likhet för universiteten.med vad planeras Dettasom
skulle sjukhusen självständig ställning, samtidigtge somen
förutsättningar för bedriva forskning utbildning.ochattges
Vid sidan statligt för uppgifter skall uni-anslag dessaettav
versitetssjukhusen kunna lägga anbud och konkurrera denom
vård efterfrågas beställarenheter och husläkare. Ensom av
central managementuppgift vid universitetssjukhusen blir att

hållainternt isär redovisning för forskningutbildning och

vårdproduktion.
organisatoriska formen för dagens läns- och länsdels-Den

sjukhus renodlad produktion sjukhusvård. Denavser en av
centrala frågeställningen offentligt inflytandevilketär som

bedrivasskall via reglering. Kontrollenägande och över

investeringarna nyckel till påverka den totala sjuk-är atten
husstrukturen. för investeringar till vissAnsvaret enupp

kan dock läggas på sjukhusen och ingå i ersättninggräns den
erhålls. investeringar strategiskFör karaktärärsom som av

kan det lämpligt offentliga avgörandeharatt ettvara organ
inflytande och finansiellt principiella lösning-antalEttansvar.

för sjukhusvården urskiljas.hur skall organiseras kanar
Sjukhusen organiseras i flera sjukhuskedjorA elleren

stiftelser offentliga viamed Tänkbaraägare. ägare är staten
Socialstyrelsens regionala regionalaenheter eller andra organ

sådanlänsparlament. lösning möjligheter tillEnsom ger en
politisk styrning reglering sjukhusstrukturen inomoch av en

region.större

Sjukhusen i alternativ driftenB A,ägs statenav som men
sjukhusen privata företagkontrakteras eller övertasutav
personalen. alternativ således offentligadetta har denIav

kontroll kapital och investeringar Banverksmo-ägaren över
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del1en.
SjukhusenC drivs flera aktiebolag där kommunerna harav

Ävenaktiemajoriteten. i detta alternativ kan driften sjuk-av
huset kontrakteras aktieinnehavetGenom kommunernaut. ges

inflytande strukturfrågor inom sjukhus-övergemensamt ett
sektorn Sydkraftsmodellen.

Sjukhusen drivs stiftelserD med koppling till någonsom
ideell organisation säljs till privata intressenter.eller Omut
strukturfrågoma skall kontrolleras offentliga kanav organ

investeringardetta ske med regleringar expansion ochom
Om reglering strukturfrågor onödig sjukhusenkanen av anses
med detta alternativ själva efteralla investeringaravgöra
bedömning efterfrågan.av

övergångsskede upprätthålla vissFör under stabili-att ett en
inom ukhusstrukturen kan utförsäljning anstå. Privatatet en

vinstdrivande sjukhus kan dock nyetablering konkurre-genom
med existerande sjukhusproducenter. frågacentralEn ärra

i månvad sjukhusutbudet skall regleras eller utbudet skallom
efterfrågan från husläkarna och de kommunala be-styras av

ställarenhetema. sistnämnda innebärDet dessa väljeratt om
sjukhus-köpa Specialistvårdoch från nyetablerade privataatt

sjukhus, avvecklas offentligade sjukhusen i takt med den
sjunkande efterfrågan. Tanken sjukhusensär utbud skallatt

till piimärvårdens och beställarenhetemas efterfrå-anpassas
Sjukhusstrukturen kommer då till hög grad att styrasgan. av

dessa marknadsmekanismer.
Oavsett reglering det väsentligtär sjukhusentyp attav

organiseras oberoende enheter budgettilldelningutansom
erhålleroch intäkter kontrakt med primärvården ochgenom

bestållarenhetema. rimligt geografiskaDet de skillna-är att
påverkar driftsformer.derna kontrakt och vissa områdenI är

det troligt flera primärkommuner måste föratt attsamman
tillgången sjukhusvård.säkerställa

princip föreligger inget hinder för husläkarna och be-I att
ställarenhetema service sjukhus-sluter avtal med ochom
specialistenheter utanför privatalänsgränsen eller med sjuk-

Ersättningen från tillhus. husläkarna och beställarenhetema

sjukhus- specialistvården utformas efteroch kan olika meto-

2Ett offentligexempel på styrning CON-programmetär CON Certiñcated
Need i USA expansiondär och nyetablering inom sjukhussektorn regleras

delstaterna.av
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ersättningsformer för sjukhusenskildaUtveckling ärder. av
för effektivisera kontraktsstruk-något bör attuppmuntrassom

relationerlångsiktigaförenligt medvälDetta är attturen.
sjukhusvården.specialist-husläkarna och ochmellanupprättas

5.5.2 Husläkare

delvisformerna för husläkama kommerorganisatoriskaDe
resursfördel-för den totalavilken roll dessaavgörasatt gesav

samtligaalternativetinom sjukvården. Medningen att resurser
kommer husläkarnavia kommunala beställarenheterhanteras

i likhetinnebärfå producentroll.renodlad Det attatt manen
ersättningarsig till de avtal ochsjukhusen fårmed anpassa

i för-tilldelas intäkterHusläkamabeställarenhetema anger.
formnågonpatienter, dvs.hållande till antalet anslutna av

motverkadels skallkapitationsprincip, där tanken dettaär att
motiveradöverbehandling, läkaren upprättadels göra att

Kapitationsersättning-patienter.långsiktiga relationer till sina

prestationsersättningar.kombineras med Förkan ävenen
beställarenhetema bedömerukdomsgrupper där ett stortatt

olika belönings-onödigt sjukhusutnyttjande förekommer kan
vård.incitament reducera dennainföras attsystem som ger

såutformas husläkarnaAvtalen kan tidigare nämnts attsom
ukhusvård olika bonus- ochincitament optimera medattges

indikativbelöningssystem. exempel är upprättaEtt att en
utfallet liggerför sjukhusvård och därbudget utnyttjandet av

till grund för tilldelning bonus.av
resursfördelning-primärvårdsstyrd vård, beslutdärI omen

beställarenheter, kan husläkarnahanteras kommunalaen av
organiseras privata läkarmottagningar medi offentliga eller

sammanslutningar Eftersomenskilda läkare läkare.eller av
sjukhusvårdprimärvård egenskaperinte har somsamma

beträffande stordriftsfördelar långsiktigaspecialisering, och

organisationsformer förekomma.investeringar olika Dekan

landstingsägda vårdcentralema kommunerna.kan övertas av
personalkooperativ elleralternativ tillomvandla demEtt är att

sälja privata intressenter. Privata läkarhus kandem tillatt ut
förutsätts konkur-etablera sig på marknaden. Husläkamaäven

till patienternassitt utbudmed varandra ochrera anpassa
restriktio-utifrån administrativaönskemål finansiella ochde

utformas Modellen i dettabeställarenhetema. harner som av
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fleraavseende likheter reformerademed den landstingsmodel-
len.

Alternativet husläkama för för sjukhus-att ansvarar resurser
vård behöver inte medföra några förändringar ägandeform-av

finansielltMed för sjukhusensdelarettema. ansvar av re-
kommer husläkama för finansiellutsättas risk.attsurser en

iDet betyder praktiken integrering försäkring ochen av
produktion. Husläkaren erhåller inte för de presta-resurser
tioner utförs tilldelas klumpsumma för den för-utansom en

vårdkonsumtionen.väntade Relationen till sjukhusen hanteras
via kombinationer internaoch kontrakt viaexterna samtav
administrativa Med andelstörre de totalaprocesser. en av

kanaliseras via husläkama ökar kravenresurserna som
administrativa funktioner hos dessa. Vid förhandlingar och

kontraktsskrivningar sjukhusenmed krävs juridisk kom-t.ex.
Delar den administrativa kompetens kom-petens. av som en

munal beställarenhet besitter måste då överföras till husläkar-
ökat risktagandeEtt vissaoch stordriftsfördelar admi-na. av

nistrativa funktioner förutsätter antal husläkare gåratt ett sam-
i större mottagningar.man

Storbritannien reformenI har fundholdersmed införts suc-
cessivt förfarande där allmänläkarna ansökerettgenom om

erhålla fundholders. erhållaFör dennaatt status att statussom
krävs managementkompetens utvecklade informations-samt

för ekonomi och patientadministration. Erfarenheternasystem
från det första året visar det främst läkarmottagningaräratt

tidigare uppvisat goda egenskaper i avseendendessasom som
sökt och erhållit fundholders Glennerster al.status etsom
1992. I NHS har det tidigare funnits viss konkurrensäven en
mellan allmänläkare. Etableringen dock kontrolleratshar av
FHSA tillstånd från myndigheten.måste erhållasattgenom

etableringskontroll bibehålls förstärks medDenna eller snarare
reformen.

bakgrund internationella erfarenheterna finns detMot deav
anledning inominledningsvis etableringenkontrolleraatt
primärvården. myndigheterna ide kontrollerandeFör att
modellen inte emellertidskall producenter är engynna egna
separation nödvändig. Omproducentroll och regleringsrollav
kommunerna driver finns riskhusläkareenheter med enegna

dessa roller undvika detta detsammanblandas. ärFöratt att
väsentligt husläkamas frånjuridiska hålls separeradatt status
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regleringen.den kommunala
i primärvårdsstyrdaErfarenheterna sjukhusatt styraav

admi-primärvårdsläkamavärdsystem visar behöver ettatt
brittiska sjuk-nistrativt för uppgiften. NHSstöd det ersättsI

all-sjukvårdsdistrikten och bi två köpare,husen dag aav
Sjukvårdsdistriktenfundholders.mänläkare med status som

deinledningsvis dominerande köparen. endastden Det ärär
fundholders erhålliterhållitallmänläkare status somsom som

gjortssjukhustjänster. utvärderingköpa Iatt somenresurser
självaför första framgår allmänläkarna hanteratdet året att

sjukhus-förhandla sluta kontrakt medmed ochattprocessen
allmänläkarmottagning sin FHSAnågot fallI överläten. en

utsträckning tillämpassluta kontrakt med sjukhusen. Iatt stor
i avtalen princip där volym och totalkostnad samtanges enen

fall för vård volym.kostnad överenskommen Ut-utöverper
intevärderingen inledningsvis i regelvisar kontraktenatt

förspecificerats beträffande fall eller kvalitets-kostnad per
maktförskjutningaspekter. konstateras märkbarDet även en

fördel. sjukhusentill allmänläkamas Exempel detta är att
tvingas följa prioriteringar patienterallmänläkamas somav

för elektiv kirurgi. utvärderingen ocksåaktuellaär I attanges
problem förekommit sjukhus inte rollenmed accepteratsom

säljare försöker utnyttja sin ställningutansom som monopo-
list. Sjukhusen svårigheter priserhari flera fall även att ange
för sina tjänster. visst motstånd från sjukhusens sidaEtt att
inkludera ocksåkvalitetsaspekter i kontrakten Glen-noteras

1992.al. Allmänlälcarna i grad börjathar högrenerster et att
påställa krav information vårdinsatser under sjukhus-om

vistelsen 1992.Duckworth al.et
förskjutning styrkeförhållandena till primärvärdensEn av

fördel sjukhusen ikan Dalamodellen.ävengentemot noteras
utveckling primärvården likvärdigdär betraktasEn ensom

förhandlingsparter har konstaterats. uttryck för pri-Ett att
märvården blivit förbättradeattraktiv rekryterings-detärmer
läget allmänläkare. Till det antalet tjänsterobesattastoraav
före modellens införande i 30 allmänläkareDalarna har ca

råderrekryterats och i dag ingen brist längre.
reformen fundholders erhåller tidigareI med nämntssom

de godkända allmänläkarna budgetram baserad antaleten
anslutna individer. viktigt påpeka denna budgetDet är att att

uppdelad på fördel mottagningensär kostnader och delen en
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således inte självakanför sjukhusvård. Allmänläkamaköp av
ochfördelningen mellan den verksamheten köpavgöra egna

öppenvård elektiv kirurgi.sjukhusvård främst och Kon-av
dock demvissa delar ukhusresursematrollen över ger enav

Inledningsvismöjlighet på sjukhusen. har dettaställa kravatt
sjukhus-utnyttjats sjukhus, b kravbytea attgenom av

allmänläkarmottagningen,behandling vidläkarna skall cge
behandlingaråtgärder skallsamverkan kring vilka som ges

utnyttjande privata laborato-ukhusvistelsen och dunder av
Några drastiska förändringarrier i för sjukhusens.stället av

inte al.sjukhustjänster dock Glennersterhar ägt etrum
sjukhusvården skulle minska1992. utnyttjandet ärAtt av

då tudeladinte heller förvänta allmänläkama, medatt en
sjukhustjänster.inte några incitament reducerabudget, har att

fått fundholders får inteallmänläkareDe statussom som
föri disponeras köpanvända överskott den budget avsom

för höjasjukhusvård, läkemedel den ersätt-att egnam.m.
för inve-ningen. överskottet användskan medgesDäremot att

steringar mottagningen.på den egna
administrativa uppgifterna för husläkarnadel de årEn av

Erfarenheternatilldelade budgeten.kontrollera denatt av
visar kostnadskontrollbl.a. Dalamodellen löpandeatt aven

nödvändig. Dalamodellen har primärvårdenprimärvården är I
sjukvårdsresursema. prioriteringarhaft totalt för Iett ansvar

primärvården i först tillgo-olika vårdformer regelmellan har
försina resursbehov bedöma kostnadernadosett utan attegna

blivitutnyttjande ukhusvård. Resultatet harmedborgarnas av
budgetöverskridanden. den bakgrunden det nöd-Mot ärstora

vändigt administrativ hus-bygga kompetens hosatt upp en
controller-funktionformläkarna inrätta någonattsamt av

inom varje kontinuerlig återkopplingkommun. skallDessa ge
till husläkarna resursutnyttjandet tidsperioddet totalaom per
exempelvis månad. Såväl privata offentliga hus-per som

till åläggs redovisa ekonomiskaläkare anslutna systemet att
uppgifter för revision. undvika risken med underkon-För att
sumtion i för medi-modellen kan kommunen även svara en
cinsk revision enskilda husläkares utnyttjande sjukhus-av av
vård.

Frågan reglering primärvårdens handlingsfrihet haravom
varit livligt vid införandet reformenomdebatterad medav
fundholders. kombination administrativaEn ochav processer
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interna marknadsrelationer har tillämpats för hantera rela-att
tionen mellan allmänläkama sjukhusen.och Reformen har
införts successivt under stark kontroll ukvårdsmyndig-en av
heter regional och nivå.lokal inledningsskedeI harett
starka ekonomiska incitament för allmänläkama und-snarare
vikits. Läkarna för omfattandeär även kontrollutsatta en av
remitteringar förändringaroch patientmixen.av

Med alternativet husläkama finansiell kontrollatt ge en
sjukhusensöver kommer kraven administrativresurser

kompetens kraftigt.öka fungera effektivFöratt att som en
upphandlare vård måste för förhandlingaravsättasav resurser

uppföljningoch kontrakt. Samtidigt förutsätts admi-av en
nistrativ funktion hos huvudmannen för kontrollera selek-att
tion, remissförfarande och kvalitetsaspekter i verksamheten.

5.6 Valfrihet

Modellen bygger på medborgaren skall välja sinatt person-
liga husläkare. långsiktigEn relation eftersträvas och ettmera
omfattande byte läkare knappast troligt. viss stabilitetär Enav

önskvärd såvälär patientens husläkarens synvinkel.ur som
formEn listning eller registrering hos husläkare ärav en

således grundläggande för valfriheten i modellen. Valet av
husläkare påverkar utnyttjandetäven övriga vårdformer.av
Innebörden i medborgarnas valfrihet kommer dock att vara
beroende hur för sjukhusvård fördelasresursansvaretav
mellan kommunala beställarenheter och husläkare. Med ett
totalt hos beställarenhetema kommer individenresursansvar

valfrihet begränsas de avtal slutits medatt ges en som av som
olika vårdgivare. Den motsättning, tidigare behandlatssom
i landstingsmodellen, mellan kollektiv upphandling och indi-
videns valfrihet kommer då uppstå i primärvårdsmo-även att
dellen. Husläkama dock central roll för individensges en mer

vårdkonsumtiontotala då ersättningsprinciper och andra styr-
mekanismer tänkta incitamentär tillatt attge ransonera spe-
cialist- och sjukhusvård.

högreI grad i landstingsmodellenän regleras medborgarens
rättigheter i denna modell explicita kontrakt. Dettagenom
sker valet husläkare där individen i sitt förhållandegenom av
till den medicinske vissahar rättigheter be-representanten
träffande tillgänglighet. Däremot till övrigaär sjuk-rätten
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utsträckning.specificerade ivårdstjänster inte Desamma
styrning husläkarna ochbeställarenhetemaskommunala av

väljapatientens möjlighetervårdgivare påverkarandra att
vårdgivare.

får individenshusläkarnaMed hosstörreett resursansvar
dåinnebörd. Individen kommervalfrihet att taen annan

till avtal harställning till utbud de dessahusläkamas eget samt
finns möjligheterspecialister sjukhus.med och Det även att

inriktningenolika kontraktsformer deinföra vad gäller av
tillhandahåller. centralt inslag i model-tjänster husläkaren Ett

väljavården inte likriktas, medborgarna kanlen är utan attatt
denmottagning med den tyngdpunkt passar egnasomen
pediatrik,mottagningar inriktadefamiljen. Vissa kan motvara

anledning för-geriatrik, finns ingenandra och det attmot
undvika selektionspro-sådan specialisering.hindra För atten

risktill sig individer med högmåste drarblem de enheter som
i såväl vissacentralt inslagför sjukdom kompenseras. Ett

fundholders pati-brittiska medHMO det är attsystemetsom
patien-väljer skall samordnalångsiktigt läkareenten somen

ekonomiskolika vårdinsatser inombehovtens en ram.av
Övergången medförtfundholders intetill med harsystemet

patientströmmama mellandrastiska förändringarnågra av
läkare ansöktallmänläkama. Flertalet de statussom omav

sina patienter efter ansökanfundholders informerade attsom
patienter hosbeviljats. flertalet valde kvarstannaDet stora att

varit listade tidigare Glennerster al.läkare de hosde et
1992.

mottagningen delardenDe samt avresurser som avser egna
således direkt följa patientenssjukhusresursema kommer att

patientval husläkare. läkare bör haIngen rätt vägraatt enav
sig ledig kapacitet. Med valet enhetansluta han haratt om av

utnyttjandetpatienten vissa restriktioner gälleråläggs detnär
internationella erfarenheternaandra vårdgivare. De avav

sjukvårdssystem visar det valetprimärvårdsstyrda äratt av
vid specialist- sjukhusvård begränsat.producent och ärsom

öppenvårdenflera remiss från iVid HMO krävs läkarenen
för bli vid sjukhus. Patienten i sitt valbehandlad äratt av

sjukhus medsjukhus begränsad till de har kontraktäven som
fundholdersHMO-enheten. brittiska med byggerDet systemet

på strikt remissförfarande där allmänläkarenän ävenett mer
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påvilket patientenavgör sjukhus skall behandlas
modellen tillåtsI inte individen påverkar sin slutenvårds-att

konsumtion, medicinskavad det ombudet be-utöver anser
rättigat. Eftersom förutsättshusläkaren konkurrera om pa-
tienter kan försök till utpressning från patienternas sida
förekomma krav på viss behandling. Någon särbehandling
i skala dock knappast möjlig, eftersomär praktikensstor
ekonomiska bas för vårdutnyttjandet.sätter gränser Dessutom

vårdpersonalensbör etik förhindra sådan särbehandling.
Modellen i fleraställer avseenden påkrav medborg-stora

vårdkonsumenter. försvårasValet välkändaarna som av
faktorer sjukvårdskonsumtion icke-repetitivärattsom av
karaktär och individens kunskapsunderläge produ-gentemot

Eftersom patienten ställs inför komplext ställnings-centen. ett
tagande det nödvändigtär med kompletterande åtgärder som
underlättar för patienten välja husläkare. finns dockDetatt

fara utgå från det för-nuvarande kunskapsläget ochatten
mågan välja vårdgivare hos vårdkonsumenter. dyna-Iatt ett
miskt perspektiv kommer konsumenternas incitament sökaatt
information och kunskap samtidigtöka vårdgivarnaatt som
kommer bidra information.med bakgrund detMotatt av
ojämna kunskapsläget mellan kan åtgärder of-parterna som
fentligt administrerade sammanställningar iegenskaperav
vårdutbudet regleringar vårdgivamas marknadsföringsamt av
bli aktuell.

5.7 Demokratisk kontroll

En grundläggande princip i modellen den kontaktenär nära
mellan medborgarna och politikerna vilket förutsättningarger

förankra sjukvårdspolitiskaatt beslut lokalt. Besluten om
sjukvårdens omfattning inriktning fattasoch kommunaladeav
politikerna. De politiska församlingarna har inflytan-även ett
de vårdensöver utformning och inriktning möjlig-genom
heterna besluta övergripande målsättningaratt samt attom

ledande tjänstemän tillutse beställarenhetema. altema-Om ett
tiv för sjukhusen väljs där kommunerna går samman som

kanägare dessa därigenom påverka strukturbesluten. Model-

3Även före införandet reformen fanns påkravet remiss för få tillgångattav
till sjukhusvård.
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iinnebär inte politikerna involveras de löpandelen dock att
driftsfrågoma.

inflytandet i delvis avhängigt hurpolitiska modellenDet är
ukvårdsresursema kanaliseras via patient-andelstor av som

alternativet husläkama kontrolle-och husläkaren. Med atten
sjukhusresursema vårdens inriktning idelar kommerrar av

utsträckning patienternas val hus-större avgörasatt av av
vårdgivare. Med hu-läkare och dennes kontrakt med andra

ukvårdsresursema kanaliserade via kommunalavuddelen av
finns möjligheter för politiskbeställarenheter ochstörre en

administrativ inriktning.kontroll vårdens demokra-Detav
inflytandet variationertiska dock dessakommer oavsett att

politiska församlingarkunna utövas sätterattgenom upp
för patientavgifter.villkor nyetableringar, utbudet vård ochav

Beträffande inflytandetdet politiska i andra länder med

primärvårdsstyrd emellertidvård finns skillnader. Det ärstora
i fördelningen offentliga medeluppenbart USA harävenatt av

till medfört intresse från federala sjukvårds-HMO deett stort
myndigheterna kontrollera resursanvändningen. Genomatt att
anslutningen Medicare-förmånstagare till varitHMOav en
försöksverksamhet offentliga insynen ihar den hur resurserna

varit politiska produktions-styrningenanvänts Denstor. av
minimal.strukturen dockär

reformenStorbritannien har med fundholders i högreI grad
varit till offentlig beträffandekopplad insyn fördelningen av

etablering utformningallmänläkare, kontraktresurser, av av
mellan allmänläkare sjukhus för patientens möjlig-och samt
heter överklaga beslut behandling. Flera FHSA plane-att om

i utsträckning vårdkvalitetenäven kontrollerastörreattrar
remissförfarandet.bl.a. granska Eftersomatt systemetgenom

allmänläkama ekonomiska incitament sjuk-reduceraattger
husvård någon form kvalitetskontroll nödvändig.anses av
Inledningsvis instrument för kvalitetsuppföljning.saknas dock

viktig uppgift förekomstenbevaka selektion.En är även att av
politiska administrativaoch inflytandet i själva produk-Det

tionsprocessen har dock minskat reformen.snarare genom
framhållasbör alternativ förfo-Det med där husläkareatt ett

för sjukhusvård patienten väljer sinöver ochgar resurser
mottagning för vårdutnyttjandetsamordna kommer detatt
politiska inflytandet minska till förmån för individen ochatt
dennes politiska församlingarnas natio-uppgiftDeagent.
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finansiering,till beslutnivå begränsasnell och lokal om
sjuk-uppföljningarregleringarersättningsprinciper, samt av

vården.

uppföljning på5.8 kvalitet ochKontroll av
nivånationell

prioriteringarprimärvårdsmodelleninslag i ärcentraltEtt
farhågasjukhusvård.specialist- och Enprimärvårdmellan och

in-primärvården starkaframförts det gällernär att gesom
risken försjukhusutnyttjandethålla ärcitament att un-nere

genomförtsstudierkvalitetsförsämringar. Dedervård och som
intekvalitetenmedicinska äri visar denHMO USA attav

vårdgivare.andra Däremoti jämförelse medi HMOsämre
1981.Luftväntetiderklagomålförekommer fler etc.om

leda tillukhusutnyttjandet kanhålla ävenIncitament att nere
till densin ställningutnyttjarhusläkaren attatt egnagynna

Även sak-Dalamodellenutvärderingarverksamheten. avom
inteprimärvården klaratpåerfarenheternatyder attattnas

vårdformer.och andrasin verksamhetprioritera mellan egen
visar detLandstinget i Dalarna ärOmorganisationen inom att

förövervakandeformnödvändigt någonmed attorganav
prioriteringar.primärvårdenskontrollera

skyddrättsligtutökatprimärvårdsmodell kan krävaEn ett
instansnågonmöjlighet prövarför patienten. ärEn att om

patientensina skyldigheterfullgjorthusläkaren gentemot
Ävenadministrativ prövning.existerande kontraktenligt en

ibehandlingen kan komma prövas störremedicinskaden att
Socialstyrelsenutförasutsträckning i dag. kanDettaän av

stick-oförbereddarättigheter tillregionala enheter som ges
tillhänvisadmedborgarenprovskontroller. Genom är ettatt

självmöjligheterbegränsademedicinskt ombud, och har att
patient-enskildahandläggningenSpecialistvård, måstesöka av

Fråganoberoende instans. ärärenden kunna bedömas av en
klagomål,efterhand vidprövning itillfyllest meddet ärom

kvalitetskontroll krävs.rutinmässigeller om en mer
kontrolleraifunktion dagfår i modellenStaten att somen

sjuk-ochhälso-övergripande strukturenreglera denoch av
itydligblir roll änvården. kvalitetskontrollFör statens mer

funktionssätt och detvårdensdagens Kontrollensystem. av
i modell hanterasdennamedicinska kommer även attansvaret
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centrala Socialstyrelsen. Med tanke de in-av organ som
citament vårdensrörande kvalitet finns inbyggda model-som

finnslen anledning speciellt utnyttjandetgranska sjuk-att av
husvärd. kommunernasFör roll finansiär inte skallatt som
sammankopplas med denna funktion det lämpligtär att ett
centralt ansvarig.ärorgan

5.9 Implementering och genomförande

Institutionella utgångspunkter

Möjligheterna till förändringar hälso- och sjukvärdssystemav
begränsas till del historiska institutionellaoch för-stor av
hållanden. För lyckas förändringarmed viktigtdetäratt att
kartlägga förutsättningarna och identifiera institutioner som

lämpliga ingå i Reformenär fundholdersmedatt systemet.
påbygger den centrala roll allmänläkarna under läng tid haft

inom NHS. harDessa förtroendeäven hos den brittis-ett gott
allmänheten.ka införaFör liknande reform i Sverigeatt en

viktigdetär kartlägga dessa förutsättningar.att

Finansiering

primärkommunalMed finansiering krävs skatteväxlingen en
från landstingen till kommunerna. Kommunalskatten måste
dock kompletteras med för utjämna skillnaderett system att
i skattekraft och vårdbehov. En bidrag tillöversyn statensav
kommunerna blir nödvändig kommunerna skall övertaom
kostnadsansvaret för läkemedel m.m.

Alternativet står för finansieringen.är hela Deatt staten
ñnansieringskällor stär till buds speciell inkomst-ärsom en
skatt för sjukvård eller höjning statliganuvarande skat-en av

och avgifter. skatteintäktenOm specialdestineradär kanter
intäkterna ihanteras central fond administrerasen som av
Riksförsäkringsverket. alternativ sjukvårdenEtt är behand-att
las flera utgiftsposteri statsbudgeten. Oavsett vilketsom en av
alternativ väljes fattar riksdagen beslut sjukvärdsut-som om
giftemas storlek och fördelas till kommunerna medresurserna

tillhänsyn befolkningskriterier.
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Produktionsstrukturen

landstings-vårdgivare utgörsnuvarande strukturenDen avav
privat-mindre deldrivna sjukhus vårdcentraleroch samt en

traditionsjukvård därharSvenskpraktiserande läkare. en
50 % allasjukvårdsutbudet. Meddominerat översjukhusen av

deli praktikensjukhusen har dessaläkarbesök vid storen
för primärvårdenprimärvårdskaraktär. Förtroendetbesök av

Storbritannien.förhållandena iintei Sverige motsvarar t.ex.
också betyd-läkarkärentotalaandel den ärAllmänläkamas av

till-nuvarandedeni Sverige. tveksamtligt mindre ärDet om
Specialistut-tillräcklig. Antaletpå allmänläkaregången är
500 läkare,uppgår till drygt 4allmänmedicinarebildade
sådan kalkylläkare.900 individer Envilket skulle l perge ca

samtliga allmän-förutsätterteoretisk ochdock endastär att
praktiken detkommerhusläkare. Iväljer arbetaläkare att som

nödvändigtövergångsperiod blilångsannolikt under atten
be-utbudet husläkare. Dettaspecialister delutgör avaven

då mixenför modellensig inte nackdelihöver avenvara
medborgarna.konkurrensmedelspecialister kan utgöra ett om
sjukhusen tillöverföring frånläkareinnebärModellen aven

primärvården.
Ägandet ocksåkommerstyrformema för sjukhusenoch att

medsjukhusen skall konkurreraEftersombehöva ändras.
efterfrågan finnstillsitt utbud denvarandra och somanpassa

detbeställarenheterocheller kommunala ärhusläkarnahos
ägarförhållandena. krävernödvändigt Detändraatt genom-en

monopolsituatio-nuvarandestrategi för denbrytatänkt att upp
inom sjukhussektorn.nen

flera alternativ åstadkomma konkur-sjukhusen finnsFör att
ägandeförhållandena kan ändrasalternativ förOlika hurrens.

Ägande regleringavsnitt. och kantidigareihar presenterats
region-Socialstyrelsenspå regionala enheter,läggas t.ex.

Ägandet regleringenfrån ochkanenheter. även separeras
innebär etable-olika bolagsformer.sjukhusen drivas i Det att

kontrollerasinträdet marknaden kommerring och att av
ställningstagandeinstanser. Ytterligare ärpolitiska ett om

stiftelser.tillsäljas eller omvandlas Dessasjukhusen skall ut
regleringarvid utförsäljning begränsas dekommer att aven

politiskutformar.offentliga myndigheter Om behovet avsom
inte betydelse-produktionsstrukturenstyrning anses varaav

helt och sjukhusmarknadenfunktion slopasfullt kan denna
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får till efter-husläkarnas och beställarenheternasanpassas
frågan.

Även för primärvården omstrukturering nödvändig förär en
åstadkomma konkurrens. Landstingens vårdcentraler kanatt

överlåtas till personalen, omvandlas till stiftelser eller säljas
till privata producenter. Privatläkarhus ocksåskall kunnaut

sig påetablera marknaden för husläkare. upprätthållaFör att
viss stabilitet övervakning vårdutnyttjandeoch ochen av

kvalitet nödvändigtdet emellertid kommunalär con-att en
tro1ler-funktion inrättas. funktion företeelseDenna är en ny

får till uppgiftoch godkänna husläkarnas inträde till mark-att
naden utföra medicinsk revision deras verksamhet.samt av

finns möjlighet controller-funktionenDet även kon-atten
trakteras till entreprenör.ut en

Anslutning och till husläkareersättning

nuvarande primärvårdstillhörighetenDen baseras indivi-
dens geografiska till vårdcentraler.närhet landstingensen av

flera landsting finns tradition 1970-talet tilldelaI sedan atten
Ävenmedborgarna vårdcentraler. viss valfrihet intro-om en

i flertaletducerats landsting har dessa tidigare regleringar i

påverkathög grad valet vårdcentral. Införandetav av en
primärvårdsmodell individuellmed registrering hos hus-en en

inledningsvisläkare kan utgå från vårdcentrals-den nuvarande

tillhörigheten. konsekvens detta dockEn redan etab-är attav
vårdgivarelerade kommer Varje medborgare haratt gynnas.

kvar hos läkarna vid sin vårdcentral.rätten Deatt stanna egen
individer önskar byta kan ansluta sig till husläkaredesom

har ledig kapacitet. Härtill kommer utbud nyetable-ettsom av
främstringar, privata husläkare, existera. Erfarenheternaatt

från det brittiska NHS tyder dock på förändringarna inled-att
ningsvis kommer små.att vara

Beträffande ersättningen till husläkama föreligger flera

ställningstaganden. gäller sjukhus-Det dels hur andelstor av
skall kontrolleras husläkama, efterdelsresurserna som av

vilka principer ersättning skall utgå. Med alternativet att
husläkama skall kontrollera delar utgifter ligger utan-av som
för deras verksamhet måste storleken på dessa utgifteregen
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beräknas. framgår utgifternastabell 5.1 storlek för olikaI
vårdformer.

konsumtionOffentligTabell 5.1 och subventionering exklusive
investeringar fördelad olika vårdformer i sjukvårdpå svensk år
1991, miljoner kronor

Utgifter under husläkarnas kontroll

A
Öppen primärvård 0ff.kons.l5% 13 623av
Privatläkarvård 570l

15 193l5,2%

B
Läkemedel öppenvård 7 774
Somatisk off.kons.öppenvård 7% 6 357av

l4,l%14 131

Utgifter under beställarenheternas kontroll

Somatisk korttidsvård sluten 46% ofñkons. 41 777av
Långtidsvård 6% off.kons. 5 449av
Psyk. vård l2% 0ff.kons. 10 898av
Sluten primärvård 14% off.kons. 12 715av

00,1%70 839

TOTALT 100 163

fördela offentligaFör den konsumtionen olika vårdformer harpåatt
uppgifter landstingens fördelning förbruttokostnader 1991årom av
använts.

Källa Landstingsförbundet 1992, RFV 1992 och beräkningar.egna

inom sjukvården tilldelasDe husläkarna ärresurser som
under och i tabellen mindreA del denBposterna samt en av

slutna somatiska vården mindre kostnadskrävande elektiv

kirurgi. framgårSom tabellen kommer de svenska hus-av
läkama med motsvarande de brittiska attansvar som ansvara
för 30-35 % offentliga sjukvårdskonsumtionen.denca av
Beträffande införandet sådan modell alternativär ettav en

i enlighet de brittiska försöken införa primärvårds-medatt en
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vårdstyrd successivt. skulle innebäraDet de konkurreran-att
de husläkama ñck ansöka få kontroll sjukhus-överattom

förfaringssättDetta möjligheter för kommu-resurserna. ger
löpande korrigera de problem uppstår. Prin-attnerna som

cipema för ersättningen till husläkama kan inledningsvis utgå
med älderskorrigerad capita-ersättning kompletteraden per

specialdestinerademed ersättningar. sistnämndaDe kan av-
göras kommunen och baseras på faktorer tidigareav som
vårdutnyttjande, social glesbygd och andra behovs-status,
variabler. variabeln tidigare vårdutnyttjande inlednings-kan
vis beaktas för husläkarmottagningar med över-kon-att ge
sumtion möjlighet sig till ersättnings-att ett nytten anpassa

På sikt måste emellertid enhetlig kapitationsformelsystem. en
utvecklas.
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6 Obligatorisk sjukvårdsförsäkring

6.1 Modellens egenskaper och centrala
problemområden

i främstantal länder CentraleuropaEtt har byggt hälso-ettupp
och ukvårdssystem obligatoriskmed sjukförsäkring kom-en
binerad privata offentliga värdgivare.med och liknandeEtt

finns i förKanada. Grunden denna såledesmodell ärsystem
internationellt,känd utformningen i detalj skiftar i be-men

tydande grad mellan länderna. Inriktningen svenskenav
sjukförsäkringsmodell enligt utredningens direktiv är en
finansiering via offentliga medel administrerade försäk-av
ringsgivare vilka i sin självständiga vårdgivare.ersättertur

utredningens direktiv beskrivs följandemodellen enligtI

I denna modell samlas för sjukvårdhälso- ochresurserna
hos eller flera försäkringsgivare. Landstingens rätt att taen

för Patientenskatt hälso- och sjukvård upphör därmed.ut
till från försäkringen enligt vissahar ersättning reglerrätt

för diagnos, behandling Sjukvårdsförsäkringent.ex. m.m.
fastställdersättning till vårdgivaren i enlighet medger en

olika former vårdkontrakt. böreller Expertgruppentaxa av
i denna modell särskilt studera hur kostnadskontroll kan
erhållas kvalitetskontroll kan säkras.och s. 14

enligt flertaloffentlig sjukvårdsförsäkring utformaskanEn ett
frågeställning i modellenolika principer. grundläggandeEn

administra-iavvägningen mellan konkurrens och monopolär
ukvärdsförsäkringen. alternativ nationelltionen Ett är enav

samtligasjukvårdsförsäkring till vilken medborgare anslut-är

enhetligtomfattas således kon-Alla medborgare ettavna.
innebära nuvarande sjuk-princip skulle detta dentrakt. I att

försäkringen för privat läkarvård och läkemedel komäven
omfatta övriga sjukvården. praktiken blirden hälso- och Iatt

omfattande förändringdock den sjukförsäk-nuvarandeen av
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ringen nödvändig.
alternativ låta flera försäkringsgivareEtt ärannat att -

offentliga privata administrera enhetligaeller kon-samma-
Försäkringsgivama får administrativ funktion,trakt. renten

medför någon förändring fördenna lösning inteoch större
innehållet i försäkringskontraktet.medborgarna vad gäller

tillämpas iden modell Tyskland därDetta är t.ex.som
administrationen sjukförsäkringen sker mycketettav genom

fristående sjukkassor. hårtantal dock regleradeDe ärstort
organiserade i regionala sammanslutningar,och bl.a.som

förhandlar med vårdgivama, sjukhus och läkare ersätt-om
situationningsprincipema. helt uppstår emellertidEn annan

försäkringsgivarna kan erbjuda olika kon-medborgarnaom
blirtrakt. då möjligt konkurrens mellan olikaDet etableraatt

försäkringsgivare, det offentliga gälleroch vadengagemanget
sjukvårdsförsäkring produktion hälso- sjukvårdoch ochav
förändras då dågenomgripande. uppgift blirStatens attmera
reglera och kontrollera sjukförsäkringen. Framför allt gäller

utforma effektivför mellan för-det regler konkurrensatt en
säkringsgivarna. försäkringsgivarnaKonkurrensen mellan

troligenkommer leda till de integrerar framåt föratt att att
därförkontroll kostnaderna. Konkurrensen leder medöver

säkerhet till vi får situation med konkurrerandestor att en mer
mindreeller integrerade sjukvårdsföretag. Skillnaden mellan

försäkringsgivare finansiär vårdgivareoch producent
suddas därför ut.

fundamentalt ställningstagande således huruvidaEtt gäller
försäkringsgivarekonkurrens mellan skall ingå i modellen.

Fördelen med konkurrenssituation medborgarna kanär atten
välja flera försäkringsgivare,mellan får likartade ekono-som
miska förutsättningar offentlig finansiering riskrela-genom av
terade premier, erbjuder kontrakt med olika utformning.men

fördel försäkringsgivareEn med konkurrerande deärannan
incitament finns för effektivadessa sluta kontrakt medattsom
vårdgivarna. Förutsättningarna för incitamenten tilloch kost-

förbättras,nadskontroll ocksådetta skapar delmen en pro-
blem. viktigaste kostnadernaDet kan reducerasär att genom
selektion patienter, dvs. försöka patien-endast anslutaattav

förväntadmed vårdkonsumtion lägre denär änter en som
genomsnittliga. ofta för försäkrings-lönsamtDet är mer en
givare till friskadra sig individer effektivaslutaänatt att
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kontrakt vårdgivare.med står i strid såväl effekti-Detta med
vitetsmål rättvisemål inom sjukvården.som

förAvgörande hur väl modell med konkurrerande försäk-en
ringsgivare fungerakan således framgångsrikär hur ärstaten
i reglera marknaden och differentiera offentligadeett att
subventionema så försäkringsgivare med in-andelatt stor
divider hög riskmed kompenseras. problemEtt medannat
konkurrerande försäkringsgivare administrationskost-är att
nadema tenderar bli höga. framförDetta gäller alltatt om
anslutningen till försäkringen skall individuell bilagasevara

finns dock möjligheterDet begränsa dessa olikamedatt
former gruppanslutning. de inte aktivt väljerFör attav som
ansluta sig till sjukförsäkring måste finnasdet mekanismen en

fördelar till någon försäkringsgivaredem målet värdsorti om
lika villkor skall uppfyllas.

Valet monopol eller konkurrens på försäkringsmarknadenav
såledeshar konsekvenser för mellanhur konkurrensenstora

vårdgivare utvecklas. vårt vihuvudaltemativ kommerI att
förutsätta finansiering och produktion separerade iäratt
försäkringsmodellen. innebär antal frågor rörandeDet att ett
ägandeformer, etableringsfrihet, ersättningsprinciper och
former för förstrukturbeslut sjukhusvård primärvårdoch
måste besvaras. Utformningen finansiella relationernadeav
mellan försäkringsgivarna värdgivarna inteoch centrala,är
minst för kostnadskontrollen. produktionenGenom äratt

från försäkringenseparerad blir olika utformningar ersätt-av
ningarna det viktigaste styrinstrumentet för försäkrings-
givama.

viktig fråga patientens valfrihet.En gäller En centralannan
iegenskap modellen patienten skall välja vård-kunnaär att

givare. situation mindredär patienten endast betalarI en en
del mäste valfrihet något begrän-kostnaden denna sättav

första vårdutbudet begränsas.hand sker dettaI attsas. genom
åtgärdersjälvrisker administrativaolika former ochMen av

kostnadernaför vårdkonsumtionen och begränsa äratt styra
också tänkbara.

viförsäkringsmodellenproblem med analysen ärEtt attav
till. förstaerfarenheter hänvisahar begränsade empiriska Iatt

offentliga ukför-hand kommer erfarenheter från länder med

säkringar iredovisas. främst sjukvårdssystemenDet äratt
Kanada, in-Nederländerna, Schweiz Tysklandoch som ger
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Erfarenheterna från svenska sjuk-,information. dentressant
också i vissatandvårdsförsäkringen kanläkemedels- och

sjuk-gäller konkurrerandeavseende relevanta. detNärvara
diskussionenvårdsföretag främst amerikanskadet denär

vilkakring HMO kan kunskaperkonkurrerande omsom ge
effekterna blir. måste dock beaktas dede tänkbara Här stora

faktumskillnaderna i institutionella förutsättningar och det att
praktiska erfarenheterna begränsade.de är

6.2 Finansiering

Utgångspunkten finansieringen obligatorisk sjuk-är att av en
offentligavärdsförsäkring sker med i huvudsak medel. Lands-

finansieringskälla för sjukvårdentingskatten hälso- ochsom
innebär någon form statlig ñnan-upphör dock. Det att av

Visserligen skullesiering rimliga alternativet.detär mest
primärkommunema stå för finansiering sjuk-kunna av enen
försäkring, till och problemmed hänsyn deras storlekmen

riskspridning statlig finansiering föredra. Medmed är atten
huvudsaklig finansiär finns emellertid flera altema-staten som

tiva intäktskällor. sjukvårdsförsäkringobligatorisk kanEn
finansieras via sjukvårdsavgift intäkterna specialdesti-dären

direkt till sjukförsäkringen. Avgiften kan tas utneras som en
individuell sjukvårdsskatt, inkomstenprocentsatsen av

landstingsskatten i fastställddag,sättsamma som men av
riksdagen. alternativ sjukvården finansierasEtt är att genom

special-totala skatteuttag via statsbudgeten någonstatens utan
destinerad intäktspost.

offentlig finansiering i sjukförsäkringsmodell innebärEn en
grundläggande traditionell försäkringegenskaper hosatt en

försvinner. obligatorisk sjukvårdsförsäkring lag-En ärsom
innebärreglerad medborgaren inte för individuellutsättsatt

riskbedömning fallet vid privat försäkring,som är rutanen
risken fördelas solidariskt kollektiv,större ärett som
nationens samlade befolkning. avvikerdetta avseendeI natur-
ligtvis från försäkring.modellen traditionell centraltEtten
inslag i traditionell försäkring uppbyggnadenär ävenen av

fond för utgifter. möjligtoväntade medDet ävenär atten en
obligatorisk sjukförsäkring bygga liknande beredskapupp en

bufferteller för utgiftsökningar vid införandetoväntade t.ex.
medicinsk teknologi inkomstminskningar lågkon-ellerav ny
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junkturer. sådanMed buffert möjligheter till sjuk-atten ges
vårdens finansiering kopplas frånbort kortsiktig budget-en

vilket långsiktigkan skapa stabilitet. Samtidigtprocess, en
finns risk tillgången på likvida medel i fond tilllederatten en
utgiftsökningar. förmotiv sjukvårdskostnademaEtt skallatt

ibehandlas statsbudgeten och beslutas i riksdagen sjuk-är att
vårdsutgiftema ställs utgifterandra försvaret, bostäder,mot
transfereringar mm.. bör bl.a. stimulera politiskDet en
debatt ukvårdskostnademas storlek bilaga förse IVom en
diskussion för- och nackdelar med särskild sjukvårds-av en
fond.

Internationella erfarenheter visar finansieringskälloma iatt
länder med obligatoriska sjukförsäkringar såvälutgörs av
statlig beskattning obligatoriska premier, vilka special-ärsom
destinerade till sjukvården. dessaI länder har den offentliga
finansieringen kraftigtökat och uppgår i tilldag %75 seca
kapitel 2, vilket i nivå med länder med skattefinansieringär

1990.OECD offentliga andelen sjukvårdensDen ñnan-av
siering ökade kraftigt sjukvårdensunder expansion under
främst l960-talet. Socialpolitiska målsättningar allmänom
tillgång sjukvård, i konfliktstod riskrelaterademedsom
frivilliga försäkringar, föranledde offentligökad finans-en
iering.

Erfarenheter sjukförsäkringar i andra länder visar attav en
obligatorisk sjukförsäkring vanligen finansieras in-genom
komstrelaterade proportionella socialförsäkringsavgifter, som
fördelas mellan löntagare och arbetsgivare. premierDessa är
inkomstrelaterade och oberoende individens risk för sjuk-av

Ävenvårdskonsumtion. den dominerande intäktskällanom
de obligatoriskautgörs premier sjukkassoma tar utav som av

sina medlemmar, också skatteintäkterär viktig finansie-en
ringskälla tabell 6.1.
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6.1Tabell Intäktskällor i socialförsäkringssystemländer med

Land Offentlig finansiering Privat finansiering
Skatt Obl.premier Premier Patientav gift

Frankrike 4 76 2 17
Kanada 75 25-
Nederländerna 14 60 16 11
Schweiz 32 37 34
Tyskland 21 60 7 ll

Källa OECD 1992.

framgårSom tabellen dominerar skatteintäkter i den kana-av
densiska sjukvården medan europeiskade länderna med
socialförsäkringar främst finansierar sjukvården obligato-med
riska premier. Gränsdragningen mellan skatter och obligato-
riska icke-riskrelaterade premier inte helt då omfat-klaraär
tande transfereringar förekommer mellan myndigheter och
sjukkassor. SchweizI 15 % sjukkassomasutgörs t.ex. ca av
intäkter subventioner från och kantonema. Parente-statenav

i tabellen för obligatoriska premier i Schweiz indikerarsen
premien inte inkomstrelaterad.att är Systemet där bygger
livslångt avtal där försäkringstagarenett betalar årligen pre-

mie likaär tidenöver och oberoende inkomst.storsom av
Premien är dessutom differentierad med hänsyn till försäk-
ringstagarens ålder vid inträde i kassan. rörlighetEn ökad av
försäkringstagare mellan kassoma har emellertid medfört
finansiella problem för sjukkassor med hög andel äldreen
och mindre andel förvärvsarbetande. Ett antal kassor har
också gått i konkurs och hot konkurs har medförtom sam-
manslagningar sjukkassor.av

Erfarenheterna visar även statlig kontroll intäkts-att en
sidan varit nödvändig för uppnå kostnadskontroll ochatt en
finansiell stabilitet i Den andel finansieringensystemet. av

går direkt från medborgarna till enskilda sjukkassor harsom
minskat tidenöver och statliga sjukvårdsmyndigheter fåtthar

starkare kontroll över den offentliga finansieringen. Genomen
finansieringen utgått från flera intäktskälloratt har problem
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till vårdgivarna. Erfarenheternauppstått med ersättningenatt
från socialförsäkringssystem visar därdessa även att man

långsiktiga ñnansieringsproblemeninte har lyckats lösa de
inom sjukvården. Beredskapen för kommande utgiftsökningar

demografiska förändringar investeringsbehovpå ochgrund av
står fleraofta bristfällig. Offentliga myndigheter för bidragär

går till ändamål sjukkassoma inte kalkylerat med. I t.ex.som
Frankrike och Schweiz och de regionala myndig-statensvarar

för investeringsutgiftema för sjukhusen.heterna delarstora av
Även finansiella för fleraproblemen sjukkassor i Schweiz,de

långsiktig relation sina visarvilka har med medlemmar,en
avsättningar för kommande vårdbehov otillräckliga.äratt

Erfarenheterna från länder socialförsäkringar visarmed

finansieringen till ñnansierings-betydelsen avgränsaattav en
sjukvårdsavgiftValet mellan eller traditionellakälla. en

relaterad till frågan intäkterna skall hanterasskatteuttag är om
i fond för sjukförsäkringen i enlighet medseparat en upp-

socialförsäkringenbyggnaden den nuvarande eller ingåav
budgetpost i statsbudgeten. sjukvården finansierasNärsom en

särskild sjukvårdsavgift ligger det till handsnäragenom en
intäkterna går till central fond. Erfarenheterna från denatt en

nuvarande socialförsäkringen i Sverige, ioch andra länder,
någon form förtyder på lagstiftning nödvändigäratt attav

sådan fond inte gåskall med underskott. den nuvarandeIen
sjukförsäkringen har skjutit till bidrag för täckastaten att

i försäkringen. uppnå långsiktig stabilunderskotten För att en
finansiering för utjämna variationer i intäkternaoch kanatt

likviditetvillkor för soliditet fordraroch dockDetanges. en
precision de förväntade framtida åtaganden kanav som vara
svåra bedöma. demografiska effekternaexakt dockDe äratt
möjliga beräkna med viss precision. osäkertMera äratt av-
sättningen för framtida kostnadsökningar till följdmötaatt av
teknologiska framsteg.

sjukvårdenOm ingåri den socialförsäkringennuvarande kan
de avgifter ukvårdsförsäkiingen i alla ledsom avser separe-

från övriga socialförsäkringsavgifter. Möjligheten finnsras
integrera sjukvårdsförsäkringen försäkringar föräven medatt

inkomstbortfall sjukpenning förtidspensionering.och Dessa
medel påkan nationell nivå förvaltas på så desättett att
bidrar till långsiktig stabilitet i finansieringen hälso- ochen av
sjukvården. reglerad konkurrens försäkringsgivareEn mellan
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också möjlig fond kompenserar förmed centralär somen
selektion patienter innebärvid anslutningen. dockDet attav
försäkringspremiema priset i prakti-konkurrensmedelsom

elimineras. kommer i huvudsakken Konkurrensen utmär-att
icke-pris i vårdutbudetkas s.k. konkurrens där egenskaperav

konkurrensmedlet.är
offentliga sjukförsäkringarErfarenheterna från länder med

för intäkternaoch regionala sjukkassor delardär svarat av
via olika utformningar premier visar vid fleraatt statenav
tillfällen intervenerat för finansiell stabilitet i sjuk-skapaatt
vårdens finansiering. i i prakti-Statsmakten kontrollerar dag

offentliga sjukvårdsutgiftema i fleraken storleken på de av
länder. främst målsättningar kostnadskontrolldessa Det är om

rättvis fördelning föranlett ingripan-och en av resurserna som
offentligaden. den bakgrunden lämpligt denDet är mot att

finansieringen från admini-i försäkringsmodell separerasen
strationen sjukförsäkringen. emellertid uppnåskanDettaav

såväl fondmed specialdestinerade intäkter till meden som en
finansiering via statsbudgeten.

ñnansieringskälla patientavgifter.kompletterandeEn är
i princip utformas i varieras för olikakan dag ochDessa som

vårdformer. Erfarenheterna från socialförsäkringarländer med
visar emellertid patientavgiftema mindre delutgöratt en av

totala finansieringen.den har knappastDe använts ettsom
ekonomiskt vårdkonsumtionen.styrmedel Tyskland,Iav
Schweiz mindre avgifter för sjukhusvård,och Frankrike tas ut
läkarbesök kombinerade med olikaoch Dessa ärrecept.
former förekommer ingahögkostnadsskydd. KanadaIav
patientavgifter för vård offentliga för-den täcks densom av
säkringen. avgifter extrabillingeliminera deFör att extra

del tidigare patienterna infördes årläkare tog utsom en av
1984 lag innebar reduktion denmotsvarandeen som en av
offentliga till 1986.ersättningen läkarna StoddartEvans

inte patientavgiftema i spelatTotalt har dock dessa ländersett
i skatteñnansierade Patientavgifternaroll länder.större änen

också i offentliga myndigheter.har hög grad reglerats av
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6.3 Sjukvårdskostnadernas storlek och
försäkringskontraktets innehåll

Grundläggande för denna modell försäk-denär att ettavser
ringsskydd, där skyldigheter och rättigheter för de inblandade

specificerade iär de övriga tvåän modellerna.parterna mer
Uppgiften för politiska församlingar vanligen parlamentet-

bestämma vilka rättigheterär försäkringen omfattaskallatt-
läkarvård, sjukhusvård, tandvård och vilka intäkteretc. som
krävs för uppfylla dessa rättigheter fastställa sjuk-att samt
vårdsutgiftemas storlek under kommande budgetår. be-Det

riksdagentyder varje år fattar beslut storlekenatt om
sjukvårdens intäkter utgifter.och Genom hålla dessa beslutatt

frånskilda administrationen försäkringen förutsätt-av ges
ningar för stabil långsiktig finansiering och kostnadskon-en

Administrationentroll. försäkringen åläggs inomattav agera
beslutade utgiftsramenden kontrakt sluts med olika vård-när

givare. Om variant modellen tillämpas försäkrings-dären av
givarna konkurrerar med varandra tillkommer uppgiften att
fastställa regler motverkar selektion försäkringstagare.som av

kanDetta hanteras central fond inrättasattgenom en som
försäkringsgivamaersätter beroende på risk-statusen hos de

anslutna medlemmarna. tillFörslag hur detta kan utformas
finns i den holländska Dekker-planen de 1990se Venvan
och utredning gjord Stockholms läns landsting SLLen av
1992. Lagstiftaren måste då specificera omfattningenäven

försäkringsskyddet i utsträckning går betydligtav en som
vad förutöver gäller de två övriga modellerna. viktigEnsom

uppgift för politiska församlingar blir således definieraatt
medborgarnas skyldigheter rättigheter,och och genom myn-
dighetskontroll övervaka lagstiftningen på området följs.att

finansieringenGenom i huvudsak offentlig kommeräratt
politiskade församlingarna ha inflytande överatt ett stort

nivån skattesatser eller sjukvårdsförsäkringsavgifter samt
fördelningen till försåkringsgivarna. Däremot ärav resurser
det inte nödvändigt politiska församlingar har avgöran-att ett

inflytandede administrationenöver försäkringen eller deav
kontrakt försäkringsgivareupprättas mellan och vård-som
givare. kanDet hävdas politisktvärtom inblandning i dessaatt
frågor urholkar försäkringsmodellen så dess gårsärprägelatt
förlorad statligen sjukvårdsorganisation uppstår i stället,
jämför iNHS Storbritannien. I offentlig sjukförsäkringen
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kan politiska inflytandetdet tillsättningenutövas genom av
ledningen för försäkringsadministrationen.

6.4 Administration offentlig sjukförsäkringav

Enligt direktiven till utredningen skall de anvisasresurser som
sjukvården tilldelas flera försäkringsgivare.eller Somen
inledningsvis påpekades huvudfrågestållning idettaär en
arbetet med utveckla modellen. frågan fårSvaret ävenatt
konsekvenser för hur modellen utformas i andra avseenden.

gäller utformningenDet produktionsstrukturen, innehålletav
i lagstiftningen kontroll- och uppföljning vårdenssamt av
kvalitet och kostnader. alternativ diskuterasDe aärtre som

regional administration försäkringskon-med enhetligtetten
trakt, b regional administration med variationer i försäk-en
ringskontraktet och försäkringsgivare.c konkurrerande De
två första alternativen bygger sjukförsäkringen admi-att
nistreras försäkringsgivare inom geografiskamed monopolav
områden.

6.4.1 Regional administration enhetligamed

försäkringskontrakt

huvudsakliga motivet förDet sjukförsäkringen administ-att
enheter har monopolställning problemetär attreras av som en

med selektion medborgare helt kan undvikas. Vid ettav
på försäkringssidanmonopol finns emellertid anledning att

undvika centralisering administrationen sjukvårds-en av av
försäkringen. Erfarenheterna från sjukförsäk-den nuvarande
ringen liksom från andra visar nationell försäk-länder att en
ringsadministration enhetligamed regler ersättningar ioch
hela landet medför svårigheter och kontrollera vård-att styra
givama. upprätthållaFör kostnadskontroll och kost-att en
nadseffektivitet fordras aktiva försäkringsgivare följakansom

de kontrakt slutits vårdgivare. förutsättermed Dettaupp som
kontaktnära mellan dessa vilket uppnåsbäst medparteren

regional spridning försäkringsadministrationen. Deten av
finns därför anledning försäkringen administrerasatt t.ex.av

regionala försäkringsbolag, omfattar de nuvarandesex som
sjukvårdsregionema. möjligheter till försäk-Det även attger
ringens administration till framtidaeventuella för-anpassas
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ändringar länsgränser och bildandet regioner istörreav av
Sverige. uppdelning iEn regioner ävenmotsvararsex upp-
byggnaden socialstyrelsens regionkontor.av

fördelEn med bygga regionala försäkrings-attannan upp
ibolag stället för nationell administration detärstor atten

för möjligheteröppnar till jämförelser försäkringsgivamasav
agerande hurt.ex. och kontrakterar vårdgivama.styrman

finns egentligen ingenDet anledning till dessa skallatt agera
likformigt vårdgivarna.sätt Tvärtom kanett gentemot en

sådan decentralisering till innovationer i arbetetuppmuntra
med sjukhus och vårdcentraler. längreIatt styra perspek-ett
tiv underlättar sådan spridning försäkringsfunktionenen av en
eventuell övergång till organisation där försäkringsgivarnaen
konkurrerar med varandra.

Även vid regional uppdelning sjukvårdsförsälcringenen av
regionala försäkringsorganisationer finns emellertid risken

skillnader i åldersstrukturen mellan regioner kan påverkaatt
ukvårdsutnyttjandet. Det bästa sättet motverka detta ochatt

den solidariska ñnansieringsprincipen låtagarantera är helaatt
nationen bas förutgöra ukförsäkringens avgifter eller skatte-
intäkter därmed sker utjämning åldergrupper,mellanen-
inkomstnivåer och regioner, och detta följer omfattandeav en
kollektiv riskspridning. fördelasResursema tillsedan de
regionala försäkringsgivarna enligt någon form capita-av per
tilldelning kapitation där åldersfaktom och andra behovsindi-
katorer ingår. regionala försäkringsgivarnaDe såle-ansvarar

inte fördes sjukförsäkringens intäkter. fördelEn med en
regional fördelning försäkringsutgiftema prin-är även attav
cipen regional fördelningrättvis kan upprätthållas.om en

finns riskAnnars regionala skillnader i vårdutnyttjandetatten
fördelningen sjukvårdsresursema.styr av

Med försäkringsmonopol kan försäkringskontraktetett med
medborgarna enhetligt eller variera. Ett motiv för enhet-vara
liga kontrakt där alla medborgare rättigheter är attges samma
principerna lika tillgång och vård lika villkor uppfyllsom
i högre grad. Enkelheten i låga admini-ävensystemet ger
strationskostnader vilket kan fördel. sådantEttses som en

skulle inte möjligheter variera kontraktetsystem attge genom
gå försäkringen. Nackdelen medatt t.ex. ärsystemet attur

inget för individuella variationer sjukvårds-utrymme ges av
kontraktet. Pressen all sjukvård finansierasskall medatt
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offentliga medel kommer bliatt stor.
utformningDenna modellen möjligheter förav rymmer pa-

tienten välja vårdgivare därigenom påverka sjuk-ochatt att
vårdens inriktning. Genom valet sjukhus och läkare haratt av

direkt styrning resursfördelningen vårdgivamasökar be-en av
patienten.roende styrmekanismer pati-De begränsarav som

valfrihet selektiv kontraktering vårdgivareärentens en av
förekomsten patientavgifter nödvändiga förärsamt av som

begränsa kostnaderna. emellertid regionalaDet deäratt
försäkringsorganisationerna omfatt-den exaktaavgörsom
ningen patienternas valmöjligheter bland vårdgivarnaav -
detta inte lagstiftning.bör regleras innebärDet attgenom
skilda kan komma tillämpassystem att

FörsäkringsgivarenA har avtal endast med begränsatett
antal vårdgivare olika allmänläkare, sjukhus, tand-typav
läkare försäkringstagarenetc., och enbart bland dessa kan

välja. B Försäkringstagaren hänvisad till begränsatär ett
vårdgivareantal beroende på bostadsort. C Val allmän-av

läkare eller specialist i öppenvård fritt,kan ske remissmen
krävs till sjukhus. Valet i principD allmänläkare kanav

fritt påverkasdetta olika ersättningsnivåer. Ettvara men av
påexempel det sistnämnda Danmark där två olika försäk-är

ringskontrakt för allmänläkarvård existerar, och där ökad
valfrihet förenad med ökade för patienten.är kostnader En
nackdel naturligtvis patienten inte påverkaär kan urvaletatt

vård givare beroende försäkringsgivarensärutanav av ageran-
de. finnsDenna nackdel dock i samtliga modeller där försäk-
ringsfunktionen monopoliserats.

Modellen möjliggör konkurrens fleramellan oberoendeen
vårdgivare. Grunden för modellen tydlig separationär en
mellan de enheter administrerar försäkringen och därmedsom
står för finansieringen hälso- sjukvården försäkrings-ochav
givarna och de enheter tillhandahåller sjuk-hälso- ochsom
vård vårdgivarna.

6.4.2 Tilläggsförsäkringar och möjlighet till utträde

form individuellEn anpassning inom för offent-av ramen en
lig sjukförsäkring möjlighet till individuella tilläggs-är att ge
försäkringar. Tilläggsförsäkringama vård inte täcksavser som

den offentliga försäkringen. tilläggsförsäkringarDessa kanav
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tillhandahållas såväl offentligaden sjukförsäkringenav som
privata försäkringsgivare. Premiema för vårddenna typ av
kommer bli relaterade till individens risk. sådantFöratt att ett
alternativ skall uppfylla målsättningar tillgänglighetgodom
och principen vård på lika villkor krävs offentligtatt ettom
finansierat basutbud definieras.kan utbudDetta täcker all

sjukvårdbasal och där övrig vård betalas individen självav
med egenavgifter eller kompletterande sjukförsäkringar.

länderI med socialförsäkringssystem existerar privata sjuk-
försäkringar flera slag. form förekommerEn i samt-av som
liga länder omfattar den sjukvård inte offent-täcks desom av

försäkringarna.liga Innehållet i tilläggsförsåkringardessa kan
delas i slag. förstaDen medicinska tjänstertreupp avser som
kan från vårdden den offentliga försäkringenseparereras
täcker. Exempel på sådana sjukvårdstjånster kirurgiär av
kosmetisk karaktär och vuxentandvård. andra tjäns-En typ av

också kan från den offentliga försäkringenter som separeras
icke-medicinskt betingade tjänster. Exempel på detta äravser

och telefonTV tredjeDeneget rummet. typenrum av
tilläggsförsäkringar svårareär från de tjänster denatt separera
offentliga sjukförsäkringen täcker, eftersom försäkringen

förbättrad kvalitet sjukvårdstjänstema.attavser ge en av
Tilläggsförsäktingar med förmånen bli behandladatt som
privat-patient sådantär exempel där patienten snab-ett ges

tillgångbare till vård kan välja förläkare behandling.samt
försäkringarDessa finns i såväl länder med socialförsäkrings-

Tyskland, Schweiz i skatteñnansierade sjuk-system som
vårdssystem Storbritannien. I Kanada emellertid sådanaär
privata försäkringar delvis förbjudna. fjärdeEn typ av
tilläggsförsälcrin täcker patientavgifter vid vårdformer medgar
höga avgifter långvård sjukhemsvård.och Premiema för
dessa tilläggsförsäkringar riskrelateradeär och oberoende av
inkomst.

formEn individuell anpassning inom förannan ettav ramen
offentligt åtagande möjligheten för individenär utträdaatt ur
den offentliga försäkringen. Individen får då teckna privaten
sjukförsäkring. Möjligheten till utträde kombineras med att

offentligaden försäkringen bidrar till delar finansieringenav

Expertgruppen har inte utvecklat kriterier för definiera basutbudatt ett utan
hänvisar till Prioriteringsutredningens arbete S 199208.
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privata försäkringen,den skatteavdrag fört.ex. ettav genom
premien. på bidragStorleken detta dock oberoendeär av
individens bidrag formi skatt till den offentliga försäkring-av

kan utgå fast förDet med belopp alla medborgare elleretten.
ersättning till individens risk.relateraden
bl.a.I Tyskland och Nederländerna indivi-ettaccepteras

duellt från offentligautträde den försäkringen privataoch den

sjukförsäkringen då försäkringsskydd.heltäckande Iettger
båda finnsdessa länder möjligheten för individer med en

inkomst vissöver teckna skräddarsyddagräns atten egna
privata försäkringar föri stället ingå i den offentliga för-att
säkringen. Inkomstgränsen i Tyskland år 1990 årslönvar en

55 000 200 000, vilket 20 %DM SEKca gav ca av
befolkningen möjlighet till utträde. Omkring 10 % invånar-av

i Tyskland väljer försäkring-teckna heltäckande privataattna
och ytterligare 6 % har kompletterande privata försäkring-ar

10 % invånarnaCa med möjlighet privattecknaattar. av
försäkring väljer frivilligt någondock ansluta sig tillatt av
sjukkassoma. 32 % invånarnaNederländerna harI av en
privat sjukförsäkring. inkluderar dock olikaDetta även typer

tilläggsförsäkringar 1992. Schweiz i principOECD kanIav
samtliga medborgare försäkring privat försäk-teckna med ett
ringsbolag i stället för sjukkassa.en

alternativ där möjligheten till kombinerasI utträde medett
tillgodoräknarätten sig mindre del inbetaladedenatt en av

avgiften eller till offentliga försäkringenskatten den uppkom-
frågan hur del skatteinbetalningen eller den obli-stormer av

gatioriska premien skall återbetalas. Eftersom offent-densom
liga finansieringen riskoberoende bör de medelär av som
överförs till privat försäkring inte överstiga vad ären som
motiverat till individensmed hänsyn förväntade risk. Härige-

undviks situation befolkningsgrupperdär med litennom en
risk får starka drivkrafter lämna obligatoriska försäk-denatt
ringen för teckna privata försäkringar lågamed premier.att
Expertgruppen bedömer bakgrund erfarenheterna imot av
andra länder situation omfattandemed utträde knappastatt en
kommer uppstå. det erhåller individen vidtyskaIatt systemet
utträde delen sitt skattebidrag till sjukvården,större dvs.av
finansieringen inslaghar regressivitet. flera länderIett av ges
möjligheter till förskatteavdrag premieutgifter, vilket bidrar
till regressivitet i finansieringen. internationell översiktIen en
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fördelningen sjukvårdens finansiering framgår social-av av att
försäkringssystemen i Frankrike, Schweiz och Nederländerna
uppvisar regressivitet Van Doorslaer Wagstaff 1993.en
Utifrån de restriktioner i direktiven dettaär knap-som anges

förenligt principenmed vård påpast lika villkor.om
Med utgångspunkten den väljer inteutträdaatt skallattsom

vinna något privatekonomiskt fördelenär med utträdet en
möjlighet påverka sitt försäkringsskydd.att För undvikaatt

regressiv finansiering bör inga skatteavdrag viden ut-ges
träde. Avdragsgilla premier stör även avvägningen mellan
sjukvård och konsumtion. beloppEtt måste dock fast-annan
ställas för återbetalning till individerde väljer attsom
utträda. En utgångspunkt kan de premier de privatavara
försäkringsbolagen i dag för heltäckande privattar ut uk-en
försäkring. Skandia har differentierat sina premier fört.ex.
medborgare mellan 20-45 år ca 0004 krår och 45-65 år

8 000ca krår.
finnsDet egentligen ingen anledning möjligheten tillatt ut-

träde skall begränsas inkomsten. För det flertaletstoraav
kommer den ordinarie sjukvårdsförsäkringen framståatt som
det förmånliga alternativet. fördelmest En med tillåtaatt ett
utträde är signaler den offentligaatt systemet försäk-ger om
ringens funktionssätt och effektivitet. Om andelen medborgare

väljer utträda ökar dramatiskt vid någonatt de regio-som av
försäkringsgivamanala finns det anledning för övervakande

myndigheter och vidta åtgärder.att reagera
Generellt den obligatoriska sjukförsäkringenrymmer ett

inslagstörre skyldigheter betalningsansvar och rättigheterav
specificerat kontrakt vadän falletär med de övriga tvåsom
modellerna. De personliga preferensema vad gäller försäk-
ringsskyddets inriktning kan med detta alternativ komma till
uttryck möjlighet till utträde. Vidatt utträdegenom ge ett
skall det dock obligatoriskt teckna privat försäk-attvara en
ring täcker den basala sjukvården. Motivet undvikaärsom att
det s.k. free-rider-problemet, dvs. vissa individer avståratt
från teckna försäkring.att

Genom förekomsten frivilliga tilläggsförsälu-ingarav samt
möjligheten utträda den offentliga sjukvårds-attgenom ur

försäkringen och välja försäkringsgivare kan individenannan
påverka sina försäkringsvillkor. I med tilläggs-ett system
försäkring finns möjligheten komplettera vårdmedatt utöver
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sjukvård. Möjligheternafastställt basallagstiftarenvad som
utträda dentilläggsförsäkringarteckna samt attatt uregna

utnyttjassannolikt främstoffentliga försäkringen kommer att
försäk-troligtlåg för sjukdom.med risk Det är attgrupperav

arbetsförapå deleninrikta sig denringsgivarna kommer att
Även intresseradebefolkningen. företagen kan attvaraav

tolk-försäkringskontrakt.erbjuda sina anställda Det är en
principenselektion står i strid medningsfråga denna omom

fördelarfår också devård lika villkor. Detta vägas mot
försäkringsskyddmöjligheten välja Detett egetatt ger.som

variationer imöjligheter tillviktigt dessapoängteraär attatt
marginalen och inte denvårdförsäkringskontraktet avser

sjukvården.basala

försäkringsgivare6.4.3 Konkurrerande

administre-sjukförsäkringoffentligt finansierad kan ävenEn
individuellförsäkringsbolag medkonkurreranderas genom

valfrihet vidanslutning. innebär medborgarnaDet att ges en
möjligheter på-försäkringsgivare, och fåranslutning till att

försäkrings-inriktningen sittsåväl omfattningenverka som
försäkringsgivama får förskydd. konkurrerandeDe ansvaret

effekti-effektiviteten därmed slutakostnadskontrollen och och

ersättning, kvalitetvârdgivamakontrakt med etc.omva
försäk-mellanmåste lösas vid konkurrensproblemEtt som

irisken selekterasringsgivare medborgarnaär att grupper
uppfylla målsättningar röranderisknivâ.beroende För att

lika villkor måstetillgång vårdeffektivitet och lika ochom
ersättningoffentlig differentieradutvecklas därsystemett en

utgår till försäkringsgivare.
sjukvårdsystem pluralismErfarenheter från därhälso- och

främst visar denexisterar på försäkringssidan USA att--
försäkringsgivareblandavgörande nackdelen med konkurrens

situationindivider. medtill selektion Itendensenär enav
tvâförsäkringsgivare i principflera har dessakonkurrerande

effektivt selekteramöjligheter sköta sitt uppdrag attatt -
förmånliga kontrakt medförsäkringtagare och slutabland att

på förerfarenhet tyder det lönsamtvårdgivare. All äratt mera
låg risk förförsäkringsgivare till sig individer meddraatt

vård-effektivt försöka kontrollerasjukdom ochän styraatt
Även utformas så ingenlagstiftninggivarna. kan attom en
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individ kan nekas anslutning till någon försäkringsgivare
återstår möjligheten dessa anpassning vårdut-att genom av
budet friska individer söker selektera patienturvalet semot
b1.a. de VlietVan Ven 1992. principenVan För att om
vård på lika villkor skall förenaskunna med konkurrensen

försäkringssidan krävs offentlig intervention dären en
fond kompenserar för anslutning högriskpatient-gemensam av

äldre, arbetslösa, låginkomsttagare, kroniskt sjuka m.fl..er
kan ocksåDet bli nödvändigt med offentlig försäkrings-en

givare försäkringsskydd.garanterar ettsom svaga grupper
försäkringsskyddDetta kan administreras eller kom-statenav

munerna.
konkurrensEn bland försäkringsgivare kommer med stor

sannolikhet påverka patientensäven fria vårdgivare,valatt av
eftersom valet försäkringsgivare och försäkringsskyddav
samtidigt ställningstagandeär till utbudet vårdgivare.ett av

konkurrensmedelEtt mellan försäkringsgivare finnaär att en
optimal avvägning mellan valfrihet och kostnadseffektiven
vårdproduktion. hållaEtt sätt kostnaderna för försäk-att nere
ringsgivarna selektivär kontraktering och kontroll vård-av
givama. Samtidigt frihetenär välja vårdgivare starktatt ett
konkurrensmedel. Erfarenheterna de s.k. Health Main-av

Organizations påHMO den amerikanska sjukvårds-tenance
marknaden visar på svårigheter för försäkringsgivarna viaatt
kontrakt vårdgivarna. Utvecklingen därförhar gåttstyra mot

försäkringsgivareHMO integrerat framåt in i vårdpro-att som
duktionen. har dem möjligheterDet såväl vård-gett att styra
givare patienter via kombinationer interna marknadersom av
och administrativa figur 6.1.seprocesser
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iförsäkringsarrangemangolikaIntegrationsmönster hosFigur 6.1
sjukvårdamerikansk

HMOTrad.Försäkrings-
försäkringmonopol

Medicare

EgenFriståendeFriståendeVård- pro-
duktionvårdgivarevårdgivaregivare

prestation Lönprestation FFSFFSStyrning
bonusGranskning ev.av

vårdutnyttjande

tillBegränsadTotalTotalValfrihet
egnakontrak-

vård-terade
givare

produktions-in iHMO integreratframgår figuren harSom av
försäkringsgivama monopolmedoffentligamedanleden, som

Medicaidför äldre ochMedicare destatligade programen
värdgivarna.avgränsningfattiga klarför de har gentemoten

Även i alltförsäkringar i USA har störretraditionella ut-
selektivtvia kontroll ochvårdgivamasträckning börjat styra

produktionförsäkring ochägandeturval. Det gemensamma av
personaloch ärinneburit läkarevid HMO har bl.a. att annan
medförtpatienten har detanställda HMO-enheten. För attav

vårdgivaretill de ärvaritproducent begränsatvalet somav
HMO-enheten Hunterkontrakterade medanställda eller

konkurrens1988. erfarenheter tyderHale Dessa att en
valfrihet förbegränsadtillförsäkringsgivare ledermellan en

Även marginellamycketdenpatienten vårdgivare.av
Sverige dei harsjukförsäkringsmarknadenprivata en av

iframåt inSkandia, integreratförsäkringsgivama,största
huvudsakligaiaktieinnehav derasvårdproduktionen ettgenom

alltsåförsäkring innebärSophia-hemmet. Valetvårdgivare, av
också visst vårdutbud.valett av

påverkarförsäkringsgivareAlternativet med konkurrerande

sjuk-inomproduktionsstrukturenlagstiftning, reglering och
bildaralternativetmedför i praktikenvården. Det att egenen
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modell på avgörande skiljer sigsätt fränettsom en mera
traditionell obligatorisk ukförsäkringsmodell. bakgrundMot

denna imodell praktiken inte har ellerprövats utvärde-attav
har valt koncentrera analysen tillrats expertgruppen att en

försäkringsmodell valfrihetmed främst vad gäller vårdgivare.
Även det på teoretiskt plan existerar lösningarettom av
selektionsproblemet, Dekker-planen i Nederländerna,t.ex.se
se SLL 1992även har dessa åtgärder inteännu iprövats
praktiken. den hollänska reformenI skall centralt admi-en
nistrerad statlig fond kompensera de försäkringsgivare med
anslutning individer med hög risk för sjukdom. politis-Deav
ka besluten införandet konkurrens mellan försäkrings-om av
givare har dock inte tagits ännu. I USA har forskareen grupp
arbetat fram förslag till hur företag skulle kunna anslutaett
sina anställda till konkurrerande försäkringsbolag se Jackson-

initiativetHole i Ellwood al. 1992. Utformningen huret av
modell med konkurrerande försäkringar skulle kunnaen

utformas i det svenska behandlas i bilagasystemet separaten
se appendix konkurrerande försäkringar. Eftersomom pro-
duktionsstrukturen i sådant blir radikalt annorlundaett system
behandlas dessaäven aspekter i detta appendix.

6.5 Vârdproduktionen

jämförelseI med dagens landstingsägda sjukhus värd-och
centraler kommer vårdgivarna i sjukförsäkringssystemett att

fritt utifrån de restriktioner offentligagera som ges av en
reglering etablering, konkurrensförutsättningar försäk-ochav
ringsgivamas finansiella villkor. samtidigt uppenbartDet är

försäkringsadministrationen måste kraftigaremedatt agera
styrmedel vårdgivama vad varit falletän hargentemot som
inom den sjukförsäkringen.nuvarande såväl prin-gällerDet
ciperna för ersättning möjligheterna till selektivtattsom
kontraktera vårdgivare. Försäkringsadministrationen avgör
självständigt vilka kontrakt skall med vård-upprättassom
givare, och påverkar därmed försäkringstagarnas valmöjlig-
heter. Vid utformningen sjukförsäkringsmodell detärav en

nödvändigt för vård-även redogöra hur den nuvarandeatt
skall omstruktureras strukturfrågor skallhurapparaten samt

hanteras.
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Sjukhusvård6.5.1

finansie-frånfrikopplatsjukhusen ärägandetGenom att av
själv-organiserassjukhusennaturligtdetringen är att som

dåsjukhus kan över-landstingsägdaständiga enheter. Dagens
säljasoffentlig regi elleristiftelseform, aktiebolagtill ut

för konkurrensSjukhusen utsättsintressenter.privatatill
fastställdvalpatienternasberoendet taxe-samt enavgenom

medfalli vissa ersättaskanTaxeersättningenersättning.
kvalitetvolym,speciñcerarkontraktspeciella även m.m.som

försjukhusenförnödvändigt ersättatordeDetta attvara
kombinationberedskap. Enakutsjukvärd ochexempelvis av

ocksåersättningrörlig ärplusför beredskapenersättningfast
i deförsäkringsadministrationentillmöjlig. Det är attupp

Försäkringsadmi-lämpligt slag.fallen sluta avtalenskilda av
kontraktet-ing,selektivtillmöjligheternistrationen har även

kriterier.vissauppfyllersjukhusendastdvs. ersättaatt som
haftvârdgivarnaharsocialförsäkringssystemländer medI

försäk-ochmyndighetersjälvständig ställning gentemoten
regleringarviamyndigheter har dockOffentligaringsgivare.

mycket klarproduktionsstrukturen. Entotalapåverkat den
produktion. harfinansiering och Dettaseparation finns mellan

olikamedhanteratssälj arförhållandenskapat köpar typersom
budgetersättningar. Undertaxeersättningar även sena-menav

syftevanligare iinterventioner blivitoffentligaär har attre
i länderSjukhusenukvårdskostnaderna.totalakontrollera de
juridiskoftasocialförsäkringssystem harmed status egenav

icke-andraprivata stiftelser ochdrivsflertaletoch avperson
6.2.organisationer tabellvinstdrivande
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Ägandeformer inom sjukhussektorn exkl. vårdhemTabell 6.2

icke- Privat vinst-Offentlig PrivatLand
drivandevinstdrivande

33Frankrike 67
Kanada 96 22

85Nederländerna 15
2Schweiz 80 18

35 15Tyskland 50

Källa OECD 1992.

vinstdrivande sjukhusframgår tabellen inslagetSom år avav
sjukhusen i NederländernaFlertalet de privatasällsynt. av

religiösa stiftelser vinstmotiv. Schweiz har dedrivs Iutanav
privata vårdplatser. Flertalet deoffentliga sjukhusen även av

drivs i vinstsyfte. Frankrikeprivata sjukhusen i Frankrike I

offentliga sjukhusen och bättreoch Tyskland de störreär

sjukhusvår-privata. vissa delsektorerutrustade deän För av
produktionsansvaret gäller ioffentligaden det större. Detär

inom psykiatrin.synnerhet
inneburitSjukhusens relativt fristående ställning har bl.a. att

administrativ styrning varit begränsade.möjligheterna till
incitament för-Försäkringsgivama i stället via finansiellahar

sjukhusen. kombination budget ochsökt Enstyra taxe-av
ersättnings-ersättning har i regel tillämpats. traditionellaDen

principen varit ersättning prestation. Tysklandhar Iatt ge per
sjukhusen ersättning vårddag.traditionellt erhållithar en per
liknande fanns fram 1983 itill Nederländerna.Ett system

ersättningssystem incitament till behandlingstarkaDessa gav
medförde kostnadsökningar 1970- 1980-och under ochstora

utveckling sjukkassomastalen. bakgrund dennaMot samtav
relativt passiva agerande sjukhus och läkare hargentemot
myndigheterna i ingripet kostnadskontrol-dessa länder med

åtgärder. inrättatlerande Tyskland har myndigheternaI ett
forum Konzertierti Aktion där representantergemensamt - -

myndigheter,för försäkringskassorna sjukhusen lokaltoch
förhandlar ersättningen utifrån fastställd rekommenda-om en
tion utgifternas 1980-storlek. Under den delenom senare av
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talet har i princip sjukhusen i Tyskland med budgetersatts en
förhandlas med lokala sjukkassoma.de budgeten harIsom
antalet vårddagaräven angetts.

Myndigheterna i länder med socialförsäkringssystem har
främst kontrollerat sjukhusens expansionen via kontroll av
investeringar kapitalutgifter.och Sjukhussektom den delär

sjukvården där offentligaden interventionen varit starkast.av
Erfarenheterna från dessa länder visar styrningen iatt av
synnerhet sjukhusen inte har begränsats till förvillkor ersätt-
ning, dvs. prisstyming. Vid sidan finansiellade relationer-av

sjukkassormellan sjukhusenoch offentligahar myndig-na
heter för långsiktiga strukturbeslut sjukhussektom.svarat av
Som exempel kan inämnas Tyskland har sjukhusenvästraatt
vid sidan den ersättning vårddag utgått från sjuk-av per som
kassoma erhållit ersättning från delstatsmyndighetema för

investeringsändamål enligt uppgjord behovsplan. Enligten en
överenskommelse mellan de politiska partierna skall denna
tudelade ersättningsform avskaffas successivt fram till 1996.
Ersättningen från sjukkassoma skall då såväl driftskost-täcka
nader investeringskostnader.som

Personalen vid sjukhusen, inklusive läkarna, i regelär an-
ställda fastmed lön. finnsDet emellertid undantag. Kanadal
arbetar läkarna enligt nordamerikansk utanförmodell sjuk-
husen och utnyttjar vid behov sjukhusen. flera länder harI
läkarna rätt behandla privatpatienter vid sjukhusen ochatt

dåersätts patienten direkt privataeller försäkringar.av av
Omfattningen denna verksamhet reglerad iär avtal medav
sjukhusen.

Det inteär nödvändigt i förväg i detalj precisera vilkaatt
ägarformer kan utvecklas under sjukförsäkringsmo-som en
dell. Kärnan i denna modell just möjlighetenär utvecklaatt
olika driftsformer offentliga privata.och dock nöd-Det är-
vändigt diskutera driftsformema för dagens landstingsägdaatt
sjukhus i framtida sjukförsäkring. Som angivits i kapitleten

primärvårdsmodellen dagens landstingsägdaom ansvarar
sjukhus för funktioner vård, forskning och utbildningsom
samtidigt specialiseringsgraden varierar. Inslagetsom av
kollektiva tjänster motiverar särlösning för universitetssjuk-en
husen där huvudmannaskap.t.ex. harDetstaten ett t.ex.ges
visat sig olämpligt inkludera kostnaderna för dessa uppgif-att

i priset för vårdtjänster.ter lösningEn undervisnings-är att
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statligbetydandesjukhuskedja medingår isjukhusen en
undervisningssj ukhusenalternativ statusärkontroll. Ett att ges

universiteten.förplanerasvadlikhet medstiftelse i somav
samtidigtställningsjälvständigsjukhusenskulleDetta enge

ochforskningbedrivaförförutsättningar attgaranterassom
uppgifterför dessastatligt anslagVid sidanutbildning. ettav

regio-dekontrakt medslutakunnauniversitetssjukhusenskall
management-uppgift vidcentralförsäkringsgivama. Ennala

kostnadsredo-hålla isärblir interntuniversitetssjukhusen att
vård.forskningutbildning ochförvisningen

renodladlänsdelssjukhus harochläns-Landstingens pro-en
offentligtvilketfrågeställningen ärcentraladuktionsroll. Den

Kontrollenreglering.ochvia ägandeskeskallinflytande som
totalapåverka dentillnyckelninvesteringarna är attöver

visstillinvesteringarförsjukhusstrukturen. Ansvaret enupp
ersättningingå i denochsjukhusenpådock läggaskangräns

strategisk karaktärinvesteringar ärerhålls. För avsomsom
avgörandeoffentliga harlämpligtdet ettkan att organvara

primärvårdsmo-medlikhetfinansiellt Iochinflytande ansvar.
sjukhus-för hurlösningarprincipiellaantalfinnsdellen ett

skallsjukhusenberoende hurorganiseras sty-kanvården av

ras.
sjukhuskedjorflerai ellerorganiserasSjukhusenA en

ellerTänkbara äroffentliga ägaremed ägare. statenstiftelser
lösningsådanlånsparlament. Enregionalaandra somorgan

reglering uk-styrning ochpolitisktillmöjligheter avenger
region.inom störrenationellt ellerhusstrukturen en

driftenalternativi A,Sjukhusen ägsB staten mensomav
ellerprivata företag övertaskontrakterassjukhusen utav

offentligasåledes denalternativ hardettapersonalen. Iav
Banverksmo-investeringarkapital ochkontroll överägaren

de1len.
harkommunernaaktiebolag därfleradrivsSjukhusenC av

Även möjlighetenfinnslösningdennamedaktiemajoriteten.
aktieinnehavetGenomsjukhusen kontrakterasdriften ut.att av
strukturfrågorinflytande överkommunerna gemensamt ettges

Sydkraftsmode11en.inom sjukhussektom
någonkoppling tillstiftelser meddrivsSjukhusenD som

Omprivata intressenter.tillsäljsorganisation ellerideell ut
kanoffentligakontrollerasskallstrukturfrågoma organav

investe-expansion ochlicensregleringarske meddetta om
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ringar Om reglering strukturfrågor onödig kanen av anses
sjukhusen själva avgöra alla investeringar efter marknads-
mässig bedömning.

Privata sjukhus kan nyetablering konkurrera medgenom
existerande sjukhusproducenter. En central fråga i vilkenär
utsträckning sjukhusutbudet skall regleras eller utbudetom
skall sjukhusens möjligheterstyras sluta kontrakt medav att
försäkringsadministrationen deras förmåga dra till sigsamt att
patienter. frågaDenna behöver dock inte lösas från början

behovet regleringarutan bedöms efter hand. En plan förav
övergång till struktur och måsteägare dock utarbetas.ny nya

6.5.2 Läkarvård

I princip gäller situation för primärvården eller densamma
öppna läkarvården utanför sjukhusen för sjukhusvården.som
De nuvarande landstingsdrivna vårdcentralerna byter drifts-
form överförs till stiftelser, säljs till privata intressenterut
eller överlåts till personalen driva dem på hand.att egen
Under ukförsäkringssystemett kommer dessa vårdcentraler

konkurrera medatt de nyetableringar kommer till stånd.som
En redan etablerade konkurrenter de privatprakti-grupp ärav
serande läkarna. För erhålla ersättning krävsatt avtal med de
regionala försäkringsadministrationema och där ersättningen
kan utgå via den nuvarande privatläkartaxan eller i form av
kapitationsersättning; dock endast insatser inomsom avser
primärvården Olika kombinationer kapitations- och presta-av.
tionsersättning är även möjlig. tillgodoseFör primärvårds-att
behovet för de äldre kan principen med husläkare tillämpas
med listningsförfarande.ett

Denna öppentyp läkarvård finns sedan länge i länderav
med sjukförsäkringssystem. Läkarvården utanför sjukhusen
bedrivs i dessa länder i huvudsak privatläkare i entrepre-av
nadform. Dessa ersätts främst efter prestationer fee-for-
service, vilket starka incitament ha många besök ochger att
vidta många åtgärder. Problem med kostnadskontroll och
över-konsumtion har emellertid föranlett försäkring sgivarna

införa ersättningaratt sätter ekonomisk för verk-som en ram

2Ett exempel på offentlig styrning är CON-programmet i USA där nyetable-
ringar och expansion inom sjukhussektorn regleras delstaterna.av
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samheten. kombination kapitationEn med och prestations-
ersättning tillämpatshar i bl.a. Tyskland och Kanada. Erfa-
renheter från andra länder tyder på effekternaatt presta-av
tionsersättning fee-for-service slåkan olika. I t.ex.
Schweiz har fri etablering och prestationsersättning inteen en

till dramatiskalett kostnadsökningar inom läkarvården. Det

påtyder kulturella och professionella restriktioner kanatt
motverka de ekonomiska incitamenten.

Med ersättningssystem där arvode utgår efter behandlingett
läkarna incitamenthar skapa efterfrågan. Problemetett att

med s.k. efterfråganutbudsgenererad ihar Kanada belysts
Även1974. studier iEvans Schweiz tyder attav en

ökning antalet läkare leder till vårdkonsumtion.ökadav en
1992Schulenberg visar kostnaderna ökar delsatt genom

antalet insatser vårdepisod ökar och delsatt attper genom
fler individer väljer gå till doktorn. sistnämnda förete-Denatt
elsen kan förklaras minskad tidskostnad för patienten.av en

generellt kännetecknas socialförsäkringssystemRent dessa

ställning förstark läkarna kan motornav en som ses som
i Ersättningen till läkarna incitamentstarka tillsystemen. ger

hög produktivitet samtidigt ide regel har höga in-en som
komster. Läkarnas starka ställning i den vården medföröppna

de påställer krav sjukhusen för tillgångäven på service.att
Kanada väljer sjukhusI läkarna för behandlingt.ex. av egna

patienter. På detta sker i viss månsätt konkurrensen om
Ävenläkarna indirekt patienterna.även direktasamt om om

ekonomiska incitament obetydliga sjukhusensär är status
beroende läkarnas val. Läkarna viss påutövarav en press
sjukhusen vad gäller tillgång på vårdplatser medicinsk-och
teknisk utrustning.

6.5.3 Etableringsfrihet och kostnadskontroll

fritt inträde tillEtt marknad förutsättning förär atten en en
effektiv konkurrens skall uppstå. finansieringMed viaen en
tredje där producent och konsument intressesaknarpart, av

hålla kostnaderna det emellertidär nödvändigtatt attnere,
kontrolleraetableringen. ukförsäkringar har traditionellthaft

följande egenskapertre
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Öppet fastställt utgiftstakingetförsäkringsystem, dvs.
fee-for-serviceErsättning åtgärdper

Etableringsfrihet

egenskapertyder dessainternationella erfarenheternaDe att
relate-utgiftstak, ersättningenfastställtmedmåste regleras ett

befolkningsgruppdefinieradvårdepisodtill eller enras en
m.fl.Tysklandetableringskontroll.någon form Isamt av

år blivitundersåväl sjukhusen läkarnaharländer senaresom
från offentligaregleringaromfattandeföremål för alltmer

omfattat sjukhusen därfrämstmyndigheter. Regleringarna har

sjukhus ochetableringenmyndigheterna har reglerat av nya
etable-Tyskland krävsbefintliga sjukhus.expansionen Iav

frånersättningerhållafrån förringstillstånd delstaten att
detsjukbehovsplan, därsjukkassoma. Delstaten upprättar en

vårdplatser,fast i antalframtida behovet läggs termer av
placering.geografiskmedicinsk inriktning och

relativt passivavaritsjukkassomabakgrundMot att somav
ukvårds-sjukhus och läkare harförsäkringsgivare gentemot

sjukvårdsut-för totalainfört kostnadstak demyndigheterna
medi flertalet ländertill ukhusen skergiftema. Ersättningen

imyndigheterna Kana-läkarvården harbudgettilldelning. För
ersättning i tvåtillämpatantal åroch Tyskland sedanda ett en

ekonomisk mellanfastställsförstaI stegsteg. ett ramen
medicinskaför denförsäkringsgivarna och representanter
administeraLäkarorganisationen får sedanprofessionen.

någon formenligttill enskilda läkarnaersättningen de av
professionenmedicinskadentaxeersättning. innebärDet att

effektiva kostnadskon-prioriteringsbeslut.tvingas till Den
till uttrycketupphovi Tysklandtrollen med har gettsystemet

tyska korsettenden
sjuk-mellani förhandlingarnautgångspunktenTysklandI är

fastställtskostnadstakläkarförbunden detkassoma och som
regeringen. överenskomnacentraladen Den summanav

in-deläkarorganisationen,överlåts till ersättersedan som
komplextSystemetdividuella läkama enligt ärtaxe-system.ett

hålla kostnadernaomfattar 2 500 delåtgärder. Föroch attmer
relativ poängskala konstrueratsinom givna har samtramar en

sedanvärde kanfastställtsvärde poäng. Dettamonetärtett per
iöverskrideråtgärderjusteras nedåt det totala antalet enom

antalet åtgärderförväg fastställd totala över-volym. Om det
minskar10 %,medskrider i förväg fastställda volymenden
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ersättningen 10 % förpoäng med samtliga läkare. Denper
genomsnittliga inkomsten för blirläkarna således oförändrad

den överenskomna volymen överskrids. Läkarförbundenom
för kontrollen kvalitet och kvantitet vårdenansvarar av av

och kan vidta discplinära åtgärder enskilda medlemmarmot
Schulenberg 1992, 1992.OECD Uppgiften att ransonera
vården kontrolleraoch kostnaderna överlåts med andra ord
till den medicinska professionen. Tidigare tillämpades ett

prestations-ersättningssystemöppet under 1970-taletsom
medförde kostnadsökningar.stora

skäl till utformaEtt ersättningen till läkarna i tvåatt steg
erfarenheterna taxeglidningär kunnat konstateras iav som

med taxe-ersättning. gäller förDetta ersättningenävensystem
till privatläkare i den svenska sjukförsäkringen, där för-en
skjutning alltmer komplexa åtgärder konstaterats Riks-mot
försäkringsverket 1992. tabell 6.3 framgårI kostnadenatt per
behandling fortsätter öka.att

6.3Tabell Bruttobelopp konsultation för besök hosper
privatpraktiserande läkare, 1981-1992

År Beslutad Bruttobelopp Antal
taxehöjning Utfall konsult. besökper
96 % 1 000

-tal

1981 4,3 8,3 l2330 2 881+ +
1982 5,6 9,2 l3450 3 031+ +
1983 4,0 +10,5 l4860 3 237+
1984 0,0 6,1 l5770 3 384+ +
1985 1,6 9,3 17230 2 782+ +
1986 5,1 +1l,1 1914O 2 947+
1987 6,7 +l2,0 2l430 3 124+
1988 5,7 +11,8 23930 3 373+
1989 7,1 +13,2 27l00 5983+
1990 8,1 +l5,2 312230 3 822+

Källa Riksförsäkringsverket 1992.

Utvecklingen visar taxeutfallet tenderar bli högre detänatt att
åsyftade liknandeEn utveckling kan konstateras för privat-
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Riksförsäk-uppenbartsjukgymnaster.praktiserande Det är att
rimlig-för kontrollerakraftfulla medelringsverket saknat att

Även lågakostnadsökningarna. denochi taxeglidningenheten
indikerar kon-vidadministrationskostnader RFVandelen att

kontrollerabilagaotillräckliga I. Förtrollåtgärdema seär att
vid försäk-kontrollapparati regelvårdgivama krävs störreen

ersättnings-specificeraderingsadministrationen vid mindreän
nytänkandedock föranledaerfarenheter börformer. Dessa ett

försäkrings-mellanfinansiella relationernabeträffande de
försäk-alternativ ärvårdproducentema. Ettgivarna och att

vård-friståendefleralångtidskontrakt medringsgivaren har
konkurrenssitua-samtidigtemellertidpåverkargivare. Detta

riktning.negativ Dennaproduktionssidan itionen på av-en
sigtänkafall kanspeciella ävenvägning måste beaktas. I man

vårdgivaretillsjälv stårförsäkringsgivaren ägareatt som
amerikanska HMO-liknar densjukhus, vilketellerläkarhus

Även antaldriverRiksförsäkringsverketmodellen. t.ex. ett
sjukförsäkringen byggerobligatoriskasjukhus.mindre Den

vårdgivare.finansiering ochseparationdock på klar aven
mellankonkurrensåstadkommaAvvägningen mellan att en

nöd-etableringskontrollviss ärvårdgivare samtidigt som en
kostnadsramenden totala ärvändig för kontrolleraatt en

måste förut-försäkringsadministrationkompromiss varje ges
effektivförcentralaåtgärdersättningar lösa. ärDeatt ensom

fattasutgiftsramentotalabeslut denkostnadskontroll är att om
försäkringsadministrationen.nivå åtskilt frånpå nationell

försäk-mellanvårdgivama förhandlas sedanErsättningen till
för sjukhus ochringsadministrationen och representanter

Även utformasutgiftsram. dessa kanutifrån fastställdläkare
capitai förväg,utgifterna fastställsså t.ex.att att genom per

resursfördelning i tvåvård.till iersättning läkare Enöppen
effektivt för kostnadskontrollsig medelvisathar ettsteg vara

sjukförsäk-nuvarandeTill skillnad från denländer.i andra

försäkringsadministrationer skallvarjeringen tankenär att
vårdgivarevårdgivare.anslutningbedriva selektiv Ingenaven

försäkringen samtidigtersättning frångaranteradär som
tillfrånkunnaineffektiva vårdgivare skall rättavstängas

fungeraför modellen skall ärersättning. Avgörande att en
försäkringsadministrationenfrånaktiv gentemotmanagement

vårdgivama.
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6.6 valfrihetKonsumenternas

i omfattande valfrihetstyrka modellen denEn är som ges
patienten i valet vårdgivare. emellertid intebetyderDettaav

efterfrågan tillfredställas avgiften förden totala kan näratt
sjukvårdstjänstema mindreendast del kostnaden.utgör en av
Olika administrativa finansiella restriktionerochtyper av

sjukförsäkringsmodell.kommer bli nödvändiga iatt en
Patientens valfrihet det gäller val vårdgivare rela-när ärav

tivt i socialförsäkringssystem.länder med Däremot ärstor
möjligheterna välja försäkringsgivare omfattningochatt av
försäkringsskydd enskilde i fullbegränsade. har regelDen
frihet gå till vilken privatpraktiserande läkare han eller honatt
vill. sjukhusvård valfriheten inte lika iFör alla länder.är stor

Schweiz råder emellertid fritt val sjukhus.I även Förett av
patienter offentlig försäkringmed enbart dock detta valär
begränsat till sjukhus inom den kantonen. I Kanada,egna
Tyskland och Nederländerna måste sjukhusvård föregås av
besök hos läkare. Tyskland förekommerI knappast någon
öppenvård vid sjukhusen. Valfriheten således relativtär stor
vid vårdgivare.val de individuella välfardskonsek-Utöverav

detta har valfriheten för fördelningenbetydelsevenserna av en
stimulerar till vård-Det konkurrens mellanav resurserna.

givare incitament upprätthålla god tillgäng-attsom ges en
lighet och kvalitet på vården.

Möjligheten för medborgarna välja sjukkassa varieraratt
socialförsäkringssystem.mellan länder med NederländernaI

och Kanada baseras anslutningen på geografiskden tillhörig-
het, medan i Tyskland finns anslutning såvälbaserad geo-
grafisk- yrkestillhörighet. Schweiz kanI medborgarnasom
själva välja kassatillhörighet. Någon aktiv konkurrens mellan
kassorna förekommer dock knappast. från 1965avtalI ett

samtligamellan ukkassor i Schweiz konkurrens börattanges
undvikas. Bland skulle inte någon form därannat av annonser
försäkringsvillkoren jämförs mellan kassoma, i syfte värvaatt

få förekommamedlemmar, 1985.Sommers begränsadeDen
konkurrensen på försäkringssidan har medfört små möjlig-

för individenheter påverka sitt försäkringsskydd.att
likhet primärvårdsmodellenmed patienternasI har valfrihet

betydelse för resursfördelningen mellan vårdgivarna.storen
viktig skillnadEn dock patientens valfrihetär värd-att avser

vidgivare olika sjukdomstillfállen. Möjligheterna till byte av
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vårdgivare ocksåär patienternastörre. För skall möj-att ges
ligheter till rationella val det i försäkringsmodellenär även
nödvändigt med någon form information till patienterna.av

möjlighet offentligEn är eller de regionala försäk-att organ
ringsadministrationema informationsammanställer kon-om

vårdgivare.trakterade Regleringar vårdgivarnas mark-om
nadsföring också alternativ.är ett

obligatorisk sjukförsäkringEn flexibilitet vadstorger en
valfriheten. Samtliga medborgare fritt valettavser ges av

vårdgivare inom den offentliga försäkringen. före-Dessutom
ligger vissa möjligheter på marginalen påverka sitt försäk-att
ringskydd olika tilläggsförsäkringartyper samtgenom av

försäkringen.utträdeattgenom ur

6.7 Demokratisk kontroll

iEtt särdrag denna modell offentligadet inflytandetär att
begränsas till övergripande finansiering reglering ochsamt
kontroll hälso- sjukvårdensoch verksamhet. direktaDenav
politiska kontrollen och styrningen produktionenav som

landstingen försvinnerutövas och blirdet angelägetav mer
utveckla instrument för hälso- och sjuk-att att styranya

vårdens kostnader och kvalitet.

försäkringsmodellenI koncentreras det politiska tillansvaret
nationell nivå. Genom allmänna val till riksdagen har med-
borgarna möjlighet påverka sjukförsäkringens omfattningatt
den totala ekonomiska tilldelas den obligatoriskaram som
försäkringen innehålletoch i denna. inteDäremot kan med-
borgaren den politiska påverka den lokalagenom processen
tillgången på sjukvård. Försäkringsadministrationen avgör
självständigt omfattningen kontrakt med olika vårdgivare.av
Klagomål kan riktas vårdgivaren försäkringsadmi-ochmot
nistrationen, och kan prövning ske i juridisk instansytterst en

försäkringsdomstolent.ex. individen den kon-attom anser
traktsreglerade till sjukvårdrätten inte har infriats. Då klago-
målen gäller den medicinska kvaliteten sker prövning av
särskild myndighet liksom i dag på denna punkt behöver
modellerna inte skilja sig åt.

politiska inflytandetDet i obligatorisk sjukförsäkrings-en
modell såledesär begränsat till reglering, finansiering samt
beslut den övergripande produktionstrukturen. I länderom
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liknande offentliga finansieringensmed har den ökadesystem
andel sjukvårdskostnadema inneburit myndigheternaattav

villkor för vårdens omfattning, tillgänglighet ochangett om-
fattning. patientavgifter område regleratsUttag är ettav som
hårt i samtliga tidigareländer. Som har den ökadenämnts

offentliga finansieringen medfört politiska beslut nivån påom
totala sjukvårdskostnadema.de

finansieringGenom klar separation och produktion ären av
politiska inflytandet i renodlade driftsfrägorden begränsat. I

Schweiz kantonregeringama inflytande ihar denett stort
årliga Därefter överlåts driften tillbudgetprocessen. ukhus-

ledningarna. Kanada fattas beslut rörande sjukvårdens fi-I

nansiering, omfattning och huvudsakliga inriktning politi-av
federalker och provinsiell nivå. årUnder har ettsenare

provinser tillsattantal regionala rådgivande dis-s.k.organ,
triktsvårdsstyrelser, består politiker.lokala Derassom av
befogenheter möjligheteroch verksamheten starktäratt styra
begränsade syftet främst fungera rådgivare tilloch är att som
provinsregeringen. offentligtakt med ökad finansieringI en
har dock politikerna få ingåkrävt i sjukhusens styrelser.att

sammansättningen vissahar håll mottagits negativtDen nya
den administrativa professionen, tidigaredetansett attav som

stödet kompetent och enig styrelse reducerats ochav en repre-
för olika särintressen flyttat fram sina positionersentanter

styrelsens i renodlade driftsfrägor ökatsamt att engagemang
Eiken 1984 utvecklingen ise Quebec.t.ex. om

länder socialförsäkringssystemmed har politikerna efter-I
skaffathand sig inflytande övergripandedenstörre överett

produktionsstrukturen. för investeringar i byggnaderResurser
och medicinsk finansierasteknologi ofta i kapital-separat en
budget. införande obligatorisk sjukförsäkringEtt skulleav en
till skillnad från dagens sjukvård framförallt inom sjukvårds-
produktionen ändra det politiska inflytandet. friståendeMed
sjukhus i offentlig och privat regi kommer förutrymmet
politiska ingripanden i driftsfrägorrenodlade försvinna.att

politiska inflytandetDet produktionsapparaten kan skeöver

etableringskontroll finansieringoch investe-störregenom av
ringar tidigare skisserats.som

Beträffande de finansiella relationerna mellan försäkrings-
givare vårdgivareoch kan olika alternativ övervägas. Det
alternativ tillämpats i länder sjukförsäkringarmed är attsom
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för bådarelationer professionella företrädaredessa hanteras av
emellertid politiska instanserhar övervakatsDessaparter. av

bl.a. direktiv ersättningarna bör utfor-klaragett attsom om
i enlighet politikernamed de utgiftsramar angettsmas som av

Tyskland. Eftersom principerna för ersättningse t.ex. av
vårdgivare sjukvårdspolitiskatydligt instrument förär ett
målsättningar kan politiskt inflytandet motiveras. Generelltett
medför dock obligatorisk sjukförsäkring demokratis-detatten
ka inflytandet till reglering, finansiering kon-begränsas och

på övergripande nivå.troll en

6.8 Samverkan samhällssektorermed andra

Samordningen mellan olika funktioner inom den nuvarande

sjukförsäkringen visar interna vid försäk-de aspekternaatt
ringsadministrationerna kommer avgörande. dagIatt vara
saknas till del kopplingar sjukvårdsersätt-mellant.ex. stor
ningar, läkemedel sjukskrivingaroch inom sjukförsäkringen.
Subventionerna förskrivna läkemedel ingå ikan deav resurser
försäkringsadministrationerna erhåller. väljakan sedanDessa
mellan subventionera läkemedel i dagens elleratt systemsom

läkarna i primärvården kapitations-medersättaatt t.ex. en
där läkemedlen inkluderade.ärsumma

Hälso- sjukvårdens avgränsningoch andra samhällssek-mot
främstgäller relationerna till inkomstkompenserade för-torer

säkringar vård handikappade.och äldre ochsamt omsorg av
Med statligt huvudmannaskap för såväl finansieringenett av
sjukvård sjukpenning förtidspension föreligger ingaochsom
administrativa hinder för samordning dessa system.en av
Beroendet mellan sjukvårdskostnaderna och inkomstbortfall-

sutgifterna har analyserats och flera förslag till samordning
diskuteratshar Finansdepartementet 198711.se Det bör

observeras samordningsproblemet mindreden delatt avser av
ukvärdskostnaderna konsumeras den yrkesverksam-som av

befolkningen. sjukvårdskonsumtionde äldres finnsFörma
egentligen inga samordningsvinster inkomstbortfallsför-med
säkringarna. Samordningen för de äldres konsumtion avser
främst den kommunala äldreomsorgen. samordningOm en
mellan utgifter för inkomstbortfall och sjukvård anses ange-

motiverarlägen detta uppdelning sjukvärdsförsäkringenen av
mellan den yrkesverksamma befolkningen och de äldre.
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medför mindre ukförsäkringens utgifter-delDetta att en av
för sjukvård för fördelasde yrkesverksamma till separatna en

försäkringsadministration utgifterdär förinkomstbortfalläven
ingår. Med utvidgat arbetsgivaransvar för ukskrivningsut-ett
gifterna finns möjligheten företag ansluter sinaäven att an-
ställda till privata försäkringsbolag. Med utgångspunkt från

uppgifter redovisats tidigare privatade försäkrings-som av
bolags premier kommer dessa mindre del deutgöraatt en av
totala utgifterna i integrerad försäkring 6.4.tabellen

Tabell 6.4 Utgifter för sjukvård, sjukskrivning, arbetsskador och
förtidspensionering för 20-65 1990 miljoneryrkesverksamma år,
kronor

Försäkring Utgifter %

Sjukvård 27 %840 28,6
sjukskrivning 34 960 35,9 %
Arbetsskador 9 840 96l0,l
Förtidspensionering 24 640 25,3 %

En del utgifterna för sjukskrivning, arbetsskador och förtidspensione-av
ring går dock tillbaka till inkomstbeskattningen.staten genom

skäl till privata försäkringsbolag skulle intressera-Ett att vara
tillde integrerade sjukförsäkringar traditionderas arbetaär att

förebyggande inriktat sina ukvärdsförsäkringarsamt att man
befolkningen. privataden yrkesverksamma Exempelmot

ukförsäkrin ukvårds-internationellt, för de äldresävengar,
integrering sjukvård och in-behov saknas dock. mellanEn

komstbortfallsförsälcringar kan ske de yrkes-även attgenom
möjlighet obligatoriska försäk-verksamma gå denattges ur

sjukförsäkring.sig tillringen de ansluter För atten annanom
viafördel kollektiv anslutningundvika selektion det medär en

sådan samordning det avgörande deföretag. Med är atten
utfor-inom försäkringsadministrationeninterna relationerna

på så uppstår minimera de totalaincitamentsättett attmas
utgifterna sjukvård inkomstbortfall.för och

Samverkan sjukvården primärkommunalamellan och den

äldreomsorgen nödvändig formlösa i modellen.är Dennaatt
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handikappade. Erfa-vården äldre ochsamverkan gällerav av
ÄDEL-reformen möjlighetervisar det finnsrenheterna attav

två skulle tyda påde sektorema.avgränsa Detta attatt pro-
sjukvård inteintegrering och äldreomsorgblemet med av

kombina-kräver samgående. Samverkan kan ske medett en
Avgörande förtion ekonomiska styrmedel och samarbete.av

sådan fungera förhandlingarsamverkan skall äratt omen
priser optimerar insatserna i olika vårdformer.som

6.9 utvärdering nationell nivåUppföljning och på

sjukvårdens fungerar i olikauppföljning hur hälso- ochEn av
utomstå-omständigheter hanterasavseenden bör under alla av

försäkringsadministratio-ende betyder varkenDetparter. att
sammanslutningarvårdgivarna i några nationella börellernen

för utvärdering. Med därett system t.ex.systemets sexsvara
regionala försäkringsadministrationer vård-sluter avtal med

Socialstyrelsensgivarna det lämpligt uppbyggandenär att av
regionkontor fullföljs. ikan uppdrag utvärderaDessa attges

följa aspekter på sjukvårdens kvalitet nationelltoch ettupp av
intresse. möjligheter direktivskallDe även attges ge om
vilken information försäkringsadministrationemasåvälsom

vårdgivare emellertidrutinmässigt skall samla in. Det ärsom
viktigt medicinsk revi-denna uppföljningatt statusenges av
sion inte medför sjukvården.och detaljstyming inomen

nationella kontrollen sjukvårdsutgiftema och andraDen av
fonden.systemaspekter kan läggas den centrala Led-

ningen fonden kommer naturligt ha intresseatt ett attav av
följa försäkringsadmi-hur de medlen användsavsattaupp av
nistrationen. viktigt uppgift följa utvecklingen ochEn är att

j ämförelser administrationema.sammanställa mellan deav sex
årlig jämförelse sjukvårdsutgiftemas fördelning,En avtalav

med vårdgivare styrmekanismer administra-och andra mellan
tionema kan fungera externsom en press.

Erfarenheter från visar offentligandra länder behovetatt av
kontroll hälso- sjukvården i ioch ökar betydelse ett systemav
med privata försäkringar vårdgivare olikaoch med huvud-

reglering i försäk-kan delas kontrollmän. Denna aupp av
ringsgivama, vårdgivarna. regio-och b kontroll deInomav

försäkringsorganisationernala föreslås finns möjlighet tillsom
politisk minoritetsrepresentation majoritetdock bör en av-



195SOU 199338 Obligatorisk .gukvárdsförsäkring

på meriter.styrelsen grundval andra vanlig ordningIutses av
naturligtvisskall försäkringsorganisationema revisorer,ha och

finns fördär viss politisk insyn.även Accepterasutrymme
tilläggsförsäkringar och uppstår flerakonkurrens mellanen
försäkringsgivare erbjuder olika försäkringsvillkor blirsom
utformningen försäkringsvillkor viktigdessa aspekt attav en
bevaka. möjligt behov uppstår utbyggd för-Det är att av en
säkringsinspektion. Skulle vid regionalaskede detett senare

obligatoris-monopolet luckras och konkurrens kring denupp
basförsäkringen tillåtas, blir åka behovet kontroll med-av

borgarnas omfattning.vägnar annanav
Kontroll kostnader och vårdutnyttjande främstärav en upp-

gift för den slutit kontrakt Uppföljningenmed dem.part som
kan således i försäkringsadministra-regleras avtalen mellan
tionen vårdproducenter. viktigtoch renodlaDet är att ansvaret

intedenna punkt, och blanda andra myndigheter utöver

försäkringsadministrationen tillräckligdessa måste kom-ha-
för Styrmekanis-sköta sitt självständigt.uppdragpetens att
för uppgift utformas respektive försäk-denna kanmema av

ringsadministration. sigvidare rimligt tänkaDet är attatt
vårdgivarna intres-sammansluter sig i organisationer, harsom

självständigt kvaliteten;vaka överatt t.ex. ettgenomse av
accreditering sjukvårdsanläggningar.med Omsystem av en

konkurrenssituation uppstår vårdgivaremellan kommer även
incitament till vård-intern kvalitetskontroll finnas hosatten
givarna. Låga kostnader kombinerad kvalitet blirmed hög ett
starkt konkurrensmedel.

6.10 Implementering genomförandeoch

påförändringar sjukvårdssystem baseradeFörslag ettom av
teoretiska modeller riskerari ocherfarenheter andra länder

institu-historiska ochfristående från systemetsatt egnavara
fakto-praktiken visar det sig dessaförhållandent.tionella I att

främst kortförändringarrestriktioner försätter storarer
med kon-reformtillfällighetsikt. knappastDet är att enen

holländskaiförsäkringsgivare detkurrerande prövas systemet
liknandesjukkassor.läng tradition fristående Ettmed en av

etable-försök iföras förslag och USAkan attresonemang om
effektiv försäkringsprogram-konkurrens i offentligadera en

institu-På nödvändigt kartlägga dedetsätt är attmen. samma
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sjukvården för skisserai den svenskationella förhållandena att
sjukförsäkring.obligatoriskförändringar mot en

sjukförsäkringenoch administrationFinansiering av

sjukvårdfinansieringen baserasoffentliganuvarandeDen av
landstingskatten och arbets-huvudsakliga intäktskällortvå

sjukförsäkringen. radi-tillgivaravgifter statsbidrag Den+
avskaffandet landstingens rättkala förändringen är taattav

i centralt.dock redan dag Den-Skatteuppbörden skerskatt.ut
proportionella sjukvårds-ñnansieringskälla kan ersättas avna

fmansieringsformvilkenskatteintäkter.avgifter eller Oavsett
fondingår i centralrimligt intäkternaväljs detär att ensom

Riksförsäkringsverket RFV.förvaltas RFVst.ex.avsom
i enlighet deuppgift fonden medblir hantera samt attatt

regionalafördela till depolitiska besluten sexresurserna
försäkringsadministrationema.

försäkringsadministrationerregionalaInrättandet dessaav
institutionerradikal förändring där etablerade saknas.är en

administration finns vid försäk-för sådan delsKompetens en
landstingen. möjlighet utgåringskassorna, dels hos En är att

från slå administrationen vid de kontorenoch störresamman
respektive region. alterna-inom Försäkringskassan i Ett annat

slåstiv landstingens administration ochär att samman om-
till försäkringsadministrationer. dock troligarevandlas Det är

produktions-anlitas för administrationdessa kommeratt att av
vårdcentraler. admi-enheter sjukhus och den delFörsom av

nistrationen utgjort i vissa landstingbeställarenheter ärsom
försäkrings-det naturligt med överföring tillmera en

administrationema. tredje alternativ kontrakteraEtt är utatt
administrationen i respektive region till privat försäkrings-ett
bolag erfarenhet ukvårdsförsäkringar Skandia,med t.ex.av

WASA.Trygg-Hansa,

Produktionsstrukturen

produktionen inom sjukhussektomnuvarandeDen utgörs av
sjukhusen primärvårdende landstingsdrivna inomoch av

landstingens vårdcentraler samti viss mån privatpraktiserande
läkare. central i sjukförsäkringsmodellenEn egenskap är att
åstadkomma konkurrens produktionssidan. kräverDettaen
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strategi förgenomtänkt upplösa landstingens monopolatten
på produktionssidan, främst för ukhussektom. Landstingens
vårdcentraler kan överlåtas till personalen, omvandlas till
stiftelser eller säljas till privata producenter. ocksåDet ärut
sannolikt producenter kommer etableras inomatt attnya
privatläkarkåren.

sjukhusen finns flera åstadkommaFör alternativ kon-att en
kurrens. Som angivits tidigare motiverar universitetssjuk-

uppgifterhusens kollektiva tjänster speciell lösning därav en
övriga sjukhusägaransvar. För har antalstaten tar ett ett

lösningar angivits. dessa alternativ olikaI typeranges av
offentligt ägande där sjukhusen själv-gradstormen ges en av
ständighet. förslag inledningsvisEtt kommunernaär att tar

ägandet dagens landstingssjukhus,över driften kon-av men
påtrakteras Produktionsstrukturenentreprenad. inomut re-

spektive region kontrolleras då ägandeförhållandena.genom
innebär etableringDet och inträdet på marknaden kommeratt

kontrolleras politiska instanser. Utvecklingen får sedanatt av
visa kommunerna fortsättningsvis skall ha ägaransvarettom
eller sjukhusen skall säljas till stiftel-eller omvandlasutom

Om behovet politisk styrning produktionsstrukturenser. av av
inte betydelsefullt kan styrningen via ägande slopasanses vara

sjukhusmarknadenhelt och får till försäkringsadmi-anpassas
nistrationens villkor och patienternas sjukhus.val av
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Appendix

sjukvårdssystem FörsäkringsgivarekonkurrerandemedEtt

Inledning

sjukvårdssystem där med-alternativ till forsäkringsbaseradeEtt
försäkrings-åtgärder fördelasadministrativa påborgarna genom

förhandlingar,till vårdgivaregivare, och ersättningen avgörs genom
försäk-försäkringsgivare konkurrerarmodell där fleraär omen

själv ombud föranslutning. Medborgaren ellerringstagarnas ett en
medanväljer försäkringsgivare,medborgare i detta systemgrupp

kan tänkaförsäkringsgivaren i sin väljer vårdgivare. Man äventur
sjukvårdsföretag,väljer bland flera integreradesig medborgarenatt

Avsiktenvårdgivare enhet.där försäkringsgivare och ärutgör en
vårdgivarna dessaförsäkringsgivarna och såpåsätta attatt press

eller denneskostnadseffektivt. Sjukvårdskonsumentenuppträder
försäkringsgivareproducentombud har möjlighet bytaatt om man

missnöjd med de tjänster erbjuds.är som
Även nationellt heltäckandeinternationella erfarenheter ettom av

försäkringsgivare saknas finnskonkurreradesjukvårdssystem med
USA. dessabåde Nederländerna och Ikunskap hämta frånatt

förkring förutsättningarnaförekommer omfattande debattländer en
med inslag konkurrens.väl fungerande försäkringssystemett av

försäkringsgivareSvenska förslag konkurrerandeom

presenterades i den svenskaFörslag konkurrens i sjukvårdenom
1970-talet. Ståhl 1979 lanserade tankendebatten redan i slutet av

ålders-varje sjukvårdscheck enmedborgare skulle tilldelasatt en
med integre-och könsjusterad voucher och själv sluta kontrakt ett

erbjuda öppenvård, slutenvård ochsjukvårdsföretag, skullerat som
medicins-läkemedel. Ståhl förordar i förslag integrationdetta aven

medborga-ka och ekonomiska beslut i organisation, och densamma
tillhandahål-missnöjd sjukvårdsföretagetmed de tjänsterärsomre

ler kan byta producent år.nästa

voucherVarje medborgare erhåller varje år motsvararen som
den genomsnittliga sjukvårdskostnaden för en person av samma

ungefärålder och kön. får voucher värdEn fyrtioåring skulle en
värd500 kronor medan åttioåring skulle erhålla voucher2 en en

sjukförsäkringsav-25 000 kronor. Landstingsskatten och delar av
giften skulle således transformeras till individuella vouchers. En
analys utgiftsstrukturen därvid inkomstomfördelan-visar denattav
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de effekten landstingsskatten i huvudsak sker mellan ålders-av
och inte mellan jämgamla med olika inkomster. Medgrupper

denna voucher i sin hand kan konsumenten sluta sjukvårdskon-ett
trakt med sjukvårdsproducent lovar tillhandahållaatten som
öppenvårdstj änster, sjukhusvård och läkemedel kostnadsfritt under
kontraktsperioden. Vouchem blir alltså försäkringspremie. Ien
praktiken skulle producenten utgöra sjukvårdsföretag°ett som
omfattar eller flera sjukhus, antalett öppenvårdsmottagningar,ett
tandläkarmottagningar Sjukvårdsföretaget får via skattemyn-etc.
dighetema belopp vouchems värde.ett I gengäldmotsom svarar
tillhandahåller företaget alla de tjänster är medicinsktsom
motiverade. Ståhl 1979, 46.s.

Förslaget, är anpassning till svenska förhållanden Entho-som en av
tidiga koncept Enthoven 1978, bygger fortsattpå skattefinan-vens

siering, och konkurrens mellan producenter. Någon för-separat
säkringsgivare ingår dock inte i förslaget- medborgaren kan vända
sig direkt till sjukvårdsföretaget. Författaren dettanoterar att system

bäst för storstäder och tätbefolkade område, och nedsattpassar att
konkurrens mellan producenter kan förekomma i glesbygd.

Blomqvist 1980 sökte vidareutveckla denna modell, byggd på
skattefinansiering, individuell anslutning och konkurrens mellan
sjukvårdsföretag. För åstadkomma konkurrens i glesbygdävenatt
ansåg han sjukvårdsföretaget bordeatt mindreutgöras öppen-av
vårdsenheter. Medborgarna får möjlighet välja mellan dessaatt
producenter, vilka kontraktupprättar med sjukhusföretag. Den
premie sjukvårdsföretagen erhåller kan tvådelad försom vara
öppenvård och slutenvård eller också kan öppenvårdsföretaget
tilldelas hela voucherbeloppet. I det fallet leder detta till attsenare
öppenvårdsföretaget får incitament kontrollera omfattningenatt av
slutenvården. förslagetI förutsätts ägarformen kan variera, ochatt
för tillförsäkra befolkningenatt slutenvård i alla delar landet ärav
det möjligt på vissa platser behålla offentligtatt ägarskap,ett men
under förutsättning sjukvårdsenheterna finansieras intäk-att genom
ter.

En möjlighet är sjukvårdsföretagen sigåtar tillhandahållaatt att
tjänster enligt standardkontrakt och individenett får möjlighet att
behålla mellanskillnaden mellan det fastställda voucherbeloppet och
faktisk premie. Därmed får medborgarna anledning väljaatt ett
företag bedriver kostnadseffektiv sjukvård. En möjlighetsom annan

skisseras i detta förslag ifrånär gåsom standardkontrakt, ochatt ett
tillåta viss självrisk, endast efter individuellten val. Förmen att
inte diskriminera kroniskt sjuka föreslog Blomqvist sjukvårds-att
företag inte skulle ha rätt neka anslutning, och kundeatt ävenman
tänka sig särskild statlig finansiering för individer med höga sluten-
vårdskostnader.
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invändningar förslagen framförtsde två nämnda harmot ovan av
1980. författarna frånGranqvist denHan bortsettatt en-menar

skildes svårigheter själv välja bland konkurrerande sjukvårds-att
företag, för selektion underskattats.och risken har Inomattanser

vouchersystem riskerar konkurrensen mellan producenter attett
utjämningleda till kostnaderna för olika vårdkrävande grupper.av

blir enligt Granqvist överkonsumtion sjukvård blandResultatet av
friskaste inom varje ålders- och och underkonsum-de könsgrupp,

sjukvårdtion bland de vårdkrävande.av mer
Under 1992 presenterades förslag hälso- och sjuk-två svenska om

försäkringsgivare.vårdssystem bygger konkurrerande Detsom
idéskiss från fmansforvaltningen vid Stockholms landstinglänsär en

från Stiftelsen Offentliga Utredning-och Medborgarnasrapporten
de båda förslagen söker kombinera obligatorisk sjuk-Iar. man en

vårdsförsäkring med frihet för medborgarna välja försäkrings-att
Gemensamtgivare. för båda förslagen sjukvårdsförsäkringenär att

sammanförs de socialförsäkringarmed olika typersom avser av
kontantstöd. Avsikten försäkringsgivarna skall ha incitamentär att

vårdpåskynda och rehabilitering.att
båda förslagen avskaffas landstingsskatten och sjukvårdsförsäk-I

ringen finansieras specialdestinerad inkomstrelateradgenom en
sjukvårdsavgift betalas offentlig fondarbetsgivaren. Ensom av
administrerar avgifterna fördelar försäkringsbolagen.och medel till
Ersättningen till bolagen riskjusteras i idéskissen efter olika socio-
ekonomiska faktorer ioch efter ålder. viss egenavgiftEnrapporten
förekommer i båda förslagen, dock fårinte riskrelaterassom av
bolagen. I idéskissen kan dock medborgaren själv riskrelatera
avgiften välja nivå självrisk.på l betalaratt rapportengenom
patienten rak egenavgift direkt till vårdgivaren.en

förutsättsI privata försäkringar kan tecknasrapporten att separata
den obligatoriska inget eventuellutöver även nämnsom om-

reduktion den obligatoriska försäkringsavgiften medan i idé-av -
frivillig tilläggsförsäkringskissen endast gäller bättre hotell-en

standard.
Försäkringsgivarna auktoriserade och tillsyn. Statensstår underär

roll i båda förslagen omfattningenbestämma försäkrings-är att av
skyddet och storleken sjukvårdsavgiften.på Därutöver tilldelas

viktig uppgift för tillsyn och kvalitetskontroll. Istaten rapportenen
inrättas särskild myndighet- hälso- och sjukvårdsinspektionenen

auktoriserar försäkringsgivare, förvaltaroch den centralasom-
sjukvårdsfonden, bedriver kvalitetskontroll. idéskissenIsamt
fullgör också likartade uppgifter, förutsättsdärutöverstaten men
i detta förslag sjukvårdsplanering regional nivå statligtunderen
huvudmarmaskap.

Sjukhusen i förslagenbåda friståendeär enheter med olika ägar-
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former, stiftelser. Vårdgivarna tillhandahåller slutenvårdt.ex. som
inte integrerade försäkringsgivarna upphandlingen skermedär utan

konkurrens och regleras med kontrakt.i
väsentliga punkter skiljer sig förslagen l idéskissenPå några åt.

Stockholms läns landsting 1992 omfattar sjukvårdsförsäkringen
primärvård, viss psykiatri verksam-endast slutenvården, medan och

tyngdpunkt omvårdnad administreras kommunernahet med på av
för detta ändamål uppbär skatt. Befolkningen i sin helhet ärsom

husläkarsystem, administrerasansluten till kommunenett som av
anställda och dels anslutna via kontrakt.läkarna kan dels Detvara-

förslag konkurrerar med andrafinns i detta kommunala bolag, som
försäk-Försäkringsgivare, dit inte tecknarpersoner egenmen som

automatiskt ansluts.ring
förslaget MOU 19922 och sjuk-det andra spelar s.k. hälso-I

vårdsföretag HSF roll. kan ha olika huvudmäncentral Dessaen
offentliga försäkringsgivare för allaoch har rollenäven som- -

liknar viss amerikanskformer sjukvård, och därmed i månav en
HMO. företag har till sig knutna husläkare vilka remitterarDessa

Individenvidare till slutenvården. väljer alltså dels företag och dels
företagets husläkare.någon av

Sammanfattningsvis avsikten med refereradekan desägas att ovan
förförslagen heltäckande försäkringsskyddär att garantera ett

försäkringsgivaresamtliga medborgare. En auktoriserad har inte
Kostnadseffektivneka anslutning. sjukvård skallnågonrätt att

konkurrens mellan producenter sjukvårds-åstadkommas genom -
företag försäkringsgivare fristående vårdgivareeller mellan och-
för bastrygghetslutenvård. I idéskissen garanteras atten genom

får för tillhandahålla primärvård ochkommunerna ett attansvar
tillomvårdnad, tillse samtliga medborgare anslutnaärsamt att att

sjukvårdsförsäkringen.

Grundläggande förutsättningar erfarenheteroch

Även försäkringsgivarevårdgivarei sjukvårdssystem där ärett
för sig omfattande subven-konkurrens måste tänkautsatta man en

tionering den enskilda individens sjukvårdskostnader. Anled-av
för föreligger iningen givetvis de olika sjukvårdsbehovär en

befolkning, vilka kan mycket förutse, önskansvåra samtattvara
utjämna respektivkostnader mellan individer med småatt stora

sjukvårdsbehov. Lösningen varje medborgare betalarär att en
inkomstrelaterad sjukvårdsavgift till central fond, i sin turen som
Överför riskrelaterad varje individ till denpremie direkt till elleren
försäkringsgivare förra fallet individenindividen valt. det sluterI
avtal direkt med integrerat sjukvårdsföretag, och i detett senare
fallet sker detta mellanhand. Undermed försäkringsgivaren som
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båda alternativen blir dock administrationen försäkringspremienav
komplicerad i med obligatorisk försäkringän därett systemmer

medborgarna automatiskt ansluts till regionala sjukförsäkringsorga-
nisationer.

Val anslutningsformav

viktig frågeställningEn huruvida individuell anslutning skallär
tillämpas eller medborgare skall anslutas kollektivt.om grupper av
Anslutningen kan i båda fallen ske till integreratdirekt sjuk-ett
vårdsföretag, för konkurrens, eller konkurre-är utsattsom genom
rande försäkringsgivare via kontrakt knyter olika vårdgivaresom
till sig.

Avsikten det framtida nederländska sjukvårdssystemetär skallatt
baseras individuell anslutningpå fristående försäkringsgivaresamt

vårdgivareoch Van de 1991. amerikanskaVen Den diskussions-
under 1992 presenterade omfattande förslag tillett nyttgrupp som

sjukvårdssystem i USA Jackson Group, HGHole J däremotanser
anslutning kollektiv föredra och förordar dessutomäratt attgenom
långt gående integration mellan försäkringsgivare och vårdgiva-en
Erfarenheten från USA visar konkurrerande försäkrings-närattre.

inte integrerar framåtbolag leder tilldetta okontrollerade kostnads-
ökningar. Att det land normalt förknippas med individualist-som

lösningariska går kollektiv linje naturligtvispå intressantären en
observation.

Anledningen till åsikterna isär skilda erfarenhetergår huräratt av
konkurrens inom sjukvårdssystem de facto fungerar. l Nederlän-ett

finnsderna ingen omfattande erfarenhet i modern tid hur kon-av
kurrerande försäkringsorganisationer uppträder det system man-
hittills haft har undertryckt alla sådana tendenser. Den s.k. Dekker-
planen således teoretisk konstruktion där grundenär ären en om-
vandling det nuvarande med dess befintliga aktörer.systemet,av

USA däremot finns fragmenteradI mängd kunskap kring etten
byggt individuellpå anslutning och inslag konkurrens,system av

vilket hittills inte de krav möjlighetbör ställa tillmotsvarat man -
kostnadskontroll kvalitetskontroll.och

individuellFör anslutning där individen väljer försäkrings-en
givare talar detta ligger den klassiska bildennärmastatt av en
marknad. Varje individ har möjlighet skaffa sig informationatt om
försäkringsvillkor det bolag inom för given ersätt-som ramen-
ning kan erbjuda något har möjlighet locka till sig försäk-extra att
ringstagare. Den inte nöjd kan byta försäkrings-ärperson som
givare.

Det finns emellertid flera problem med individuell anslutning.
faktum individerDet är har mycket olika risk förråkaett att att ut
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sjukdom försäkringsgivare förutse vilkaoch olyckor. Den kansom
fårindivider löper låg risk och knyter dessa till sig, lägre kost-som

individer med högnader de försäkringsgivare har mångaän som
risk. dock individernasDen nederländska modellen bygger att

premiebetalning förmodad risk. Eftersom deninte påverkasegen av
riskrelaterade premien skall betalas till försäkrings-delen utav som

eftergivare från central fond konstrueras vissa schablonermåsteen
omfattande förväntadekrävs uppbyggnad kunskap kringen av

för försäk-risker. Vidare blir det sannolikt komplicerat och dyrbart
ringsgivare administrera individuell anslutning. Individernaatt en

omfattande information för väljakommer tvingas söka kunnaatt att
bland Försäkringsgivare, och ytterligare information i de fall de
önskar byta försäkringsgivare.

JHG jämförbart,Det amerikanska förslaget från inte heltär
eftersom det från anslutning via arbetsgivare och därmedutgår -

ÄvenUSA. amerikanskabygger vidare tradition i andrapå en
förslag inslag fasta traditionmed konkurrens påtarav en av an-

1980. framgår tydligtslutning arbetsplatsen Enthoven Detgenom
individuellden amerikanska mycket skeptisk tilläratt gruppen

100anslutning eller anslutning via kollektiv under personer.små
Förutom kollektiv anslutning leder till riskspridning och därmedatt
minskad risk för medför anslutning individerselektion, eller småav

höga informations- administrationskostnader. Eftersomochgrupper
i förslag från förutsättningardetta amerikanska tänkerutgårman
sig sammanslutningar arbetsgivare Health lnsurance Pur-man av

chasing Cooperatives sjukvårdsförsäkringar.upphandlarsom
Sådan upphandling kan dock skötas andra kollektiv. Dettyperav av
viktiga HG avfärdar individuellJ anslutning, ochär att presenterar

mängd för kollektiv anslutning Ellwood, Enthovenargumenten
Etheredge 1992.

Kopplingen förutsätter finnstill arbetsgivaren dock detatt ett
kompletterande försäkringsskydd för äldre och utanförpersoner
arbetsmarknaden. USA har sådana komplement skapatsl genom
Medicare offentligt försäkringsprogram för Medicaidäldre och
delstatligt för främst låginkomsttagare. ställetI harprogram pro-

varitblemet de anställning och inkomster intetrotspersoner som
haft råd skaffa sjukvårdsförsäkring.att en egen

Relationen försäkringsgivare vårdgivaremellan och

Iden nederländska modellen tanken försäkringsgivarna skallär att
bedriva effektiv upphandling sjukvård från fristående vårdgivare.av
Försäkringsgivaren skall ha ekonomiska incitament övervakaatt
vårdgivaren, och uppföljningar. förutsätterDetta be-göraatt en
tydande avreglering, vilken också har påbörjats i det nederländska
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tidigaresjukvårdssystemet. Med tanke detta sjukvårdssystematt
starka intresseorganisationer, finns tvekanbaserats på utan en

potential för förhandlingar söka dela marknaden.att genom upp
Misstanken regionala monopol kan i det avregleradeuppståatt
nederländska sjukvårdssystemet därför befogad Schut, Green-är

de 1991. Regeringen har hittills visatberg Van Ven en am-
bivalens vad gäller frågan sammanslagning sjukhus, ochom av
integration vårdgivare. sjukvårdssystem med inslagEtt kon-av av
kurrens förutsätter utbud vårdgivare, och i dettaatt stort av avseen-

Ävenden fördelaktig. i min-de nederländska sjukhusstrukturenär
dre städer finns vanligen flera sjukhus med olika huvudmän. En
sammanslagningen sjukvårdsanläggningar har dock uppmuntratsav

regeringen med hänvisning till minskade kostnader för admi-av
nistration kringservice. dock i strid medoch Denna tendens står de
förutsättningar för konkurrens.ärsom gynnsamma

förslaget från HGI det amerikanska J från inte-utgår attman en
nödvändiggration mellan försäkringsgivare vårdgivare föroch är

kostnadseffektivåstadkomma sjukvård. Modellen bygger inteatt
frivilliga överenskommelser, god vilja och ekonomiska incita-på

I stället betonas effektiv endast kan åstad-ment. att management
kommas mängd kunskap vårdformer, teknologier ochom en om
vårdresultat och förvaltas integrerade och ackredite-genereras av

sjukvårdsföretag Accountable Partnerships.rade Health Dessa
regelbundet redovisa sina vårdresultat, vilka ställs i relationmåste

förtill den standard skall gälla alla sådana företag.som
tydligt den amerikanska inte konkur-Det är påatt tror attgruppen

i sjukvårdssystemet sig själv löser frågor kostnader ochrens av om
kvalitet. I det förslag med konkurrerande sjukvårdsföretag som
skisseras HG ingår mängd obligatoriskaJ samarbetsgrupper,av en

kvasi-myndigheter har till uppgiftoch kunskap ochattsom generera
övervaka denna kunskap verkligen kommer till användning blandatt
konkurrerande sjukvårdsföretag.

fråganDen centrala för uppbyggnad sjukvårdssystem medettav
försäkringsgivarekonkurrerande således det räcker medär om

lagstiftning och ekonomiska incitament för åstadkomma kost-att
nadseffektiv och god sjukvård, eller mängd styrinstrumentom en

imåste byggas I det fallet riskerar sjukvårdssys-systemet. senare
bli mycket komplicerat.temet att

Åtgärder för selektionmotverkaatt

sjukvårdssystem med flera konkurrerandeEtt försäkringsgivare
frånskiljer sig de övriga modeller behandlas expertgruppensom av
frågan selektionhur vid anslutning skall motverkasattgenom om

blir påträngande. Om anslutningen sker individuellt kommermera
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försäkringskollektivet heterogen där vissa in-att vara en grupp,
divider har lägre risk för sjukdom därmed kostnaderoch lägre än

Ävenandra ersättningen till försäkringsgivare ärpersoner. om
riskrelaterad, bygger antagligendenna på relativten grov upp-
skattning, något varje försäkringsgivare inser. Idealt bör ersätt-som
ningen utformas denna endast täcker förväntad risk,så admini-att
strationskostnader och därutöver visst rimligt överskott. Avettger
uppenbara skäl det emellertid i detalj kalkylera för-är svårt att

risk förväntad varje individ. bör dock långt möjligtMan så söka
differentiera ersättningen.

Den försäkringsgivare kan ansluta hög andel medsom en personer
låg risk förmodade framtida kostnader för sjukvård under-vars-
stiger den utbetalade premien tjänar betydligt detta be-påmer-
teende på begränsa kostnaderna förmånligaän avtal medatt genom
vårdgivare. Om försäkringskollektivet heterogent ökar risken förär
sådant beteende. Detta beteende kan svenska benämnas ickepå
önskvärd selektion på engelska preferred risk selection eller i

vardagligt tal cream skimming.mera
framförDet allt negativa effekter kanär uppstå intetre som om
föråtgärder selektionmotverka byggs in i sjukvårdssystemet.att

detFör det första kommer försäkringsgivare det mindregöraatt
attraktivt för med hög risk ansluta sig, vilket drabbarattpersoner

kroniskt sjuka, handikappade. För det andra sned-svaga grupper
vrids konkurrensen, då försäkringsgivare lyckas med selektionsom

framför de försäkringsgivare inriktar sig åstad-på attgynnas som
komma kostnadseffektiv sjukvård. tredjeFör det kommer kost-
naderna ofelbart övervältras på och samhälletnågonatt annan,
förlorar i perspektiv på detta beteende.störreett

Det finns räknat metoder förtvå söka motverka selek-grovt att
tion. För det första så långt det möjligt riskjusteraär ersätt-att
ningen premien -till försäkringsgivare. För det andra införaatt-
sådan reglering leder till positiv konkurrens mellan försäk-som
ringsgivare Van de Ven Van Vliet 1992.

Vad gäller den första metoden tyder befintliga studier detatt
underlag för riskjustering förefaller enklast tillgodogöraattsom
sig har låg relevans. gäller socio-ekonomiskaDetta karakteristikaen
såsom ålder, kön, utbildning, inkomst, familjestorlek. iDet är
stället data beskriver tidigare vårdutnyttjande, och tidigaresom
sjukvårdskostnader, fungerar bäst törklaringsfaktor i dettasom som
sammanhang. Denna data emellertid kostsam framärtyp att taav
och bearbeta på individnivå. Möjligheten finns utarbetaatt att
sådana förfinade ersättningsformer baserade tidigare sjukvårds-på
konsumtion, detta komplicerat van Vliet deär Venmen van
forthcoming.

Slutsatsen blir kunskap visserligen finns vilken dataatt typom av
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troligen fungerar bäst för korrekt riskjustera ersättningenattsom
till Försäkringsgivare, praktiska erfarenheter i skalaatt att stormen
tillämpa sådant ersättningssystem saknas.ett

Ett flertal andra åtgärder för åstadkomma sund konkurrens iatt
den aktuella sjukvårdssystem redovisas Van de Ven ochtypen av av
Van Vliet 1992 med utgångspunkt i det nederländska sjukvårds-
systemet.

a möjlighetEn försäkringsgivarnaär får införa riskrelate-att en
rad egenavgift, för därigenom till viss del kompensera sig.att
Visserligen kommer del individer drabbas högre kost-atten av
nader, den förövre egenavgiftengränsen kan läggas fastmen av
politiska instanser ocheller myndigheter, och låginkomsttagare kan
kompenseras. Den kostnad för individen och samhälletextra som
därmed uppstår får kostnadenvägas för med andra medelmot att
motverka selektion.

b Ersättningen kan flexibelgöras ännu denatt centra-mer genom
fonden och försäkringsgivaren delar på för vissa risk-ansvaret

Det lämpligtär försäkringsgivaren får initiativet,attgrupper. ta
eftersom detta innebär den kunskap riskgrupper inteatt om som
tidigare har beaktats den centrala fonden därmed inte behöverav
utnyttjas till bedriva selektion. Dessutom får den centrala fondenatt

kunskap vilken kan inarbetas i den beräkningsformel liggerny som
till Förgrund ersättningen till Försäkringsgivare.

Selektionc kan även motverkas höga krav ställs depåattgenom
kontrakt mellan Försäkringsgivareupprättas och försäkrings-som

Ett alternativ formär standardiseradetagare. och myndig-en av av
heter godkända kontrakt. Försäkringsgivaren tillåts inte blanda

sjukvårdsförsäkringen med andra försäkringar,samman typer av
eftersom detta kan missgynna respektive vissagynna grupper som
då favoriseras eller bort.stöts

d Anslutningsformen för försäkringstagare också viktigär att
beakta i sammanhanget. Det kan finnas skäl för medborgar-t attex

inte skall ha direkt kontakt med olika Försäkringsgivarena utan
anslutningen sker ombud. förIntresset byta Försäkrings-attgenom
givare bör anmälas långt i förväg, innan gällande kontrakt löper ut.
Ännu viktigare dock periodenär för kontrakten i tiden,utsträcksatt
eftersom detta försvårar möjligheten för försäkringsgivaren sökaatt
kalkylera förväntade behov sjukvård. I det nederländska Försla-av

gäller två år kontraktstid.get som
e Försäkringstagarna källautgör till kunskap eventuel-storen om
Försök till selektion, och dessa bör kunna vända sig till sär-en

skild instans klagomål. Statistik klagomålöver börtar emotsom
offentlig, vilket varje försäkringsgivare försöker miss-vara som

vissa medborgare bör medvetengynna vara om.
f Särskilda etiska regler för Försäkringsgivare kan utarbetas, och
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branschorganisationför tillsyn kan antingenplaceras påansvaret en
eller myndighet.på en

selektion högstSammanfattningsvis risken förkan ärsägas att en
konkurreranderealitet sjukvårdssystemet baseras påpåtaglig om

Ovanstående beskriv-försäkringsgivare och individuell anslutning.
i nederländskavilken aktuella förhållanden detning bygger på-

för motåtgärder kanstrategisjukvårdssystemet tyder på att en-
komplicerat.utvecklas, detta ärattmen

försäkrings-sjukvårdssystem med konkurrerandeAtt införa ett
givare i Sverige

försäkringsbaserat sjukvårdssys-Sverige saknas erfarenhetI ettav
föriNederländerna vilket det enda land EuropaI ärtem. som-

försäkringsgivareinföra konkurrens mellannärvarande attavser -
individuelltradition sjukvårdsförsäkring medfinns gammalen av

heltanslutning. vidkommande krävs uppbyggnadFör svenskt aven
befintliga institutionellainstitutioner. söka använda denAttnya

mindre lämpligt, dåstrukturen med försäkringskassor torde vara
uppföljning vård-dessa helt saknar erfarenhet aktiv gentemotav

privat läkarvård ochgivare. administration ersättning förDen av
i Riksförsäkringsverket och försäkrings-tandvård dag skötssom av

fallet konkurrenskassorna inte den omfattning blirär av som om
i vadtillämpas generellt i sjukvårdssystemet. osäkertDet är även

existerande kommersiella försäkringsbolag intresserademån är av
ingå i sådantatt ett system.

medsvenskt vidkommande kan räkna medFör att ett systemman
uppfylla följande kravkonkurrerande försäkringsgivare skall

missgynnasingen befolkningsgrupp skall särbehandlas eller-
skallriksdagen fastställer riktlinjer för vad sjukförsäkringen-

omfatta
finansieringen sker via obligatoriska avgifter eller skatter-

inkomstrelateradeärsom
premieformel för beräkning riskjusterad ersättningen av-

försäkringsgivaretill utarbetas
selektionaktiva åtgärder införs för motverkaatt-

kvalitetaktiv övervakning av-

nyckelfrågor totala strukturenEtt antal också den påavgörsom-
sjukvårdssystemet kan urskiljas. gäller det skallFrämst om man-
välja individuell eller kollektiv anslutning, och vilken grad av

försäkringsgivare vårdgivareintegration mellan och som gynnar
kvalitet. frågakostnadseffektivitet och god En viktig ärannan om

differentiera försäk-den enskilda medborgaren skall möjlighet att
ringskontraktet.
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individIndividuell anslutning kan ske varje erhållerattgenom
sjukvårdstöretag,sjukvårdscheck tillfallerriskrelaterad ettsomen

Blomqvistenligt förslagen Ståhl 1979 ochde nämndaovan av
premie1980. utbetalning riskrelateradkan skeDet även genom av

nederländska sjuk-försäkringsgivare, i det planeradetill såsomen
vårdssystemet.

anslutning väljs föl jan-Oavsett vilket form individuell kansomav
de problem uppstå

för beräk-antagligen komplicerat utarbeta formelblirDet att en
ersättningpremie till försäkringsgivarevård-ning riskrelateradav

diffe-finns praktisk kunskap i landet hurgivare. ingenDet om en
troligenrentierad riskjusterad premie kan utformas. Det räckeroch

socio-ekonomiska data, eller utgåinte basera denna på enkla attatt
från utländska erfarenheter.

motåtgärderanslutning medför risk för selektion ochIndividuell
åtgärder selektionkomplicerade och kostsamma. Aktivaär mot

förtroendet föringå viktig del riskerarmåste ettsom en annars
sjukvårdssystem helt undergrävas. Enkonkurrensbaserat att avse-

teoretisk kunskap finns hur denna fråga kanvärd mängd svåraom
i praktiken. Antagligenangripas, förslagen har inte har prövatsmen

rad åtgärder.krävs en
transaktionskost-räkna med höga administrations- ochMan kan

Försäkringsgivarenader vid individuell anslutning bilagase är
kollektiv kompliceratantagligen intresserade anslutning. Det ärav

individuell anslutning. Medoch kostsamt administreraatt ut-en
amerikanska erfarenheter mycket för börgångspunkt i talar att man

integration mellan Försäkringsgivareeftersträva långt gåendeen
Försäkringsgivaren har all anledning söka knytaoch vårdgivare. att

långsiktigt, eftersom detta förbättrarvårdgivare till sig avsevärt
ekonomisk och klinisk uppföljning.möjligheten bedrivaatt

19922,MOUsvaghet i den nämndaEn rapporten somovan
sig sjukhusenanslutning, tänkerbygger individuellpå är att attman

försäkringsgivaren. Försäkringsföretagenfristående frånskall vara
i öppenvård till sig.eller familjeläkareHSF endast hus-knyter

inom sluten-kostnadernamedföra problem kontrollerakanDetta att
vård.

anslutningsformer, därmöjligheter välja andrafinns dockDet att
förenklar administra-kollektivt vilketindivider anslutsgrupper av

selektion.för icke önskvärdriskentionen och detta reducerar även
sinautomatiskt anslutsalla medborgareEn möjlighet är att genom

sjukvårdsföretag. Enmed olikakommun, kontraktupprättarsom
idéskissen, där kommu-sådan lösning ligger den nämndanära ovan

försäkringsbolag och där kommunaltockså fungerar ettnerna som
ingår. dockför primärvård och allmän Frågan är omansvar omsorg

den optimala enheten för försäkringsbolag.kommunen är utgöraatt
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Problemen med riskspridning blir liknande de diskuteras isom
modellen med primärvårdsstyrd sjukvård. Obligatorisk anslutning
kan ske till andra regionala försäkringsorganisationer,även och

kollektivadenna anslutning kan kombineras med möjligheter för de
individer så önskar utträda och tecknahandatt annatsom egen
försäkringskontrakt.

Man kan sig lösningaräven tänka där sjukvårdsförsäkringen för
icke yrkesverksamma administreras kommunen ellerav av annan
offentlig huvudman, medan den yrkesverksamma delen befolk-av

individuelltningen ansluts eller kollektivt arbetsmarknadensgenom
Större företag, eller sammanslutningar mindre företag,parter. av

skulle då få rollen Health Purchasing CooperativesInsurancesom
enligt det amerikanska förslaget från JHG Ellwood, Enthoven
Etheredge 1992.

I några de tidigare förslagennämnda svenska lanseras tankenav
försäkringsgivarenpå skall för vissa social-även övertaatt ansvaret

försäkringar inkomstbortfall vid sjukdom, rehabilitering Enetc..
integreringsådan möjligen meningsfull vad gäller den yrkesverk-är

delen befolkningen, och förutsätter skapar andraattsamma av man
lösningar försäkringskontrakt för 65 år. Dettaöver ärpersoner
nödvändigt då sjukvårdskonsumtionen skiljer sig markant mellan
olika åldersgrupper. för den yrkesverksammaDet delenär av
befolkningen fördelarna med samordning visa sig,kansom en

försäkringsgivaren får starka incitament bedrivaatt attgenom
uppföljning och prevention.

Vid individuell anslutning bör ställning till i vadäven taman
form bonusmån för den enskilde skall tillåtas försäk-ochen av om

ringsgivaresjukvårdsföretag skall kunna tillämpa differentieraden
egenavgift. Tillämpas individuell anslutning i kombination med ett
vouchersystem kan tänka sig den under åratt ettman person som
inte utnyttjar hela premiebeloppet kan erhålla viss bonus. Om
anslutning sker försäkringsgivare i det tänktakan, såsomgenom
nederländska viss variation i egenavgift förekomma.systemet, en
Det kan i sådana fall motiverat införa för återbe-gränsattvara en
talning bonus och variation egenavgift.av av

Att isåsom den tidigare nämnda idéskissen utveckla tvådelatett
finansieringssystem, där all primärvård skattefinansieras, medan
slutenvården omfattas försäkringen kan medföra svårigheter attav
kontrollera sjukvårdsutgifterna. blirDet endast kostnaderna för
slutenvården skall fördelas konkurrerandepå försäkringsgivaresom
vilket medför ytterligare komplikation beräkna ersättningatten
premie.
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Kvalitetskontroll

Ett med konkurrerande försäkringsgivare fordrar utbyggdsystem en
Ävenövervakning försäkringsgivarevårdgivare. kollektivav om

anslutning tillämpas eftersträvas konkurrens på marknad, ochen
denna marknad måste kontrolleras. I det amerikanska förslaget från
JHG betonas sjukvårdssystem med utvecklad konkurrensatt ett
behöver garantier för försäkringsgivarevårdgivare tillgodoseratt

kostnader,både klinisk kvalitet och patienttillfreställelse. Detta
innebär kliniska och epidemiologiska data kommer till använd-att
ning för utarbeta standard för god praxis. Endast de sjukvårds-att
företag tillgodoser kraven på god klinisk praxis kan bli ackre-som
diterade.

För svenskt vidkommande kan tänka sig Socialstyrelsensattman
regionala enheter lämplig instans förär övervakning såvälen av
försäkringskontrakt vårdkvalitet. Kunskap lokala förhållan-som om
den sannolikt betydelseär för i konkurrensatt ett systemav av
kunna bevaka medborgarnas intresse god vård. vilkenI månav
olika former standard skall utvecklas likt i det amerikanskaav -
förslaget för ligga till grund för ackreditering sjukvårds-att av-
företag blimåste föremål för närmare överväganden. Eftersträvas
individuell anslutning måste konkurrenslagstiftningen tillanpassas
detta sjukvårdssystem, för motverka begränsat antalatt att ett
försäkringsgivarelvårdgivare delar marknaden mellan sigupp geo-
grafiskt.

Implementering

Att direkt frångå nuvarande svenska sjukvårdssystem base-som-
på geografiskt befolkningsansvar -till individuell anslutningras en

med konkurrens torde bli komplicerat. faktum Sveri-Det är ett att
utanför storstadsregionerna, glest befolkat land medär ettge,

förhållandevis sjukhus, vilka lokaliserade utifrån region-ärstora ett
perspektiv. Man kan överdrift demografi såvälpåstårutan att som
sjukhusstruktur mycket olik de förhållanden råder i Neder-är som
länderna. Denna nation har tidigare framgått traditionsom en- -
med fristående sjukkassor och privata försäkringsgivare, och den
föreslagna reformen bygger redan existerande struktur därpå en
aktörerna erhåller förändrade incitament avreglering ochgenom
inslag konkurrens. Sverige omställ-I krävs betydligt störreav en
ning, där sarmoliktstruktur för försäkringsadministrationen ny

tillskapas.måste
Det blir komplicerat i alla delar landet säkerställa inslagatt av av

konkurrens bland vårdgivare. kan inte administreras fram,Denna
måste skapas naturliga förutsättningar. får tänka sigManutan av
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vissa regionerlandet, där idelarlösningar för olikaskiftande av
rollvårdgivare kan spela änintäktsfinansierade störreoffentliga en

möjliga.sannoliktalternativflera privata ärstorstadsregioner, däri
olika delarmellanbedriva sjukvårdföri kostnaderSkillnaderna att
konkurre-ersättningen till deförkonsekvenserlandet får ävenav

finnshuruvida detfåförsäkringsgivarna. Man kan övervägarande
efterefter riskpremierna inte enbart ävenjusteraanledning utanatt

i olika delarproduktionskostnader uppstårskillnader ide avsom
landet.

medinförakompliceratmindretordeDet ett systemattvara
kollektivformmedförsäkringsgivare någonkonkurrerande av

individ-risken för selektion påreducerasanslutning. Därigenom
transaktionskostnaderna. Ettadministrations- ochliksomnivå,

förreglervalfrihet,kombineras medsådant kansystem genom
försäkringskontrakt.alternativtefteraktivt sökandeutträde och ett
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Jämförelse7 och slutsatser

7.1 Jämförelse utifrånmodellerna direktivensav
frågeställningar

avsnitt jämförsdetta de utifrån förutsätt-I modellerna detre
ningar kriterier angivits ioch direktiven. Avsikten är attsom
redovisa i vilken utsträckning uppfyller respektivemodellerna
kriterium. Någon vägning relativaden betydelsen deav av
olika kriterierna ej, jämförelsen sker förgörs utan separat

kriterium.varje

Vård på lika villkor

avsikt varit utforma iExpertgruppens har modellernaatt
principenöverensstämmelse med vård lika villkor.om

Enligt tidigare redogörelse kan innebörden principen tolkasav
på flera praxisMed den utvecklats i hälso-sätt. dagenssom

sjukvård har jämn fördelningoch mellanen resursernaav
geografiska områden medicinsk bedömning behovsamt en av
varit den centrala principen. har också utgåttExpertgruppen
från förutsättning förcentral vård lika villkor äratt atten
finansiella eller intebostadsort skall avgöranderesurser vara
för möjligheten vård.att

Iden reformerade landstingsmodellen den primärvårds-och
vårdenstyrda kommer regionala lokala skillnaderoch skatte-

kraft påverka vilka förfinns tillgängligaatt resurser som
sjukvård. Detta problem kan hanteras med statliga bidrag eller

interkommunal skatteutjämning. bakgrundMot delsen av
kommunernas storlek och antal, frihetdels kommunernas att

olika avvägningar sjukvårdgöra kommunalmotav annan
konsumtion så kan de lokala skillnaderna i ukvårdskonsum-
tionen förväntas bli i primärvårdsmodellen.större Dessa
skillnader följddock politiskaär lokala beslut och kanen av
knappast strida principen likavårdmotanses mera om



216 Jämförelse och slutsatser SOU 199338

villkor de skillnader vi iän dag observerar mellan olika lands-

ting. obligatoriskaDen sjukförsäkringen med ett gemensamt
kontrakt och regional resursfördelning står också i överens-
stämmelse principenmed vård på lika villkor.om

deI alternativ angivits med tilläggsförsäkringar ochsom
möjlighet till försäkringenutträde enskilde indi-denur ges
viden möjligheter på marginalen påverka tillgång och in-att
riktning på vården. gäller för primärvårdsstyrdDetsamma en
vård individuelltmed val primärvårdsläkare med budget-av

för sjukhusvård för försäkringsmodell medsamtansvar en
konkurrerande försäkringsgivare försäkringskontraktensdär
innehåll kan variera. Om dessa variationer inte avspeglar
skillnader i inkomst förmögenhet skillnader i individernasutan
preferenser eller behov föreligger ingen motsättning till prin-
cipen vård på lika villkor.om

Det bör framhållas bedömning modellernaatt en av om
uppfyller principen vård på lika villkor avhängigtärom av
hur detta mål tolkas. Någon officiell tolkning preciseringeller

Ävenprincipen vård på lika villkor finnsav om om en
sådan precisering gjordes skulle det knappast möjligt attvara
särskilja effekterna de modellerna i detta avseende.treav
Däremot skulle sådan precisering värdefullen vara som un-
derlag för taktiska och operationella beslut också ärsom
avgörande för nå mål.dettaatt

Skattefinansiering

I samtliga modeller dominerar offentligaden finansiering-tre
Finansieringen kommer dock olika intäkts-utgörasen. att av

källor, främst statlig eller kommunal skatt. i samtligaDet är
fall frågan skattefinansiering med bred därbas,om en en

skillnaderstörre i beskattningens dödvikt inte föreligger. I
samtliga modeller bygger offentligatre den finansieringen

proportionell inkomstskatt. privata finansieringenDenen
utgör mindre del de intäkterna. Patientavgiftertotalaen av
kan i samtliga modeller föranvändas ochatt styra ransonera
vården. Däremot har dessa relativt liten finansiell betydel-en

försäkringsmodellenI finns möjligheter via priva-ävense. att
tilläggsförsäkringar ochta offentliga försäk-utträde denur

ringen, påverka omfattningen inriktningen försäkrings-och
påskyddet marginalen. Den huvudsakliga finansieringen, även
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variant, skatte-inom denna kommer dock utgörasatt av
intäkter.

hälsaEn god

Hälsotillståndet befolkningen beroende mängdhos är av en
faktorer sjukvårdens bidrag svårt exakt.där Detär att ange

befolkning-framförts förändringar ihar även argument attom
sjukvårds-i oberoendehälsa, aggregerade tal,mätt ärens av

Även sjukvårdens bidrag till totala folkhälsaninsatser. denom
bidrar naturligtvis sjukvården till hälso-omöjligär att ange,

för enskildaförbättringar för många sjukdomsgrupper och
individer.

hälsoeffekter modeller-fastställa samband mellan ochAtt ett
svårt. få studier gjortsegenskaper är Deytterst som avnas

påverkarfinansiering organisation vårdenhur ändrad och av
omöjli-visar effekterna små ellerolika hälsoindikatorer äratt

för olikaidentifiera. finns emellertidDet attatt argumentga
för vissai bidrar till god vårdegenskaper modellerna en

primärvårds-långsiktig patient-läkarrelationEngrupper. som
fördelpå förmodellen bygger skulle kunna personervara en

kroniska sjukdomar, vanligen för barn-med de äldre, och

familjer. speciella möjligheterdenna modellI även attges
sjukvården social service och lokalt hälso- ochsamordna med

miljöskydd.
tillförsäkringsmodellen motsvarande möjligheterI ges

samordning avvägning sjukvård åtgärder inomoch ochav
måletsamhällssektorer för påverka folkhälsan. Omandra att

reducera mått på socialförsäkring-hälsotalet, ärär att ettsom
ersättning för så integre-utbetalningar ohälsa, ger enens av

försäkringsersättningarna för vård inkomstbortfallring ochav
för befolkningen incitament.den yrkesverksamma starktett

försäk-skulle kunna åstadkommas inom variantDetta en av
ringsmodellen.

samtliga förutsätts preventiva insats-modeller dock deI att
kollektiv finansieras administre-karaktär beslutas, ochaverna

i särskild ordning. Utifrån befintlig intekunskap detärras
troligt valet modell skulle påverka totalagenerellt denatt av
folkhälsan. preventivaväsentligt betydelse deAv större är att
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insatserna till områdende där effektde bäst i rela-styrs ger
tion till kostnaderna. Se vidare avsnittet kostnadseffektivi-om
tet.

Vårdens kvalitet och tillgänglighet

hälso- sjukvårdenInom och finns starkt professionelltett
incitament till vårdkvalitet.hög kan emellertid på-Dettaen
verkas faktorer regleringar, ersättningssystem ochav som
andra styrmekanismer. Erfarenheter köpa-sälja-relationer,av
vilka återfinns i samtliga modeller, visar enligt tillgänglig
information vårdkvaliteten reducerats i svenska lands-att
ting. Tvärtom den allmänna uppfattningenär de minskadeatt
väntetidema och köerna till operationer behandlingar,och

följd förändringar,dessa i inneburitsig kvali-som en av en
tetsökning. Uppdelningen på köpare och säljare har också i
sig lyft fram kvalitetsaspektema i jämförelse med den traditio-
nella budgetprocessen.

den reformeradeI landstingsmodellen, med begränsaden
konkurrens, och i den obligatoriska försäkringsmodellen, med
taxeersättning och finnskontrakt, ingen anledning reduceraatt
kvaliteten på vården. Eftersom patientavgiften lika för allaär
kan kvalitet i stället bli viktigt medel i konkurrensenett om
patienterna. den primärvårdsstyrdaI vården kan förbättraden
patient-läkarrelation positiva effekter vårdens kvalitet,ge
samtidigt det finns risk husläkarnas incitamentatt attsom en
reducera specialist- och sjukhusvård negativa effekterger
vårdkvaliteten. effektiv medicinskEn revision skisseratssom
i modellen möjlighetär motverka Erfarenheternadetta.atten
från USA visar inteHMO uppvisar medicinsksämreatt en
kvalitet än den prestationsersatta sjukvården. Då skillnader i
kvalitet konstaterats det patienternas omdömenavser egna om
bemötande och väntetider.

Beträffande vårdens tillgänglighet medför offentligaden

finansieringen finansiellade restriktionema söka vårdatt att
lika förär modellerna. reformeradeden landstingsmodellenI

försäkringsmodellenoch kommer vårdgivamas tillgänglighet
begränsas finansiellade och administrativa restriktioner-att av

försäkringsgivama fastställt. landstingsmodellenl ärna som
dock tillgängligheten begränsad till landstingens egna pro-
duktionsenheter eller de enheter landstingen kontrakteratsom
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vården till. Primärvårdsmodellen individenut godger en
tillgänglighet till husläkare. utnyttjandeFör specialist- ochav
sjukhusvård krävs emellertid godkännande husläkaren.ett av

problemEtt med tillgänglighet kan uppstå i modeller med
individuell anslutning. Det gäller primärvårdsmodellen och

modell med konkurrerande försäkringsgivare, där selek-en
tionsmekanismer kan medföra högriskpatienter inte erbjudsatt

utbud för deras behov.ett anpassat

Valfrihet

valfrihet för denEn enskilde individen kan försäk-valavse av
ringsskydd ocheller vårdgivare. Valet försäkringsskyddav

starkt begränsat i samtligaär modeller. reformeradedenI
landstingsmodellen erbjuds samtliga invånare i geografisktett
område villkor. Försäkringsmodellen i densamma ger, ena
varianten, individen möjligheter på marginalen via tilläggs-att
försäkringar och påverkautträde sitt försäkringsskydd. Om
den primärvårdsstyrda vården utformning där hus-ges en
läkama kontrollerar delar sjukhusresursema individenav ges

viss valfrihet husläkama har olika kontrakt medatten genom
Ävenandra vårdgivare. husläkarnas utbud kan variera.eget

viktigtDet är de skillnaderpoängtera i försäkrings-att att
kontrakten förekommer inte den basala sjukvårdensom avser
i någon modell.

Beträffande individens möjlighet välja vårdgivareatt ger
försäkringsmodellen valmöjligheter. Valet emellertidärstora
inte fritthelt begränsas försäkringsadministrationensutan av

Ävenavtal med vårdgivare. i landstingsmodellen individ-ges
möjligheter välja mellan de värdenheter landstingetatten

driver eller har kontrakt med. Erfarenheterna från landsting-
agerande tyder dock valet vårdgivareatt externaens av

kommer begränst i försäkringsmodell.änatt Ivara mera en
primärvärdsmodellen finns valfrihet husläkare medanen av
valet vårdgivare inom specialist- och sjukhusvården på-av
verkas i hög grad husläkaren.av

Etableringsfrihet och konkurrens

samtliga modeller förekommerI viss reglering tillträdeten av
till sjukvårdsmarknaden. Etableringskontrollen varierar dock
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etableringsfriheten kommermellan modellerna. Den största
återfinnas i försäkringsmodellen. Genomsannolikt attatt

inomförsäkringsadministrationen inte någothar ägaransvar
kostnadseffektivatillvårdproduktionen finns inga motiv att

erbjudas inträde marknaden.inte skulle Iproducenter
etableringsfrihetockså vissprimärvårdsmodellen kan en

intresseradeerbjudas. Genom husläkarna kommeratt att vara
sjukhus-kostnadseffektiva vårdgivare inom specialist- ochav

del-möjligheter till inom dennavården finns konkurrensen
Etableringsfriheten reglerassektor. husläkare kommer attav

samti-via beställarenheter. Om kommunernakommunernaav
ibegränsningar etable-digt driver enheter kan dettaegna ge

för tillträ-ringsfriheten. möjligheternalandstingsmodellenI är
minst. Erfa-sannoliktde till marknaden för producenternya

svårighetervårdgivarevisar också harrenheterna att externa
landstingens vårdproducenter. Lands-konkurrera medatt egna

påverkakapital vilket kan valettingen har bevakaett eget att
utkontraktering.produktionmellan ochegen

Etableringsfrihet medför inte nödvändigtvis konkurrensatt
passiva försäk-uppstår. fritt tillträde till marknad medEtt en

ringsadministrationer dåligt informerade konsumenteroch

kostnadsökningartill okontrollerade ochkommer ledaatt
bristfällig för effektiv konkurrenskonkurrens. Avgörande en

inflytandet på efter-hur efterfrågesidan Detär störstaagerar.
försäkringsadministrationema olikafrågesidan ellerutövas av

inflytandePatienternas möjligheter ochbeställarenheter.

vårdgivama förutsätts lika i försäkrings-modellerna. Ivara
kraftförsäkringsadministrationema i storlekmodellen kan av

sjukhusen.starka köpare Detta ärgentemotagera ensom
i primärvårdsstyrda vården påsvaghet den där storleken

husläkarmottagningama och lokala beställarenheter kan med-
föra i vårdgivare iproblem förhandlingar med monopolställ-

organisationenning främst sjukhusen. integreradeDen av
fördelenfinansiär produktion i landstingsmodellenoch ger av

insyn för i produktionen. Problemetbättre beställaren ären
lojaliteter inslagetdock detta skapar begränsaratt som av

konkurrens mellan producenter.
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Det demokratiska inflytandet

samtliga modeller kommer politiska inflytandetI det att vara
beträffande sjukvårdens finansiering,reglering, utgifter-stort

försäkringsskyddetsstorlek utformning. politiskaDetsamtnas
inflytandet emellertid olika nivåerutövas i modellerna. I
landstingsmodellen och pri märvårdsmodellen förutsättning-är

bäst för regional och lokal politisk förankring. Medarna en
politiskadet centrala inflytandet i försäkringsmodellen integes

dessa förutsättningar. finns möjlighetDäremot större atten
föra nationell sjukvårdspolitik. Förutsättningarna för etten
politiskt inflytande i produktionsprocessen i denär störst
reformerade landstingsmodellen där politiska församlingar

sin roll kan administrativaägare med medel.styragenom som
möjligheter till politisk insynDet och beslut i såväl struk-ger

turfrågor renodlade driftsfrågor, vilket inte igaranterassom
övrigade modellerna. samtliga modeller finns möjlig-I dock

tillheter demokratiskt inflytande politisk representationgenom
i förstyrelser sjukhus, andra vårdgivare, beställarenheter och
försäkringsadministrationer. dock frågaDet är mera en om
insyn direkt inflytandeän över verksamheten.

Samverkan med andra samhällssektorer

områdenDe där samordning diskuterats äldreomsorgenären
försäkringaroch inkomstbortfall. primärvârdsmodellenImot

föreligger förutsättningarnade bästa för integrering meden
kommunaladen äldreomsorgen och övrig social service.

Erfarenheterna från kommuner tidigare haftredan ettsom
samlat för sjukvård och visaräldreomsorg emellertidansvar
inte detta skulle avgörande betydelse. internadenIatt vara av
kommunala organisationen sjukvårdhar och äldreomsorg

i skilda funktionella enheter. samordningEn mellanseparerats
sjukvård inkomstbortfallsförsäkringarnaoch förutsätter som
tidigare angivits uppdelning mellan yrkesverksamma ochen

äldre.de Med sådan uppdelning finns möjligheterstora atten
i försäkxingsmodellen integrera försäkring vårdkostnadermot
och inkomstbortfall till följd sjukdom.av
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Kostnadskontroll och kostnadseffektivitet

Samtliga modeller har utformats så politiska församlingaratt
på nationell eller lokal nivå fattar beslut årlig utgifts-om en

Ingen modellerna utgår från öppet försäkrings-ram. ettav
där vårdutnyttjandet sjukvårdskostnademassystem avgör

storlek i efterhand. Förutsättningarna upprätthålla kost-att en
nadskontroll kan dock variera mellan modellerna.

effektivEn kostnadskontroll i försäkringsmodellen ställer
krav i förhandlingar med vårdgivamastora uppnåatt

bindande överenskommelser. förutsättningEn såvälär att
priser kvantitet och kvalitet påverkaskan via kontraktsom
eller andra styrmedel. En svaghet i modellen möjlig-är att

tillheterna administrativ styrning vårdutnyttjandeten av
saknas. Erfarenheter från försäkringsbaserade sjukvårdssys-

visartem problem med kostnadskontrollen kan uppstå dåatt
ersättningama baseras på Samma erfarenheter finnstaxor.
från den försäkringsersatta vården inom den svenska sjukför-
säkringen. Kostnadskontroll förutsätter aktiv styrning,en
framför allt den skall kombineras med krav effektivitet.om

Kostnadskontrollen är styrka i landstingsmodellen där etten
starkt administrativt inflytande över produktionsstrukturen
bibehålls. Det möjligheter kontrollera lönebild-att t.ex.ger
ning och vårdutnyttjandet med administrativa styrmedel.
Landstingen kan också via administrativa styrmedel påverka
kapaciteten inom sjukvården, antalet sjukhussängar ocht.ex.
antalet anställda läkare. Om landstingen själva finansierar
sjukvården kan friheten välja utdebitering medföra svårig-att
heter nationell synvinkel kontrolleraatt kostnaderna. Iur
primärvårdsmodellen kan avsaknaden tradition och kompe-av

hos husläkarna sjukvårdentens försvaghetatt styra vara en
Ävensåväl kostnadskontroll kostnadseffektivitet. storle-som

ken läkarmottagningarna kan svaghet i förhand-vara en
lingar med vårdgivare sjukhusen, liksom för stabili-stora som

i finansieringen.teten
Vad gäller kostnadseffektiviteten visar erfarenheterna att

införande köpa-sålja-relationer påverkar produktivitetenav
positivt. Detta kommer således styrka i samtligaatt vara en
modeller. bakgrundMot tydlig separationav en mera av
finansiär och producent i den primärvårdsstyrda vården och
försäkringsmodellen det troligtär dessa effekter kommeratt

istörre dessa två modeller.att Beträffande kostnadseffek-vara
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tiviteten medför primärvårdsmodellen starkt omvandlings-ett
tryck på sjukhusvården. Samtidigt husläkama ökadeges

och ökat inflytande på vården.ett Huruvida dettaresurser
förbättrar kostnadseffektiviteten i vården svårtär förutsä-att

bakgrundMot den dominans sjukhusvård finnsga. av av som
i det svenska ukvärdssystemet i internationell jämförelse är
det troligt denna omfördelning kan förbättraatt kostnadseffek-
tiviteten inom sjukvården kontroll remisser tillgenom en av
sjukhusvården. Empiriska belägg för detta saknas dock.
Sådana också svåraär därför kostnadseffek-att presentera, att
tiviteten i hög grad beroendeär de operativa besluten.av

När det gäller avvägningen offentlig konsumtionmot annan
framtvingar den primärvårdsstyrda vården och försäkrings-
modellen prioritering andra verksamheter.gentemot Meden

landstingsmodell där landstingen själva för ñnan-en svarar
sieringen ställs sjukvården endast privat konsumtionmot samt
mindre verksamhetsområden trafik och kultur. olikaDesom
förutsättningarna sjukvårdsinsatservägaatt kon-mot annan
sumtion kan effekter på sjukvårdskostnademas storlek. Detge

dock viktigtär komma ihåg begränsningatt sjuk-att en av
vårdskostnadema inte någotär mål i sig.

Uppföljning och utvärdering på nationell nivå

Förutsättningarna för uppföljning och utvärdering beroendeär
den information finns tillgänglig. Som tidigare konsta-av som

köpa-sälja-relationerterats i sig värdefull infor-genererar
mation kostnader och kvalitet. Eftersom kontraktsrelatio-om

inom landstingen mindre formaliseradeär det möjligtärnema
informationen i landstingsmodellenatt inte kommer att vara

kvalitet. Detta kan kompenseras insynen iav samma attav
vårdproduktionen bättre iär landstingsmodellen. Det möj-är
ligt landstingens tidigare erfarenheteratt samverkan medav
nationella kan underlätta informationsutbytet i lands-organ
tingsmodellen.

Samtliga modeller bygger på olika former regional ochav
lokal styrning försäkring och vårdproduktion. infor-Denav
mation krävs för nationella utvärderingaratt skall utförassom
får regleras via överenskommelser mellan nationella organ
och vårdgivare. Inslaget konkurrens mellan vårdgivare kanav
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omfattasdelvisinformationenmedföra kravdock att avom
sekretess.

och utvecklingFörnyelse

tillägna sigtradition snabbtsjukvård finnssvenskInom atten
förändras knappastutvecklingmedicinsk teknologi. Dennany

medmodelllandstingsmodellen ellerreformeradei den en
primärvårdsmodellen detärobligatorisk sjukförsäkring. I

specialist- sjuk-ransonering ochprimärvårdensmöjligt att av
vilketproducenter,omvandlingstryck dessahusvård ettger

innovationer. kanmedicinska Detspridningenkan bromsa av
kostnadseffektiv teknolo-påsamtidigt innebära kravenatt mer

Eftersom vård-innovationer.tillukhusvården lederinom
primärvärdsstyrdaförsäkringsmodellen och dengivarna i

finnsincitamentekonomiskavården kommer att reagera
vidbeaktaskostnad bättreförutsättningar till att

teknologi.medicinskintroduktionen av ny
till organisa-förmågansjukvårdproblem med dagens ärEtt

sannolikt inslagenomställning.torisk förnyelse och Här ger
i försäk-produktionssidanpluralismkonkurrens ochav

vården,primärvårdsstyrdai viss mån denringsmodellen, och
försäk-omställningar. Genomförutsättningar till snabbare att

möj-ringsadministrationen inte störrehar ägaransvarett ges
risk ivårdgivare.skifta mellan Enligheter uppdragenatt

för-kanlokala intressenprimärvårdsmodellen kan attvara
införandetfördröja utveckling innebärhindra och avsomen

teknologi vårdformer.och nyany

Administrationskostnader

kontraktsrelatio-återfinns såväl vidAdministrationskostnader
helintegre-säljare inomochmellan oberoende köpare somner
alltför lågaviktigt påpekarade Det är även attattsystem.

med kontrolleraadministrationskostnader problem attger
uppvisar försäkrings-Generelltvårdutnyttj ande och kostnader.

premierindividuellaanslutningindividuell ochmedsystem
sådan anslutning dockadministrationskostnader. ärhöga En

erfarenheternainternationellainte aktuell i någon modell. De
småadministration mellanskillnaderna i skostnadervisar äratt
sjukvårds-offentligamonopoliserade försäkringsgivare och
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myndigheter. Erfarenheterna tyder på administrationskost-att
nader dvs. de uppstår innan företyp,anteav ex som pro-
duktionen äger är vid förhandlingarstörre medrum, externa
vårdproducenter. Däremot kostnaderär dvs.typ,postav ex
kostnader för kontroll och uppföljning, vid integreradestörre

fördelEn med helintegreratsystem. i denett system som
reformerade landstingsmodellen justär möjligheten väljaatt
mellan administrativa styrmedel och styrning via kontrakt. I

primärvårdsstyrd vård med individuell anslutning till hus-en
läkare med budgetansvar för delar sjukvården krävsav
administrativa insatser för övervakning och uppföljning. Olika
åtgärder förhindra selektionatt patienter kommer ocksåen av

kräva administrativa insatser.att
Många små beställarenheter ökar administrationskostnader-

Ett sätt reducera administrationenatt är samverkanna. en
Ävenmellan de små kommunerna. i landstingsmodellen skulle

administrationskostnadema kunna reduceras antaletattgenom
landsting reducerades. I modellen med obligatorisk sjukför-
säkring finns litet antal regionala försäkringsadministratio-ett

vilket lägre administrationskostnader.ner ger

7.2 Skillnader mellan modellerna

arbetetI har utgått från samtligaexpertgruppen modelleratt
skall uppfylla utgångspunktema vård på lika villkor ochom
offentlig finansiering. vissaFör de kriterier sattsav som upp

ocksåår skillnaderna små eller omöjliga fastställa. Föratt
ställningstagandet till fördelar och nackdelar med de tre mo-
dellerna kan det särskild vikt uppmärksamma deattvara av
kriterer där det föreligger skillnader. vissa fråge-För deav
ställningar diskuterats föreligger relativt skillnader.som stora
Dessa enligtär bedömning följandeexpertgruppens

Valfrihet. Möjligheterna för individen påverka sittatt
försäkringsskydd inomär störst primärvårdstyrd vården
baserad på individuell anslutning till husläkare med bud-en

för delar sjukhusvården inomgetansvar obligato-samtav en
risk sjukförsäkring tilläggsförsäkringarmed möjligheteroch
till utträde. De möjligheternastörsta för individen väljaatt
vårdgivare finns inom försäkringsmodellen i olika utform-

Ävenningar. i den reformerade landstingsmodellen år denna
valfrihet inom det utbud landstingen erbjuder.stor Ingen
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vårdgivare.valfrihetfullständigerbjudermodell aven

förFörutsättningarnakonkurrens.ochEtableringwhet en
sjukförsäkringobligatoriskinometableringsfrihet är störst en

någotinte harförsäkringsadministrationen ägaransvardär utan
vårdgivare.olikaavtal medfritt tecknamöjligheterhar att

primär-inom denrelativtmöjligheter är ävenDessa stora
reformeradedenEtablering inomvårdsstyrda vården.
landstingendet ägaransvarlandstingsmodellen begränsas av

produktionsenheter.förhakommer att egna
effek-nödvändighetmedför medEtableringsfrihet inte att en

effektivförFörutsättningarnauppstår.tiv konkurrens en
och denlandstingsmodellenreformeradeupphandling i den

faktorer be-beroendevårdenprimärvårdsstyrda är somav
obliga-information. dentillgången Istorlek ochställarnas

försäkrings-regionaladeförsäkringsmodellen kommertoriska
jämbördigasinkraft storlekadministrationema i att varaav

lands-fördel medsjukhusen.vårdgivare Enmed större som
produktionskost-informationtillgång påtingsmodellen är om

vårdgivare.privataförhandlingar medinader

denhelintegreratkontroll.Demokratisk I systemett som
politikerna i sin rollreformerade landstingsmodellen har som

tillmöjlighetersåväl insynmöjligheter tillägare stora som
primärvårdsstyrdaverksamheten. dendirekt inflytande Iöver

den demo-sjukförsäkring kommerobligatoriskvården och en
uppföljninginsyn ochkratiska kontrollen utövasatt genom

till direktmöjligheterpolitikernai mindre gradoch styr-ge
inriktning.ning verksamhetensav

bedömtfrågeställningar harantalFör attexpertgruppenett
skillna-modellerna.mindre skillnader föreligger mellan Dessa

frågaoperativa besluten, dvs.der dock beroende deär enav
intern effektivitet.om

Erfarenheternakostnadsefektivitet.Kostnadskontroll och
harförsäkringsadministrationervisar ägaransvarutanatt

sjukvården.inomtotalkostnademasvårigheter kontrolleraatt
kontrakt detsjukförsäkringen ochobligatoriskaIden är taxor

försäkringsadministrationen, medanföravgörande styrmedlet
utnyttja ad-kani landstingsmodellenbeställarenheter även

Ävenkostnaderna.för kontrolleraministrativa instrument att
via avtalinför problemvården ställsprimärvårdsstyrdaden att

husläkare kanbetalassjukhusvården. delDenstyra avsom
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finnssamtliga modellerkontrolleras remisser.dock Igenom
vårdstrukturenemellertid förutsättningar den totalastyraatt

investeringar.offentlig kontroll störregenom av
sannolikt försäk-Beträffande kostnadseffektivitet detär att

primäwårdsstyrda vårdenringsmodellen och den genom en
inci-separation finansiär starkastklar och producent gerav

iflera prestationer rela-till hög produktivitet, dvs.tament en
från reformer i detill resursinsatsen. Erfarenheternation

produktivitetsförbättringarnuvarande landstingen visar att
landstings-möjliga inom helintegreratäräven systemett som

kostnadseffektivi-förväg skillnader imodellen. i bedömaAtt
intillvårdresultatet,då till nästdvs. relateras ärtet, resurserna

visar isjukvårdssystemomöjligt. Befintliga studier totalaav
inga skillnader beträffande vårdresultat.regel

Även admi-Administrationskostnader. storlekenom
svåra bedömai modellernanistrationskostnadema de är atttre

vården kommersannolikt primärvårdsstyrdadet denär attatt
övrigatvåadministrativa aktiviteter deänkräva mera av

flera enheterSpridningen upphandlaremodellerna. samtav
faktoreranslutningen till husläkareindividuelladen är som

administrativa kostnadertill detta. reducera debidrar För att
anslutning tillselektion viduppstår för förhindraattsom

anslutningnågon form kollektivhusläkare, kan övervägas.av
selektionsmöj lig-kapitationsformelförñnad begränsarEn som

Lågaadministrationskostnadema.nedbringaheterna kan även
Administra-sig.administrationskostnader dock inget mål iär

positiva effektermotiverastiva aktiviteter kan de somgerom
anpassningkostnadseffektivitet och bättrebättre avenen

önskemål.till patienternasvårdutbudet

7.3 Slutsatser

uppgifthaft till göraharExpertgruppen att samman-en
förslageller läggamodellernabedömning defattande treav

för svenskbästadendenvilken modelltill varaansersom
problemantalemellertidfinnssjukvård i framtiden. Det ett

uppmärksamhetvill fästafrågoreller expertgruppensom
börmodellVid valetfortsattainför utredningens arbete. av

får lösning.problembeaktas dessaatt en
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Sjukvårdens finansiering på kort och lång sikt

Hålso- och sjukvården finansieras till 90 % offentligaöver av
medel. innebärDetta sjukvårdens utveckling blir starktatt
beroende den offentliga sektorns utveckling på kort ochav
lång sikt. På kort sikt domineras finansieringsproblemen av
den ekonomiska krisen och behovet återställa balansenattav
i landstingens finanser. viktigtDet är dessa kortsiktigaatt
finansiella problem inte får oacceptabla konsekvenser för
verksamhetens innehåll och utveckling. plan förEn sjukvård-

roll i återställandet balansema i de offentliga finan-ens av
måste därför utarbetas. På lång sikt måste sjukvårdenserna

tillförsäkras stabil finansiering gör konjunkturellaatten som
variationer kan absorberas. förutsätterDet entydigt klar-ett
görande för finansieringen skall ligga.ansvaretvar

Sjukvårdens strukturproblem

Strukturen inom svensk sjukvård är resultat den medi-ett av
cinska teknologi utvecklades under 1950- och 1960-talensom
med starkt behov vårdplatser inomett den slutna akut-av
sjukvården. Förändringar i sjukdomspanoramat liksom föränd-
ringar i den medicinska teknologin har inneburit starkt redu-

behov vårdplatser. Vinsternacerat denna utvecklingav av
har ännu inte tagits hem och sjukvårdens struktur har inte

till den situationen.anpassats För sjukvården skallattnya
kunna fortsätta utvecklas och tillvara metoder ochta nya
idéer fordras strukturreform lägger grunden för denen som
framtida utvecklingen. Expertgruppen sådanattanser en
reform måste lösas i samarbete över länsgränsema. Behovet

detta måste uppmärksammas nationell nivå.av
En strukturreform viktigtär för skapa dynamik iatt ny

svensk sjukvård. Men strukturproblem kommer uppstånya att
och modell svensk sjukvård måste illgodose det konti-en ny
nuerliga behovet strukturella förändringar bl.a. skapasav som

den medicinsk-tekniska utvecklingen.av

Etablerandet fristående producenterav

Det iär dag inte möjligt bedöma vilket den bästaäratt som
eller önskvärda vårdstrukturen för svensk sjukvård, t.ex.
fördelningen mellan privata och offentliga producenter. Det
viktiga blir då åstadkomma produktionsstrukturatt fören
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sjukvården flexibelär och kan till förändringarsom anpassas
inom sjukvården och till förändringar i befolkningens önske-
mål vilken vård skall prioriteras. sådanEn produk-om som
tionsstruktur bör baseras självständiga producenter med
klart för kostnader och kvalitet. Detta är nödvändigtansvar

, vilken förmodell framtidaden finansieringenoavsetti och
organisationen hälso- sjukvårdenoch väljs. frågaEnav som

särskilt måste beaktas universitetssjukhusensär ställning.som
uppgiftDeras inte baraär producera sjukvård ocksåatt utan;

bedriva forskning och undervisning.att harDe ocksåi en
central roll för utvecklingen metoder inom hälso- ochav nyai
sjukvården.

Effektivitet4. och ansvarg
i Effektivitet och klara ansvarsförhållanden två målär fåttsom

ökad vikt inom sjukvården. Förändringar i finansiering och
organisation nödvändigaär inte tillräckliga medel för attmen

Ökadnå dessa mål. effektivitet inom hälso- sjukvårdenoch
kräver också klar och tydlig rollfördelning mellan politikeren
och ledande tjänstemän. Enligt mening börexpertgruppens
chefstjänstemännens arbete förankras i lag för utkrävande av

För kunna planera, följaochatt verksam-styraansvar. upp
heten krävs förbättrade informationssystem för kostnader och

Ökadei kvalitet. måste på utvärderingar inomsatsasresurser
sjukvården integrerar kliniska, ekonomiska och socialasom

inklusiveaspekter, konsekvenserna för patienternas livskvali-
alternativa användningar sjukvårdenstet, Dettaav av resurser.
integäller minst preventiva insatser, där kravet förnytta

medborgarna måste ställas högt. Resultatet dessa utvärde-av
i ringar måste spridas till personal, patienter och allmänhet för

skapa grund föratt nödvändiga prioriteringar.en gemensam
förAnsvaret används rättvistatt effektivtochresurserna

kräver relevant information och dokumentation; kostnader och
effekter olika verksamheter måste dokumenteras och avvi-av

frånkelser förväntade resultat motiveras. Detta skall gälla alla
producenter, ägandeform, verksamhetoavsett helt ellervars
delvis finansieras med offentliga medel.
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beställarsidanfrånAktiv styrning

i dagvårdproducenter prövasochi beställareuppdelningEn
modellersamtliga deicentrallandsting ochflera ärinom tre

köpa-sälja-för dessaförutsättningredovisats. En attsom
medicinskadministrativ ochfungera högrelationer skall är en
beställar-frånagerande köpareaktivtochkompetens ett som

försäk-regionalasjukhusvård ochförhusläkareenheter,
tydligt etab-visarErfarenheternaringsadministrationer. att

passivtkombination mediför vårdgivareleringsfrihet ett
kostnadskon-medtill problemfrån köparsidan lederagerande

förhandlar ochkostnadseffektivitet. enhetertroll och De som
förutsättningarmåstevårdgivarnaavtalar med styraattges

uppföljning ochkontraktering,selektivdessa via åtgärder som
och kvalitet.kontroll kostnaderav
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Inledning1

kost-finnsverksamheter,i och andraliksomsjukvårdssystem,varjeI
tjänster.ellerproduceraanvänds fördirektintenader att varorsom

mellanrelationerhanterakostnader förhandlar dels attDet en-om
verksam-den internaenhetför inomkostnaderdelsheter, styraatt en

administrations- ellerbrukar benämnas trans-insatserDessaheten.
styrningersättning,finansieringföraktionskostnader. Kostnader samt

nödvändi-ärpå aktiviteterexempelvårdgivarekontroll äroch somav
för-diskussionernasjukvårdssystem. Iadministreraför ett omattga

administra-skillnader isjukvårdssystem harmed olikanackdelaroch
1992,Poullier Danzonbl.a.uppmärksammatstionskostnader se

aktivite-på dessastorlekenuppskattagjortsförsök1992. De attsom
mätningendefinitionenbeträffande såvälpå problemvisar avsomter
redovisa ochbilagamed denna ärSyftetadministrationskostnader. att

sjukvårdssystem.olikaiadministrationskostnaderstudiertolka av
område inomtransaktionskostnader ärkontrakt ochTeorier ettom

viastyrningmarknadsrelationersåvälbelyserekonomin somsom
transaktionskost-för teorinGrundernaadministrativa omprocesser.

ställdesverkklassiska1937. I Coasetillbaka till Coasegårnader
marknadföretag ochmellanValetfinns det företag.Varförfrågan
Aktivite-koordinerametoderalternativatvåkan att resurser.ses som

prismekanismer ochkoordineras viaföretagmarknaden mellanpåter
på aukto-företag byggerinomaktiviteterKoordinationenkontrakt. av

transaktionskostnader.tillupphovalternativBåda dessaritet. ger
altema-dettaenligtexisterar Coaseföretag ärtillFörklaringen attatt
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tiv under vissa förutsättningar de lägsta transaktionkostnadema.ger
Diskussionen valet mellan marknad och företag har relevans förom
utvecklingen inom sjukvården.styrsystem I helintegreratav ett sys-

svenska landsting,tem, koordinerast.ex. olika aktiviteter med admi-
nistrativa Försäkringsgivare produktionsansvar,processer. utan t.ex.
Riksförsäkringsverket, har sinutövat styrning förhandlingar ochgenom
ersättning via och kontrakt.taxor

Williamson 1985 delar in transaktionskostnader i ochtypanteex
Den första kategorintyp. omfattar kostnaderpost förex upprättaatt

kontrakt, dvs. kostnader för identifiering lämpliga producenter,av
förhandlingar Ex kostnader insatser förpost genomdri-m.m. attavser

kontrollera och följa kontraktet. Det finnsva, även sambandupp ett
mellan dessa transaktionskostnader.typer Genom väl förberedaav att
och upprätta kontrakt kan kostnaderna förett styrning och uppföljning
reduceras. Omvänt gäller kontrakt utelämnaratt ett viktiga detal-som
jer blir svårt driva igenom och kan ledaatt till avvikelser mellan efter-
frågad och levererad eller tjänst. Detta förhållande har betydelsevara
vid bedömning administrationskostnademas storleken inom sjuk-av
vården. Genom sluta ofullständiga kontraktatt med vårdgivare och inte
följa verksamheten kan administrationskostnadema hållasupp på en
låg nivå. Detta samtidigt osäkerhet beträffande kostnads-storger en
kontroll, vårdens inriktning och kvalitet. Vid bedömning admi-en av
nistrationskostnademas storlek är det nödvändigt samtidigt beaktaatt
konsekvenserna ñr kostnader och kvalitet i vården.

2 Sjukvårdens administrationskostnader

Ett sätt definiera deatt administrativa kostnaderna inom hälso- och
sjukvården är utgå från de relationeratt finns mellan de hu-tresom
vudsakliga aktörerna; konsument, försäkringsgivare finansiär och
producent. Samtliga dessa relationer innehållertre utbyten som ger
upphov till kostnader. Mellan konsument försäkringsgivareoch upp-
kommer kostnader vid uppbörd intäkter formi skatt ellerav av pre-
mier. Administrationen ersättningar från försäkringsgivare till vård-av
producenter i form kontrakt eller budgettaxor, även upphov tillav ger
kostnader. De kostnader uppkommer i relationen mellan med-som
borgarepatient och vårdgivare är bl.a. patientens tidskostnad.

Det inslagetstora försäkringsfinansiering inom sjukvården inne-av
bär konsumenternasatt huvudsakliga betalning sjukvård kanaliserasav
via tredje Det sätt på vilket försäkringsgivareen part. och vårdpro-
ducenter erhåller sina intäkter påverkar storleken och ad-typen av
ministrationskostnaderna. En viktig faktor är anslutningen tillom
försäkringen är individuell eller kollektiv. Offentliga försäkringar där

I offentlig helintegreratett det svenska,system landstingen försom svararsåväl försäkring produktion.som
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premierna är oberoende risk, tillämpar vanligen kollektivav en an-
slutning delar eller hela befolkningen. Privata försäkringar medav
riskrelaterade premier kan erbjuda såväl individbaserade som grupp-
försäkringar. En individuell anslutning ökar antalet transaktioner, och
dessa omfattar bl.a. marknadsföring, administration intygav om
hälsostatus, utformning och inbetalning individuellasamt premier.av
l tabell 1 redovisas skillnader i administrationskostnader för privata
sjukförsäkringar beroende på försäkringskollektivets storlek inom den
amerikanska sjukvården.

Tabell l Administrationskostnader vid amerikanska privata försäkringar
uppdelad på förstorlek anslutna grupper

Typ Individuella Grupp antal anställdaav
kostnad 10 100-500 2 500-10 000 10 000

Ersättning till
vårdgivare 9,3 % 8,6 % %4,1 3,8 % 3,0 %

Övr. adm. 12,5 11,2 4,0 1,4 0,7

Uppbörd intäkter 8,4 6,0 1,6 0,3av 0,1

Riskfördelning
vinstoch 8,5 8,0 5,5 1,8 1,1

Finansiella kostnader 1,3 1,2 0,8 0,7 0,6

TOTALT 40,0 35,0 16,0 8,0 5,5

Källa Danzon 1992.

Med övrig administrationen bl.a. marknadsföring, försäljning,avses
kontroll hälsostatus hos försäkrade Med riskfördelning ochav m.m.
vinst avkastning på kapital hos försäkringsgivarna.eget Deavses
finansiella kostnaderna är mellan skatter på premiernettot minus
försäkringens ränteintäkter. Som framgår tabellen ñnns klartettav
samband mellan storleken på anslutna och de administrativagrupper
kostnademas storlek. Ett liknande finnsmönster även för privatat.ex.
olycksfallsförsäkringar i Sverige där kostnaderna för administreraatt
gruppförsäkringar är väsentligt lägre än för individuella försäkringar

Svenskase försäkringsföreningen 1990. Detta förhållande har an-
vänts privata sjukförsäkringar.ett argument Medmot offentligsom en
försäkring kommer anslutningen omfatta kollektivatt ett stort genom

samtliga medborgareatt ansluts. Detta kan emellertid även uppnås
med privata försäkringar större sluter sigattgenom grupper samman
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sjukvårdsmarknadenamerikanskaPåförsäkring. dentecknaför att en
sjukförsäkringar.kollektivaförsäkrademedborgareflertaletär genom

framförhandlatsförsäkringaranställdasinaerbjuderFöretagen som
kollektiv lågauppvisarsjukförsäkringaroffentligaAttför störreett

för-försäkringarprivatamedjämförelseradministrationskostnader i
anslutningsformen.deltillsåledesklaras stor av

tillbaserasstorlekadministrationskostnademas storDiskussionen om
i Kanadasjukförsäkringenoffentligadenmellanjämförelserdel på

1991HimmelsteinWoolhandleri USA.försäkringsystemenoch
sjukförsäk-kanadensiskai denadministrationskostnademavisar att

privataför deandelMotsvarande% 1987.0,9 åruppgick tillringen
%. Dessa34,411,9 ochmellantilli USAsjukförsäkringama angavs

utgifter-redovisadebeakta deför endastkritiseratsharjämförelser att
doldaförekommerutgiftersidan dessaVidadministration.för avna

exempel ärEttförsäkringssystem.offentligaframför alltutgifter inom
skatteintäkter. Det äruppbördförkostnadernaadministrativade av

till sjuk-fördelasbörskatteförvaltningenkostnader inomdels som
skatterkostnadersamhällsekonomiskadels devården, ger upp-som

ochkonsumtionsparande,arbetsutbud,påverkatillhov attgenom
administra-investeringar redovisadeåterfinnskostnaderDessa som

försäkringspremier hosinbetalningberäkning ochförtionsutgifter av
tillupphovskatteuttagkostnadermedan deförsäkringar,privata ger

utgiftsposter.någraframgår iinte
kostnaderantalytterligare1992 diskuterar ett typerDanzon av

främstgällersjukförsäkringar. Detoffentligaiframgårintesom
försäkringsinsti-kostnaderdedvs.hazard,moralkontrollen enav

vilketvården, äröverutnyttjandekontrolleraförhartution ettatt av
självrisker förviahanterasförsäkringsskyddet. Dettaföljd aven

för-i privatavårdgivamatillersättningenregleringpatienten och av
utsträckningsjukförsäkringar i störreoffentligamedansäkringar,

icke-pris-mekanismer. Kost-andraväntetider ochmedransonerar
interedovisasfastställa ochsvårasistnämnda årför denaderna att

betraktaorimligtemellertidäradministrativa kostnader. Det attsom
admi-redovisar hur1992fri Danzontidpatientens resurs.ensom

redovisningjämförbarförbeaktaskostnader börnistrativa att ge en
tabell 2.

före-avdragsgilla för2 premier varitdessaförstärktsdettaI USA har attav
subventionering.indirektdvs.taget, en

Söder-3 dödviktbeskattningenskostnaderdessaFör redogörelse seaven kollektiva privataIV. Huruvidabilagaianförd litteratur1993 och därström
tillräckligtintebeteendeförändringar ärsådanatillupphovförsäkringar ger

kartlagt.



235199338 Bilaga 1SOU

2 Principiell fördelning administrationskostnader vid privatTabell av
Försäkringoffentligoch

Privat Offentlig

Premier SkatterInkassering intäkterav

PatientensKontroll moral Priserav
Informations- tidskostnadhazard

benefitsForegonesystem

FörsäljningAdministration av
anslutning Marknadsföring

Medicinska intyg

Riskspridning och Avkastning Osäkerhet förpå
vinst kapital patient, vårdgivareeget

och skattebetalare

Källa Danzon 1992.

främst beskattningensEnligt 1992 det kostnaderna förDanzon är
dödvikt hanteringen hazard de doldamoral utgörsamt av som

förkostnaderna för offentligt finansierad försäkring. Kostnadernaen
försäkringar.allmän administration i regel högre i privata privataår I

försäkringar finns ägarkapital investerat där viss avkastningett en
förutsätts kapital fungerar buffert ellervinst. Detta även som en
fond för kostnader. Vinsten kan då kostnad föroväntade ses som en
denna beredskap. offentliga försäkringar existerar i regel ingenI
liknande beredskap, oförväntade kostnader överförs dels tillutan
skattebetalarna ökade eller reduceringar andra of-skattergenom av
fentliga verksamheter, dels till patienterna väntetider. Engenom

jämförelse administrations-slutsats i översikt vidDanzons är att av
offentliga sjukförsäkringar kost-kostnader vid privata och tenderar

då redovisadenaderna för de sistnämnda underskattas endast deatt
utgifterna beaktas.

sjukvårdssystem3 Administrationskostnaderiolika

USA3.1 Sjukförsäkringar i

pluralistiska amerikanska sjukvården möjlig-Den strukturen i den ger
för-heter till jämförelse administrationskostnadema mellan olikaav

säkringsgivare. offentliga försäkringsgivarna de statliga försäk-De är
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ringsprogrammen Medicare äldre och Medicaid fattiga. Medicare-
täcker dels kostnader för behandling påprogrammet akutsjukhus

Medicare Part delsA, läkartjänster där de äldre erbjuds tecknaatt
subventionerad försäkring Part B, vilket 97 % utnyttjar. Deen

privata försäkringsgivama utgörs renodlade försäkringsbolag medav
eller vinstmotiv bland de sistnämnda finnsutan Blue Cross Bluet.ex.
Shield integrerade sjukvårdsföretag Healthsamt Maintenance Orga-
nizations. Thorpe 1992 har kartlagt de redovisade utgifterna för
administration vid olika försäkringsarrangemang.

Tabell 3 Administrationskostnader andel totala utgifter för olikasom av
Försäkringsgivare i USA år 1990

Typ försäkring Antal Administrationskost-av an-
slutna milj nadernas %andel

Privat
Företag 150 5,5-40
Individuell 15 40
Egen-försäkring 5 -12-
HMO 35 2,5- 7

Offentlig
Medicare, totalt 34 2,1

Part A 34 1,2
Part B 33 3,5

Medicaid 23 3 ,2-1 l

försäkrade 34 -

TOTALT 256 5,8

Källa Thorpe 1992.

framgårSom tabellen är de administrativa kostnaderna förstörstav
privata sjukförsäkringar. Som tidigare redovisats förklaras detta
främst dessa i större utsträckning erbjuderatt försäkringar tillav
mindre och enskilda individer. HMO har i utsträckninggrupper stor

anslutning företag och institutioner vilket avspeglas i relativten av
låga administrationskostnader. Det offentliga försäkringsprogrammet
Medicare har naturliga skäl via kollektiv anslutningen de lägstaav en
administrationskostnader. någotDe högre kostnaderna för Medicaid-

förklaras individuellprogrammet bedömning tillämpasatt huru-av en
vida individen uppfyller kriterierna för omfattas försäkringen.att av
Kontroll individens inkomst och förmögenhet förutsätter olikaav
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kontroll och uppföljning i Medicaid-programmettyper till skillnadav
från Medicare-programmets kollektiva anslutning samtliga med-av
borgare 65över år.

De redovisade kostnaderna administrationen för olika försäk-avser
ringsgivare dels erhålla intäkter, dels vårdgivare.ersätta Förutomatt
dessa kostnader tillkommer den administration vårdgivama förutövar

erhålla ersättning och sinatt verksamhet. Beräkningarstyra egen av
dessa kostnader saknas eller ofullständiga.är föreliggerDet även
svårigheter fördela de administrativa kostnaderna hos vårdgivamaatt
till egenskaper ersättningsprinciper, Organisationsform, storleksom

Den information samlas in vid amerikanska sjukhusm.m. som an-
vänds för flera ändamål, hantering räkningar till försäkrings-t.ex. av
givare, administration patientavgifter, intern planering och kon-av
troll, klinisk forskning Skillnader administrationskostnadernasetc. av
andel inom amerikansk sjukvård kan knappast förklaras skillnaderav
i ersättningsprinciper. Helintegrerade försäkringssystem HMOsom
uppvisar inte generellt lägre administrationskostnader sjukförsäk-än
ringar ersätter fristående vårdgivare.som

3.2 Landstingen Riksförsäkringsverketoch

Någon kartläggning kostnaderna för de totala administrativa aktivi-av
inom svensk sjukvård har inteteterna genomförts. De enheter som

administrerar ersättningen till vårdgivama, landstingen och Riksför-
säkringsverket, saknar tydlig redovisning sjukvårdens admini-en av
strationskostnader. För landstingen finns redovisning kostnader-en av

för central förvaltning. Dessa kostnader samtliga verksam-na avser
hetsområden inom landstingen samtidigt kostnader för admini-som
strationen på distriktsnivå inte inkluderad.är .Utvecklingen kost-av
naderna för den centrala förvaltningen inom landstingen studerades av

ÅrLane, Arvidsson Magnusson 1986 för perioden 1950-1982.
1950 utgjorde kostnaderna för central förvaltning 1,57 % lands-av
tingens totala kostnader. Motsvarande andel år 1982 2,54 %.var

ÅrStudien visade andelen varit relativt konstantatt under 1970-talet.
1991 redovisas de centrala förvaltningamas andel landstingensav
utgifter till 2,3 % Landstingsförbundet 1992.

Med reservation för redovisningen dessa kostnader ändratsatt av
inom landstingen är slutsatsen de centrala förvaltningamas andelatt
varit relativt konstant. Dessa kostnader inkluderar emellertid inte
administrativa aktiviteter på andra nivåer inom landstingen. Inte heller
ingår administrativa kostnader för internt produktionen.att styra

Vid Stockholms läns landsting har material tagits fram förett att
kartlägga de administrativa kostnaderna eller overheadkostnaderna
avseende fördelning och kontroll hälso- och sjukvårdensav resurser.
Dessa kostnader den politiska och administrativa ledningen påavser
central nivå kostnader för lokala beställarorganisationer.samt I kost-
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ingårnaderna inte den interna administrationen vid produktionsenheter
vårdcentralersjukhus, etc..

Tabell 4 Administrationskostnader inom Stockholms landsting årläns
1991, miljoner kronor

Administrativ funktion Totalt Sjukvård

Politisk ledn.adm. 313,4 227,8
Hälso- sjukvårdsnämndoch 252,4 252,4
Beställarstyrelser 186,0 186,0

Summa 666,2

Källa Stockholms 1992.läns landsting

Totalkostnaden för hälso- sjukvårdenoch inom landstinget uppgick
år till 16 525 miljoner kronor, vilket innebär administra-attsamma

tionskostnadernas %.andel uppgick till 4 beräkning admi-Enca av
nistrationskostnademas storlek för samtliga landsting ger en summa

3,6 miljarder kronor. Detta bygger på antagandet administra-att
tionskostnadernas andel i Stockholms landstingläns andelenmotsvarar
för riket. Antagande förefaller rimligt då landstingStockholms läns
endast uppvisar något mindre andel kostnaderna för centralen av
förvaltning 1,9 % %genomsnittet för landstingen 2,3 Lands-än
tingsförbundet 1992. Beräkningarna i administrations-tabellen avser
kostnader för verksamhet där interna förhandlingar förs med vård-en
givare ersättningen. Innehållet i kontrakten kan specificerassedanom
i anslag eller prestationer. formErsättningen betalas dock itermer av

anslag och inte via löpande räkning. Vid sidan förhandlingarettav av
ersättning ingår kostnader för via administrativaattom processer

verksamheten. I administrationskostnadema för landstingenstyra
ingår kostnaderäven för den politiska Denna del kost-processen. av
naderna skall naturligtvis effekternavägas demokratisktmot ettav
inflytande på sjukvården, vilket inte uppnås i privata sjukförsäk-t.ex.
ringar.

För erhålla jämförelse administrationskostnaderna föratt en av en
alternativ ersättningsform motsvarande för Riksförsäk-är kostnader
ringsverkets administration intressant. Ersättningen till privata tand-
läkare, läkare och sjukgymnaster bygger på i förväg faställd taxaen
för olika åtgärder och där ersättningen betalas enligt löpande räk-ut
ning. Dessa administrationskostnader således styrform base-avser en

Ävenrad på priser och kontrakt. här ingår endast kostnaderna hos
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administra-dvs. vårdgivarnasvårdgivaren,beställaren för ersättaatt
5.tion tillkommer tabell

199192sjukförsäkringen,Administrationskostnader inomTabell 5
miljoner kronor

Utbetal- Adm.kostnaderAdministra-
Antaltionskostn. ningar Andel av

utbetaln. anslutna

%59,6 4 210 1,4Tandvård -
% 9401,7 459,6 3 430folktandvårdexkl.
% 2 500194 1,518,0 1Läkarvård

3,4 % 60012,9 376 1Sjukgymnastik
% 0001,8 6199,0 488Högkostnadsskydd

företagshälsovård

RFV l992a, l992b.Källa

samband mellan administra-tabellen finns visstframgårSom ettav
vårdgivare. Admini-antalet anslutnationskostnadernas storlek och

sjukförsäkringens utbetalning till priva-strationskostnademas andel av
Skillnaderna docknågot för landstingen. årvårdgivare lägre änärta

osäkerhet föreligger irelativt små bakgrund denoch mot av som
vanskligt draadministrationskostnader detredovisningen är attav

administra-tidigare påpekats skallslutsatser dessa skillnader. Somav
sjukvårdens totala kostnader ochtionskostnadema i relation tillses

förskjutningläkartaxan visarkvalitet. Erfarenheterna motatt enav
på administra-komplexa åtgärder vilket tyder denalltmer ägt attrum,

kontrollen sjukförsäkringen otillräcklig syftet ärtiva inom är attom
kostnadsutvecklingen.ha kontroll av

4 Slutsatser

inom hâlso- och sjukvården måsteAdministrationskostnademas storlek
effekter dessa har på vårdkostnademas storlek,vägas demot anpass-

jämföra administra-ningen till konsumenternas önskemål, Attetc.
till felaktigationskostnadema hänsyn till dessa effekter kan ledautan

försäkringsystem låga administrationskost-slutsatser. Ett öppet kan ha
ändå ineffektivt ersättningen till vårdgivama ärnader men vara om

okontrollerad.
Vid jämförelser administrationskostnader mellan olika sjukvårds-av

viktigt inte de redovisade utgifternaär det endast studerasystem att
för administrativa ändamål. framgått tidigare finns fleraSom typer av
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dolda kostnader inom framförallt offentliga sjukförsäkringar, t.ex.
kostnaderna för beskattningen överföring kostnader på patien-samt av

och andra delar den offentliga sektorn. Samtidigt föreliggerter av
svårigheter uppskatta dessa kostnader.att

kartläggningarDe gjorts administrationskostnader vid sjuk-som av
försäkringar i USA visar på variationer. Det främstär skillnaderstora
i individuell eller kollektiv anslutning påverkar administrations-som
kostnadema i avgörande grad. individuellEn anslutning till sjukför-
säkringar höga kostnader för marknadsföring, försäljning ochger
fastställande premier. En effekt bör beaktas dockär dessaattav som
försäkringar i gengäld kan bättre anpassning till försäkrings-ge en

önskemål.tagamas
Beträffande konsekvenserna för administrationskostnadema olikaav

principer ersätta vårdgivare det befintligaär med studier och redo-att
visning svårt konstatera större skillnader. Större offentliga ochatt
privata försäkringsgivare med kollektiv anslutning uppvisar i stort

andel administrationskostnader. Medicare, Blue CrossBluesamma
Shield i USA och det svenska Riksförsäkringsverket tillämpar presta-
tionsersättningar baserade medan HMO och svenska lands-taxor,
ting arbetar med kombinationer anslag, fast lön och prestations-av
ersättningar. Mot denna bakgrund blir effektiviteten i styrinstrumenten
avgörande för bedömning. sådanEn studie handlar kart-atten om
lägga hur kostnadskontroll, vårdens inriktning och kvalitet samt an-
passning till patienternas önskemål relateradeär till de administrativa
aktiviteterna. Det inteär möjligt utifrån befintliga studier draatt
någon bestämd slutsats dessa effekter.av
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Sammanfattning och slutsatser

nyckelord idiversifiering verksamheten utgörtillväxt ochSnabb av
1950.eftertidensjukvårdens utvecklinglandstingskommunaladen

resursknappheten. Motrelativasuccessivt denUnder 1980-talet tilltar
kritik vadfinansiella förutsättningar,besvärligabakgrund samtav

begrän-den enskildesproduktivitetsutveckling ochsjukvårdensavser
årtion-landsting vid sluteti fleravalmöjligheter, diskuteradessade av

verksamheten.förändringar igenomgripande sättetdet att styramera
fi-förmodeller därdiskuteradeslösningarDe attansvaretvarsom

producerafrånvård skullenansiera och beställa ansvaret attsepareras
dessutom ersättasVårdgivarna skullevård.tillhandahållaoch per

utveck-parallellEnform konkurrens.i någonprestation och avagera
sjuk-stärkas. Inomenskilde skullevalfriheten för denling attvar

allmäni formnyttigheternafriasjukhus skulle devårdsdistrikt och av
vårdcentralerkliniker ochavskaffasservicemedicinskoch attgenom

fick för tjänsterna.kostnadsansvarett
beställar-formnågonnio landstingsammanlagt1992 hadeUnder av

sjukvårdendelnågonåtminstoneorganisation ersatte peravsom
fyralandsting. Ihuvudsak tvåtillkommit i1993 harprestation. Under

Örebro ochfrånersättsochStockholmlandsting Bohus, Dalarna, -- Även Sörmlandisjukhusvård prestation.allmed 1993 i settstort per
lands-de andraprestation. Isjukhusvårdendelarersätts stora perav

förföremålvården ärtingen begränsade delarär det nyasomavmera
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förutsättningar. De lösningar tillämpas är långt ifrån fullständiga.som
Beställare och utförare osäkraär i sina roller. Det kan delvis beronya

de parallella krav på rationaliseringar och strukturförändringar som
i flera fall drivs från den landstingscentrala nivån. finnsDet också
brister i sätten beskriva prestationerna och iatt kostnadsunderlagen,
vilket bidrar till osäkerheten. I del fall utgör de ersättnings-en nya
principema omskrivning tidigare anslag.snarast I alla de aktuel-en av

landstingen kompletteras den löpande ersättningen med krav
samverkan och service respektive begränsningar i den volym sjuk-
husvård produceras. Majoriteten landstingen har ännu intesom av
några eller mycket blygsamma erfarenheter de styrprinciperna.av nya

De lösningar prövas skiljer sig mellan landstingen, bl.a.som avse-
ende beställarnas organisation och sättet ersätta vårdproducenter-att

Några landsting prövar beställare på lokal nivå medan andra före-na.
språkar beställare på central nivå. De etablerade beställarenheternaen
har så här långt inte inriktat sina ansträngningar på skapa konkur-att

mellan vårdgivare. Inom de befolkningstäta delarnarens mera av
landet har i stället konkurrens mellan vårdgivarna tillkommit ettsom
resultat den ökade valfriheten för den enskilde, och därav pengarna
följer patienten. I flera landsting är det oklart hur utvecklingen mot
valfrihet för patienterna på sikt skall samordnas med beställarnas
kontrakt.

Internt inom sjukvårdsdistrikt sjukhusoch har de åren skettsenaste
snabb utveckling införande resultatenheter.mot etten Under 1992av

har kliniker och vårdcentraler på flera håll haft kostnadsansvar förett
medicinsk och allmän service. Vad gäller den allmänna servicen
förefaller resultatenheten i dag den vanligaste styrformen. fleraIvara
landsting finns också exempel på enstaka verksamheter lagts ut.som

Ävenpå entreprenad. inom den medicinska servicen är resultatenheten
i dag vanlig styrform.en

Det är svårt återge ån enskildaatt exempel på verksamhetermer
ombildats eller avknoppats till driftsformer.som Det gäller sär-nya

skilt vårdande verksamheter. Det innebär inte det saknas ambitio-att
I några landsting har genomfört informationskampanjerner. man

riktade till personalen möjligheterna över verksamheter iatt taom
Åtminstoneregi. landsting Stockholmett haregen också arbetat

fram konkurrensprogram där mål vad gäller överföring verksam-av
heter till privat regi De konkreta resultaten landstingensanges. av
ansträngningar är dock hittills mycket blygsamma.

Med utgångspunkt i den förnyelse påbörjats i flera landstingsom
kan åtminstone tänkbara scenariertre vad gäller den framtida utveck-
lingen identifieras. De två första scenarierna baseras renodladen
separering för finansieraansvaret och beställa vårdatt respektiveav

för producera och tillhandahållaansvaret att vård. En avgörande fråga
är samordningen mellan å sidan beställarna och deras uppgiftena att
förhandla fram kontrakt med vårdgivarna, och å andra sidan fort-en



SOU 199338 245Bilaga II

utveckling utökad frihet för patienterna självasatt välja vård-mot att
givare.

Med begränsad valfrihet och fokusering på lokala beställare skulleen
reformeradeden landstingsmodellen kunna utvecklas i riktning mot en

sjukvård utifrån primärvårdens åtaganden. De lokala be-styrssom
ställama kan här folkhälsoarbetet,sätta preventioner och principen

lägsta effektiva nivå för omhändertagande i fokus vid upphandlingom
vårdtjänstema.av

Med utökad valfrihet för patienterna förefaller det svårt moti-en att
införande lokala beställare. Utan krav påett remisser tillvera av

sjukhusen eller begränsningar vad gäller valet vårdgivare uttunnasav
lokala beställares möjligheter till aktivt förhandlingsarbete. En utökad
valfrihet för patienterna, och då inte enbart i formell mening, innebär
i så fall den reformerade landstingsmodellen utvecklasatt slagsmot en
försäkringsmodell. Landstinget, eller större distrikt inom landstinget,
kan i rollen Försäkringsgivare i så fall inrikta arbetet på attsom upp-
handla och godkänna vårdgivare efter behov. fastställaAttnya ramar
för verksamheten krav på samverkan, kvalitet, kapacitet bliretc.
viktiga uppgifter, liksom framtagande enhetliga ersättningsprin-av
ciper uppföljning och utvärdering effekterna. befolknings-samt Iav
täta områden, såsom i syd- och Västsverige, kan det bli svårt moti-att

nuvarande landstingsgränser. Försäkringsmodellen kan i så fallvera
bli regional.

Frågan dåär utveckling enligt något scenarierna ärom en av ovan
troligt. reformeradeDen landstingsmodellen är integrerad modell,en
där för finansiera och tillhandahålla vårdansvaret i huvudsakatt är
samlat under och huvudman. Fördelarna med sådanen samma en
integrerad modell kan knappast ligga i möjligheterna att separera

slutsatsDenna leder fram till tredje troligt ocksåettansvar. mera men
svårbestämt scenario, innebär det integreradeattmera ansvaretsom

för finansiera och producera vård i huvudsakatt kvarstår. Beslut vad
gäller frågor vårdgivamas struktur, inriktning investeringarochom
fattas i så fall liksom tidigare i politisk Därutöver kanen process. en
ökad valfrihet för patienterna tillsammans med interna styrformernya
där verksamhet och ekonomi kopplas iresultera förbättradsamman en
produktivitet och kvalitet. Det är däremot inte troligt effekterna påatt
sjukvårdens struktur blir särskilt Man kan inte heller förväntastora.
sig någon större pluralism vad gäller tillämpade vård- och driftsfor-

Den viktiga frågan vid bedömning den reformerade lands-mer. av
tingsmodellen blir i så fall nuvarande struktur och inriktning iom
hälso- och sjukvården de framtida behoven.motsvarar



246 Bilaga SOU 199338

1 Inledning

denna beskrivs och analyseras pågående förändringsarbetenI rapport
avseende organisation och ekonomistyrning i den landstingskommuna-

sjukvården. 2000Uppdragsgivare och denär HSU expertgrupp
inom utredningen fått till uppgift fram och analyseraarbetaattsom

olika modeller sjukvårdens framtida finans-vad hälso- ochtre avser
iering refor-och organisation dir. 199230. modellerDessa ärtre

landstingsmodell, obligatorisk sjuk-merad primärvårdsstyrd vård samt
vårdsförsäkring. uppdrag här ansluter i förstaDet avrapporterassom
hand till reformerad beskrivning analyslandstingsmodell. En ochen

pågående förändringsarbeten landstingi våra och kommuner tordeav
emellertid förviktig utgångspunkt de båda andra model-ävenvara en
lerna. reformerade kommittédirekti-Den landstingsmodellen beskrivs i

dir. 199230, 13 följandeenligtven s.

reformeradeDen landstingsmodellen bygger på dagens därsystem
landstinget och kommunen för finansiering och tillhanda-ansvarar
hållande hälso- sjukvård. bör till-och Modellen även kunnaav
lämpas förändringar i nuvarande landstingsgränser skulleom
komma till stånd. möjligheter till marknadsmekanismerDe som
finns inom frittbör utnyttjas, patientens rättsystemet t.ex. att
välja vårdgivare, följerinterna marknader där betalningen patien-

och klarare finansiäruppdelning mellan landstinget ochten som
producent. Produktionen hälso- och sjukvård bör i dennaav
modell kunna ske såväl offentliga privata producenter påav som
likartade villkor och i konkurrens.

Det bör redan i denna inledning uppmärksammas i myck-att rapporten
begränsad utsträckning diskuterar de effekter kan tillskrivaset som

landstingens förnyelsearbete. Dels ligger sådan diskussion utanfören
uppdragets dels saknas utvärderingar skulle kunna ligga tillram, som
grund för sådant ocksåarbete. Det skall det finns mångaett noteras att
skillnader såväl mellan landsting mellan olika sjukvårdsdistrikt,som

är svåra rättvisa i översikt det slag redovisasgöraattsom en av som
i Dessa skillnader gäller inte enbart de olika lösningarrapporten. som
prövas och hur långt kommit i utvecklingsarbetet. handlarDetman
också traditioner politikernas tjänstemännensvad gäller och olikaom
roller, och det handlar samspelet mellan administrativa nivåer.om

1.1 Syfte och arbetssätt

fleraI landsting arbetar i dag med förändra organise-sättetatt attman
och hälso- och sjukvården. Ambitioner och pågående föränd-styrara

ringsarbeten finns redovisade i flertal skrifter. Några landsting harett
själva tagit fram informationsmaterial redovisardär de föränd-man
ringar genomföra. Landstingsförbundet har publicerat fleraman avser
studier översiktskaraktär; i några fall samarbeten medav genom
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l992a, 1992b,1991b,l99la,Landstingsförbundet,landstingen
ochbeskrivningaröversiktligapåexempelfinns19920. Därutöver

Anell,exempelvisutredareochforskareoberoendeanalyser meraav
delsyfte i arbetet ärviktigt1991.al, EttLyttkensl990a, 1990b; et

desåsomi landstingenutvecklingslinjerrådandesammanfattaatt
Översikter.beskrivits i tidigare

förändringsarbetelandstingenspubliceratshittillsstudierDe omsom
utvecklingslinjerna påbeskrivahandlatdelentillhar största att enom

långt lands-hurutsträckning analyserasbegränsadnivå. Iövergripande
verksam-mångaoch huri sin förnyelsekommitgenerellttingen mera

gällervad sättetförutsättningarmed atti dag arbetarheter nyasom
publicera-Idriftsformeralternativakonkurrenstilldela m.m.resurser, , hunnitlandstingi deambitionernadetÖversikter ärde snarast som

särskiljaockså svårtfall kan detmångaåterges. I attlängst varasom
genomföras. Attplanerasgenomförs och vadfaktiskt attvad somsom

och djupbreddförändringsarbetetsoch belysaanalysera gene-mera
uppfyllandeföreliggande arbete. Föridelsyfteviktigtandrarellt är ett

intervjuer ochviainsamlatsmaterialempirisktdelsyfte hardettaav
telefonuppföljningarenkladelsIntervjuernaenkät. peravsergenom

publiceringar,i tidigareredovisatsuppgifterutgångspunkt imed som
landsting. Dessai urvalgenomförtsintervjuerpersonligadels ettsom

Örebro ochSörmland,Stockholm,Dalarna,Bohus,landsting är
Östergötland. synpunk-fått tillfälle lämnaharintervjuadeSamtliga att

enkätbilagor. Denoch dessversionpreliminärpå rapportenter aven
driftsformerutvecklingensyftat till belysautskickats har att avsom

flera hållpåanslagsstyrda enheterservice, därmedicinskinom om-
lands-hur långtstuderasenkätenresultatenheter. Genomtillbildats

specialiteter; röntgenviktigainom tvåutvecklingenikommittingen
laboratorier.kemiskaoch kliniskt

förutsättningarna fördiskuteradelsyftetredje ärArbetets att en
urvallandstingsmodellen. Ettreformeradeinom denförnyelsefortsatt

diskute-framträdandeuppfattasutvecklingslinjerde mestsomsomav
in-frågani vården,valfrihetfråganSärskilt behandlas omomras.

marknadsmekanismerinförandeförförutsättningarnaochcitament, av
i landstingen.

ekonomistyrningsjukvårdens2 Förnyelse av

till den förnyelsebakgrundinledningsvis kortkapiteldettaI enges
1980-visas helalandsting. Bl.a.svenskai våradag pågåri attsom

tillekonomisktutökatvilja delegerapräglatstalet ettatt ansvarenav
vård-sjukhus kliniker,ansvariga förtillverksamhetsföreträdarna; dvs ,

på-köp-sälj-modellerså kallademedförsökcentraler De somm.m.
trendbrott.således inget1980-talet utgörslutetbörjades under av

decen-fortsättning på denreformerdagensSnarare representerar en
dockharFörändringstaktenl980-talet.inleddes undertralisering som
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ökat. Mot bakgrund förutsättningar vad gäller hälso- ochav nya
sjukvårdens framtida finansiering och befolkningens krav på verksam-
heten, finns i dag samlad vilja förändra hälso- och sjuk-atten mera
vårdens organisation och ekonomistyrning.

Huvuddelen kapitlet ägnas övergripande beskrivningav en av
landstingens pågående reformarbete. De utvecklingslinjer berörssom
är former för politisk styrning, ökat inflytandenya och valfrihet för
patienterna, reformerade ersättningsprinciper till vårdgivama samt
etablering konkurrens och alternativa driftsformer.av Som underlag
för beskrivningen har i första hand tidigare publicerade rapporter
använts. Personliga intervjuer med ansvariga i urval landsting kom-ett
pletterar materialet.

l Bakgrund

Snabb tillväxt och differentiering verksamheten utgör nyckelord iav
den landstingskommunala sjukvårdens utveckling under tiden efter
1950. I första hand har hälso- och sjukvården i sig expanderat be-
roende på förändringar i utbud, efterfrågan och behov. För lands-
tingens del förklaras expansionen dessutom verksamheterattav som
tidigare drivits i privat eller statlig regi efter hand övergått till lands-
tingskommunalt huvudmannaskap. Senast, i början l980-talet,av
övergick för de sista undervisningssjukhusenansvaret från tillstaten
landstingen. Under l980-talet ansvarade de 26 landstingskommunerna
inklusive de kommunertre står utanför landstingen för praktisktsom

all hälso-taget och sjukvård inom respektive upptagningsområde. På
tid kan utvecklingensenare noteras gåratt andra hållet. Genom

ÄDEL-reformen primärkommunema för allansvarar äldre-numera
I några landsting pågåromsorg. också experiment med primärvård i

primärkommunal regi.
Kraven på begränsningar i tillväxten tilltog successivt under 1980-

talet. Det är också under detta årtionde de ekonomiska styrsyste-som
hamnar i fokus. Imen utredning Landstingsförbundet Lands-en av

tingsförbundet, 1983 gällande rekommendationer principerom nya
för anslagstilldelning, konstaterades landstingens finansiella förut-att
sättningar hade försämrats. Enligt utredarna skulle den växandesvagt
svenska ekonomin leda till krav på omprioriteringar inom hälso- och
sjukvården. Det skulle i framtiden inte bli möjligt i utsträck-att samma
ning tidigare finansierasom medicinsk teknologi expansion.ny genom
Utredama menade de förutsättningarnaatt ställde krav på til-nya stora
lämpade styr-instrument. Budgetstyrningen under 1960- och l970-talen
hade inte visat sig effektiv. Den faktiska utvecklingenvara stämde
sällan med de femårsplaner och budgethandlingar de politiskasom

fastställde, menadeorganen Denna bristande överensstämmelseman.
mellan plan och handling i landstingen har också belystssenare av
forskare Temblad, 1992.
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någraI landsting hade vid 1980-talets inledning principerna för
fördelning redan reformerats. Tidigare centrala planerresursemas

med detaljerade anvisningar hur skulle användas komom pengarna
alltmer ersättas rambudgeteringensatt principer. Med dessa prin-av
ciper överlåts verksamhetsföreträdama på distrikts- och basenhets-
nivån fördela i detalj inomatt sina respektive områden.pengarna
Politikerna skulle i första hand sätta mål förstyra attgenom upp
verksamheten. Ambitionema från ansvariga kanske inte i första hand

Åtminstonedecentralisera beslutsfattandet.att på kliniknivånvar
uppfattades rambudgeteringen inte sällan betoning klinik-som en av
chefemas hålla kostnaderna inom fastställdatt budgetram.ansvar
Utvecklingen rambudgetering påbörjades i landstingmot Bohus,som

ÖstergötlandMalmöhus och under delen l970-talet. Andrasenare av
landsting har följt efter under 1980-talet Anell, 1990a.se

Parallellt med utvecklingen rambudgetering diskuterades i fleramot
landsting möjligheterna tillämpa så kallad behovsbaseradatt en resurs-
fördelning. Bakgrunden bl.a. den hälso- och sjukvårdslagenvar nya
1982 landstingen skall planera hälso-att och sjukvårdensom anger
med utgångspunkt i befolkningens behov. Denna paragraf ocksåår
utgångspunkten för diskussion kring behovsbaserad resursfördel-en
ning i HS-90 SOU, 198440. [denna utredning konstaterades detatt
fanns variationer vad gälldestora fördelning både mellanresursemas
landsting och mellan olika sjukvårdsdistrikt. En övergång från den
traditionella resursfördelningen med utgångspunkt i befintliga anlägg-
ningar till fördelning efter befolkningens behov i skildaen upptag-
ningsområden, lyftes fram metod komma till rätta medattsom en
variationema.

Flera landsting har under hälften 1980-talet utvecklat mod-senare av
eller för behovs- eller befolkningsbaserad anslagstilldelning tillen
sjukvårdsdistrikt. Beräkningsteknikema skiljer sig mellan landsting.
Befolkningsproñler i antal invånare åldersfördelningochtermer iav
skilda distrikt i allmänhetär viktiga utgångspunkter. I några landsting
har beräkningarna enbart primärvården. I andra landstingavsett har
all vård, inklusive högspecialiserad vård, tagits med i beräk-mera
ningarna. De landsting genomfört beräkningar detta slag harsom av

flerai fall kunnat uppvisa skillnader jämfört med den traditionel-stora
resurstilldelningen. Några distrikt blir därmed vinnare vid en om-

läggning, andra förlorare. De åtta landsting under 1991 togsom
fram befolkningsbaserad resursfördelning i någon form tillämpadeen
i flera fall inte principerna fullt Landstingsförbundet, l991b.ut I
stället baserades resursfördelningen på kompromiss mellan traditio-en
nell fördelning, befolkningsbaserade principer och förhandlingar
mellan berörda parter.

Under 1980-talet försämras landstingens finansiella situation konti-
nuerligt. Det blir svårare höja skatterna vilket lederatt till öknings-att
takten i medelutdebiteringen Landstingen söker i ställetavtar. nya
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och upplå-minskarRörelsekapitaletverksamheten.finansieravägar att
långainvesteringsvolymen. UnderSamtidigt sjunkerningen ökar.

inkomsterutgifter derashögre änlandstingensdettaperioder är trots
debattpåbörjas dessutom1980-taletmitten1990b. VidAnell, enav

1986. Dettaexempelvis Lindgren,produktivitetsjukvårdens sekring
tidigaresjukvårdsekonomiska debatten,i deninslagett nytt somvar

resursfördel-skevaoch denhandlat de knappamest resursernaom
ifrågasättsEfter handsjukvårdsdistrikt.ochlandstingningen mellan

ochfinansieringförintegreradelandstingensflera hållfrån ansvar
exempelvissjukvård Jönssonhälso- och setillhandahållande av

alltför stel-också förkritiserasLandstingen1987.Rhenberg, att vara
Maktutredningenönskemål. Iför patienternasokänsligabenta och

medborgarenområden därdesjukvårdenhälso- ochutpekas ett avsom
1989.al,maktlös Peterssonsigkände etmest

näring1980-taletdelenunderUtvecklingen gav nyavsenare
sjukvårdensochhälso-vadförändringsarbetelandstingens orga-avser
tilltagandebakgrundekonomistyrning. Motochnisation resurs-av en

produktivitetsutveck-med negativtill ocheller kanskeknapphet, svag
initierasintegreradelandstingensifrågasättandeling och ett ansvar,av
tidigarefrågori dessaDrivandereformer.omfattande somvarmera

DalamodellenSärskilt kanlandsting. nämnasenskilda1980-taletunder
i slutetintroduceradesmedia denuppmärksamhet i närstorsom gavs
model-utveckladeochföljde efterlandsting1980-talet. Andra egnaav

ochorganiserasskullesjukvårdenför hureller styras.ler program
enighetockså1991 redovisadesLandstingsförbundets kongressVid en

utvecklas.skullesjukvårdenhurblockgränsernade politiskaöver om
med valfrihetviktigtdetbl.a.tiopunktsprogramI attett varangavs

förskulle ökatenskildeför den utrymmesamt att styrsystemen ge
politikernabordeVidaredriftsformer.alternativakonkurrens och

delegeraochkonsumentföreträdaresig på rollenkoncentrera ensom
företrädare.professionellatillproducentfrågornadelstörre av

1980-talet redanvid slutetprövadessjukvårdsdistriktnågraInom av
medi-i formfria nyttigheterprestationer därprissättning interna avav
servi-allmännaavskaffades. Flerasuccessivtservicecinsk och allmän

bildades bolag.enstaka fallresultatenheter. Itillombildadesceenheter
anslagsstyrningendock1980-taletvid slutetPraxis genom ram-varav

admini-till debasenhetsnivân. Settdistrikts-på såvälbudgetar som
inteenhetervårdandeoch andraför klinikerfannsstrativa systemen

ieffektivitetgoduppvisaförsökaegentlig anledningnågon att en
resursomvandlingen.

Utvecklingslinjer i sammandrag2.2

landstingskommunalai denintroduceradesförnyelsearbeteDet som
1990-talet kanbörjan1980-talet ochsjukvården under slutet avav

decentralise-utvecklingenandra ibeskrivas motett steg en merasom
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sjukvård. Pågående reformer dock till sina ambitio-rad hälso- och är
genomgripande i jämförelse med utvecklingen rambud-motmeraner

under 1980-taletgetering och ökat kostnadsansvar

styrning politikerna i förstaformer för politisk där handnya-
beställare och patienternas företrädareskall agera som

inflytande för patienterna får frihet självaökat större attsom-
vårdgivarevälja

ersättningsprinciper vårdproducentemareformerade till-
etablering konkurrens och utveckling alternativa drifts-motav-
former.

ambitionerna på olika särskilja förSärskilt tydliga är sättatt ansvaret
finansiera och beställa vård respektive för produceraatt ansvaret att

och tillhandahålla vård. Med ersättning enligt kontraktsliknande över-
och alternativa driftsformer vidareenskommelser, konkurrens skall

incitamenten för ökad effektivitet bland vårdgivarna stimuleras.en

former för politiskI Nya styrning

Landstingsförbundets kongress 1991 menade politikernas uppgifteratt
viktiga. Sjukvårdspolitikema förstaalltjämt borde dock i handvar

företräda och patienterna. kundemedborgarna Producentansvaret sär-
frånskiljas finansiera och beställa vård och delegeras tillattansvaret

professionella möjligheterföreträdare. På så sätt kunde också större
för alternativa driftsformer, såsomkonkurrens och kooperativöppnas

vård i privat regi.och
Landstingsförbundets bud väl överens med den förnyelsestämmer

politikernas roller vid tiden redan pågick flerai landsting. Iav som
flera landsting har under de åren diskuterat förändringarsenasteman

innebär politikerna i första hand skall beställareattsom agera som av
vård uppfattar patienterna bäst behöver.den Framför alltattsom man

berörs de lokala sjukvårdspolitikemas uppgifter. studie Lands-I en av
tingsförbundet 199lb två skilda utvecklingslinjer. åtminsto-Inoteras

Östergötlandlandsting Jämtland, Sörmland och har de lokalatrene
politiska direktionema avskaffats. politiska uppgifternaDenumera

till landstingscentrala nivån.koncentreras den I andra landsting decen-
traliseras beställaransvar till lokala politiska styrelser.ett

Enligt Landstingsförbundet l992astudie det 10 landstingen av var
under 1992 hade någon form beställarorganisation där vårdan-som av

prestation. fallde enheter I kom dock verksamhetenersattes ettper
igånginte alls planerat under året varför det egentliga antaletsom var

landsting.nio Då har inte medtagits landsting enbart ersättersom
patientströmmama mellan olika distrikt prestation. Patientström-per

mellan landsting har inte heller beaktats. patientström-Dessamama
dock marginella i sammanhanget undantar situationenärmar om

regionsjukhusen.för
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Beställarenheternas organisation skiljer sig, bl.a. vad den nivåavser
vid vilken kompetensen samlas tabell 2.1. Dalamodellense I är det
15 sjukvårdsområden i anslutning till primärvården försom svarar
beställningarna till sjukhusens kliniker. Motsvarande principer vad
gäller den öppna vården vid sjukhusen iprövas Uppsala. I Göteborg,
Örebro Östergötlandoch är beställaren centralt placerad. Bland Övriga
landsting enligt studien prövade någon form beställarorganisa-som av
tion under 1992 är beställarkompetensen påsamlad distriktsnivän eller
motsvarande. Det bör landstingen skiljer sig hel del vadnoteras att en
gäller storlek varför indelningen inte blir helt proportionell till bestäl-
larnas finansiella ansvar.

2.1Tabell Beställarorganisation i landstingen 1992under

Landsting Beställarorganisation

Örebro Centralt
Östergötland Centralt
Göteborgs stad Centralt

Uppsala öppen vård Primärvård
Dalarna Primärvård

Stockholm Distrikt
Uppsala sluten vård Distrikt
Kristianstad Distrikt
Malmöhus Distrikt
Västerbotten Distrikt

Källa Landstingsförbundet, 1992 uppgifter från landstingen.samt

Vad gäller Övriga landsting kan flera redan fattat beslutnoteras att
beställarenheter skall etableras. Särskiltatt kan nämnas Bohusom

och Sörmland där i all vård från och med 1993 enligtersättsstort sett
kontraktsliknande överenskommelser. I Bohus med utgångspunkt i 14
lokala beställare; i Sörmland utifrån centralt placerad beställareen
landstingsstyrelsen. ytterligarel andra landsting finns intentioner

införa beställarenheter även konkreta beslutatt och planerom om
saknas. Enligt Landstingsförbundets studie 1992a detär hela 24
landsting i framtiden planerar vårdenersätta prestation.attsom per

Förhandlingarna mellan beställare och producenter har enligt uppgif-
från landstingen själva till börjanter varit mycket ofullständigaen

Landstingsförbundet, 1992b. Särskilt har saknats mått för be-att
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skriva verksamheten och uppgifter verksamhetens kostnader.om
Första avtalen har betecknats omskrivning tidigaresnarast som en av
anslag. Beställarnas liksom vårdgivamas befogenheter har också
begränsats landstingsövergripande bestämmelser. Det kanav exem-
pelvis gälla hur mycket beställarna måste föravsätta region-pengar
sjukvård.

Även när det gäller bestållamas uppgifter finns osäkerhet,storen
särskilt bland nyetablerade beställare. De beställare haft tid attsom
organisera sitt arbete förefaller betona folkhälsoarbetet. Man menar

det är beställamas uppgiftatt skapa sådana förutsättningaratt att
folkhälsan förbättras skillnaderna i folkhälsan mellan olikasamt att
geografiska områden och sociala utjämnas. Hur detta arbetegrupper

konkret skall gå till är ännu osäkert. Det ocksåär oklart hurmera ett
sådant arbete skall samordnas med ökad valfrihet för den enskildeen

själv välja vårdgivare. I samtligaatt de landsting arbetar medsom
beställare är det i slutändan patienternas val vilkaavgör vård-som
givare skall få ersättningen. En del ansvariga somintervjuatssom

problemet inte skall överbetonasatt eftersom patienterna tillmenar
del väljer vårdgivare inom sittstor närområde.eget

Beställarnas sammansättning och kompetens varierar. Det gäller
också sättet förhandla med vårdgivama.att Det kan också finnas
skillnader inom och landsting. Vanligenett är det tjänstemänsamma

står för de direkta förhandlingarna vårdensmed företrädare. Somsom
underlag för dessa förhandlingar ligger i några fall exempelvis Stock-
holm överenskommelser mellan primärvårdens läkare och sjukhusens
specialister. Tjänstemännen kan direkt kopplade till respektivevara
politisk styrelsenämnd. I del landsting, däribland Bohus och Da-en
larna, arbetar i några fall tjänsteman för flera beställare. Isamma
Dalarna samarbetet särskilt de mindre sjukvårdsområdenasavser
beställare. Vanligtvis har betällarenheternas tjänstemän ingen medi-
cinsk kompetens. Sådan kompetens skall vid behov i stället köpas in
från medicinska konsulter, alternativtexterna inhämtas via insatser
från primärvårdens läkare. Se vidare bilaga A.

2 Valfrihet för patienterna

Överenskommelser mellan beställare och vårdgivare står till viss del
i till utvecklingen ökad valfrihetmotsats för den enskilda självmot att
få välja sin vårdgivare. Enligt Landstingsförbundets kongress 1989

det viktigt den enskildes möjligheteratt välja förbättrades.var att
Landstingsförbundets styrelse fick då också i uppdrag verka föratt

Ävenförbättrade sådana möjligheter. vid 1991 års kongress betona-
des vikten den enskildes valfrihet. fleraI landsting dennaav var
utveckling redan på gång. Särskilt kan nämnas de västsvenska lands-
tingens samarbete valfriheten i södra sjukvårdsregionen.samt Nume-

kan i den västsvenska regionen fritt välja vårdcentral ochra man
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sjukhus. Motsvarande valmöjligheter finns i sjukvårdsregionen.södra
Även flera andra landsting har de åren infört fritt val vård-senaste av
central och möjligheter välja sjukhus, också vid närliggande lands-att
ting.

I områden med andel pendlare, exempelvis området kring Göte-stor
borg, har möjligheten för den enskilde välja resulterat i betydandeatt
patientströmmar. deI västsvenska landstingen söker sigman numera
i större utsträckning till vårdutbudet i Bohus och Göteborgs stad.
Detta har skapat finansiella problem i några de kringliggandeav

Älvsborglandstingen eftersom skall följa patienternas val.pengarna
hade 1992 enligt uppgift merkostnad på åtminstone 80 miljoneren
kronor till följd de patientströmmama. Motsvarande merkost-av nya
nad i Halland enligt uppgift 65är miljoner kronor. Det är dock osä-
kert dessa belopp återspeglar altemativkostnaderna. Flöden finnsom
också mellan vårdcentraler och sjukhus inom landsting, dessamen
flöden leder inte till några utbetalningar för landstinget och därförär
inte lika uppmärksammade. andra landstingI Dalarna, Sörmland,-
Örebro Östergötlandoch är exempel valfriheten lika långtgåendeär-

i de västsvenska landstingen. Effekterna blygsamma.är docksom
Patienterna väljer tidigare vårdutbudetutnyttja inom sitt när-attsom
område.

En ytterligare reform med anknytning till såväl beställarorganisatio-
till den ökande valfriheten för den enskilde införandetärnen som av

husläkarsystem. Enligt uppgifter från Landstingsförbundet har åtmin-
17 landsting fattat politiska beslut införande husläkarsys-stone om av

Vid minst två ytterligare huvudmän Malmö och Västerbottentem.
pågår försöksverksamhet. Det är dock oklart vilken inne-exaktmera
börd de politiska besluten kommer få och hur husläkarsystemetatt
skall samordnas med utvecklingen bestållarorganisationer ochmot
ökad valfrihet för den enskilde. Genomförandet de politiska be-av
sluten kvarstår. Under 1992 har enligt uppgifter från Landstingsför-
bundet åtminstone 70 vårdcentraler såarbetat med kallad listningen

patienterna. Detaljerna kring hur denna listning går till inteärav
kartlagda.närmare

3 Reformerade ersättningsprinciper

Inom flera landsting finns ambitioner ersätta anslag och kostnads-att
budgetar med kontraktsliknande överenskommelser där utgångspunk-

för ersättningen de prestationerär vårdgivama tillhandahåller.ten som
förändringsarbeteDetta har åtminstone delvis sin utgångspunkt i

utvecklingsarbeten internt inom sjukhus och sjukvårdsdistrikt. Fram-
för allt under delen 1980-talet diskuterades flera hållsenare av
möjligheten kliniker och andra vårdande enheter totalt kost-att ettge
nadsansvar för medicinsk och allmän service. Medicinsk och allmän
service skulle bli resultatenheter där ersättningen utgick prestationper
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pågick diskussion möjlig-med kliniker köpare. Parallellt en omsom
principer för klinikerna själva. förheterna tillämpa Detatt samma

lyftes framamerikansk sjukvård framtagna DRG-systemet som en
prestationsbaserad ersättning till den slutnamöjlig grund för sådanen

1985. Diagnosrelateradevården exempelvis SPRI, DRGse grup-
för vårdtillfällen medi grunden klassificeringssystemärper ett avse-

på medicinsk meningsfullhet och förväntat resursbehov Pauls-ende
vid amerikanskt uni-1990. utvecklades ursprungligenDRG ettson,

versitet i syfte jämförelser mellan kliniker och sjukhus.underlättaatt
för prestationsbaserad ersättningkom användasSenare systemet att

framföralltför vård äldre inom Medicare. Det dennaär senareav
tillämpning diskuterats i den svenska sjukvårdsdebatten. kanDetsom

haftdock det utvecklingsarbete drivits vid SPRI bre-noteras att som
dare ambitioner. Syftet har varit pröva DRG sättatt ett nytt attsom

sjukvårdens prestationer.mäta den svenska
början 1990-talet hade flera landsting ombildat delar denI avav

allmänna servicen till resultatenheter. Exempel verksamheter där
styrformer prövades tvätterier, ADB-avdelningar, transporter,nya var

tryckerier flesta landsting hade vid denna tid också ambitio-Dem.m.
medicinskainföra motsvarande principer inom den servicen seattner

Anell, l990a. Enligt kartläggning Landstingsförbundeten senare av
kvarstår dessa ambitioner Landstingsförbundet, 1992a. På många
håll också lösningarprövas där laboratorier, ochröntgennumera

medicinsk service fungerar ersättningresultatenheter medannan som
prestation från kliniker och vårdcentraler.per

Införandet prestationsbaserad ersättning till vårdande enheter harav
Årkommit i tiden. 1990 det i enbart Kvinno-stort settsenare var

kliniken i Helsingborg erhöll prestationsbaserad ersättning.som en
Utvecklingen därefter har i några landsting varit snabb. landstingDe

någon form beställarorganisation harprövat ännu begränsadesom av
erfarenheter de ersättningsprincipema. någraMed undantagav nya
är det också begränsade delar vårdproduktionen ersättsav som per
prestation. Vanligen är det inom det kirurgiska området prin-som
cipema först samlad bildprövats. En de verksamheter underav som
1992 prestation återges i tabell 2.2. skall iDetersattes noterasper

Örebrotillägg till tabellen Stockholm, Bohus och från och medatt
Även1993 iersätter all sjukhusvård prestation. i Sörm-stort sett per

land ersätts delar sjukhusvården prestation.stora av per
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2.2Tabell Vårdande enheter prestation från be-ersattessom per
ställare 1992under

Landsting Verksamheter

Dalarna Samtliga verksamheter ersätts enligt kon-
traktsliknande överenskommelser. Stora
delar sjukhusvården ersätts presta-av per
llOn

Stockholm Allmän kirurgi, ortopedi, urologi, kvinno-
kliniker kataraktoperationer. Intem-samt
medicin vid Sabbatsberg och Szt Göran.

Örebro Allmän kirurgi, Ortopedi, thorax, kvinnokli-
niker hudkliniker.samt

Göteborgs stad Kvinnokliniken vid Sahlgrenska och all
verksamhet vid Västra Frölunda. Försök

Östravid sjukhuset avbröts under året.

Östergötland All verksamhet vid Universitetssjukhuset i
Linköping prestation denersattes per av

förvaltningen ej beställaren.egna

Uppsala Thorax, öppenvård vid sjukhus delarsamt
inom ortopedi.

Västerbotten Thorax, urologi och ögonklinik vid region-
sjukhuset i Umeå.

Kristianstad Kvinnokliniker.

Malmöhus Kvinnokliniken i Helsingborg.

Källa Landstingsförbundet, 199221 uppgifter från landstingen.samt

De prestationsmått använts grund för ersättningen varierar.som som
I Dalarna har genomgående enkla mått tillämpats. För primärvården
tillämpades befolkningskontrakt. Vårddagar och läkarbesök iutgör
huvudsak grund för beställamas avtal sjukhusensmed kliniker. Inom
kirurgin kompletteras vårddagskostnaden med operationskostnader
enligt särskild I andra landsting används klassificerade vårdtill-taxa.
fallen grund för sjukhusens ersättning. bl.a.l Bohus, Stockholmsom

Örebrooch tillämpas DRG förgrund ersättningen till den slutnasom
vården. För öppenvården har utvecklat klassiñceringssys-man egna

KÖKSKÖMSDe utvecklats item. Stockholm ochsystem som
KLÖSBohus har också kommit till användning i andra landsting. I
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Östergötland Universitetssjukhuset i Linköping har på kliniker-man
utvecklat klassiñceringssystem också för den slutna vården.na egna

Löpande prestationsmått inte denutgör enda dimensionen i de över-
enskommelser träffas. För primärvården tillämpas i regel enklasom
befolkningskontrakt. I avtal och överenskommelser vanligtvisanges
också krav vad gäller samverkan, kvalitet och service. Ansvariga

dock själva inom detta område långt ifrånännu är deattmenar man
slutliga lösningarna. I alla de aktuella landstingen finns någonäven
form begränsningar i den volym vård får produceras. Stock-Iav som
holm tvingas sjukhusen år 1993 lämna rabatt med minst 50 %att om

Ävenfaktiskaden volymen överstiger den planerade. i Bohus är
volymbegränsningama formulerade i planerad verksamhet.procent av
Vid aktivitetsnivå %101 får sjukhusenöver ersättning motsvarandeen

%40 full prestationsbaserad ersättning. Om aktivitetsnivån översti-av
%104 utgår ingen ytterligare ersättning. Det gäller dock barager

patienter från det landstinget. Dalarna begränsningenI underegna var
1992 formulerad olika totalkostnadsposter för verksamheten inomsom
primärvården och sjukhusvården. Mellan beställama och klinikerna
fanns också överenskommelser verksamhetsvolymen alternativtom
kostnaderna. Det är oklart överskridanden leder till sanktioner ochom
i så fall vilka. detI regelverk finns uppställt i Dalarnasom anges
enbart vid risk för överskridanden skall komma överensatt parterna

möjliga åtgärder för minimera detsamma. vidare bilagaSe A.attom
Sammanfattningsvis varierar de kontraktsforrner tillämpassom av

Ävenbeställare. beskriva prestationernasättet varierar. Gemen-att
drag kombinationär mått och prestationer ligger tillattsamma en av

grund för avtalen. alla avtal återfinns någonI även form kostnads-av
eller volymtak. Landstingsövergripande bestämmelser liksom munt-

liga överenskommelser viktigaär komplement till de formellamera
avtalen. Vad gäller landstingsövergripande bestämmelser kan noteras

inom flera landsting från central nivå, parallellt med införan-att man
det beställarorganisationer, ställer rationaliseringar.krav I någraav
fall har så skett ersättningama reducerats på förhand. Iattgenom
Dalarna har exempelvis landstinget på förhand kostnadsram förangett
sjukhusgruppen. Dessa ligger sedan till underlag vid varjeramar
kliniks förhandlingar med beställarna.

Vid tillämpning prestationsbaserad ersättning till sjukhusenav en
krävs inte beskrivas prestation. Varjeenbart verksamheten kanatt per

varit problem i deprestation måste också prissättas. harDetta ett
landsting tillämpar sådana ersättningsprinciper. Vad gäller DRG-som

vikter har beräknats olika Bohus detdessa sätt. I ärsystemets
Östra;kostnadsberäkningar vid Göteborgs sjukvård Sahlgrenska och

exklusive regionvård ligger till grund för de ersättningarsom som
utgår till sjukhusen. På förandra håll har vikter olika ursprungli-DRG

lånats antingen från amerikanska tillämpningar eller från kostnads-gen
beräkningar iDRG Norge. Viktema har justerats schablonmässigtper
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för återspeglabättre svensk vårdpraxis. landstingDe tillämparatt som
DRG grund för ersättningen är medvetna de skevhoterdessasom om
lösningar kan då vårdpraxis mellan olika länder skiljer sig. Mange

emellertid vikterna får justeras till förhållanden ochattmenar egna
vårdpraxis efterhand underlaget i form kostnadsbe-egen som av egna

räkningar förbättras.
Ett problem gäller kostnadsvariationema olikamellan kliniker.annat
StockholmI har exempelvis konstaterats kostnaderna föratt samma

operation skiljer sig mellan olika kliniker. Bakomliggandetyp av
förklaringar kan skillnader i sjukhusens åtaganden forskning,vara
undervisning vårdtyngd, praxis eller produktivitet.m.m., Samma
resultat har framkommit inom andra landsting där motsvarande kost-
nadsberåkningar genomförts. Bland de landsting sjukhus-ersättersom
vården prestation finns olika strategier för hantera problemet.attper

StockholmI utgår fast ersättning baseras på etten gemensam som
genomsnitt kostnaderna för olika kliniker, minus besparingskrav.av

innebär någraDet kliniker vid oförändrad verksamhet och oförän-att
drat kostnadsläge kommer uppvisa underskott i verksamheten. Föratt

hantera dessa effekter ñnns i Stockholm särskilda regler där vissaatt
kliniker under övergångsperiod kommer kompenseras för sinaatten

Örebrorelativt högre kostnader. I Sörmland och har hanteratsett man
variationerna på sätt. Ersättningarna för DRGannat typsamma av
varierar här mellan de olika sjukhusen. På sikt ansvariga attmenar
särskild finansiering bör utgå för prestationer forskning, utveck-typ
ling, undervisning På så kan åtminstonesätt del skillnadermm. en
vad gäller sjukhusens åtaganden kompenseras för.

2.2.4 Konkurrens och alternativa drzjisfomzer

Utvecklingen vårdande enheter och serviceenheter ersättsmot att per
prestation innebär tillämpade styrformer förändras. stället förIatt
kostnadsansvar erhåller enheterna resultatansvar. finnsDet emel-ett
lertid ingen direkt koppling mellan ersättning prestation ochen per en
utveckling alternativa driftsformer. finnsDet här anledningmot att
skilja mellan interna styrformer såsom resultatenheter och landstings-
ägda bolag, och marknadslika lösningar såsom ekonomiskamera
föreningar, privata bolag och entreprenader. I det förra fallet är det
frågan styrformer i allt väsentligt ligger inom integrera-denom som
de, hierarkiska modellen. Med dessa styrformer kan huvudmannen på

eller sätt och med eller mindrestörre ansträngningar krävaett annat
anpassning och insyn i verksamheten. Det är viktig skillnad ien
jämförelse med de renodlade marknadslösningama där parternamera
förhandlar på lika villkor.

Utvecklingen alternativa driftsformer såsom ekonomiska före-mot
ningar, privata bolag eller entreprenad inteär lika väl kartlagd som
utvecklingen bestållarenheter, reformerade ersättningsprincipermot
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och resultatenheter. Publicerade studier återger i regel enbart exempel
på verksamheter drivs i alternativa driftsformer Lyttkensse etsom
al, 1992. viktigaste förklaringenDen ansvariga i landstingenär att

inte kommit så långtännu när det gäller ombilda och avveckla deatt
verksamheterna. Exempel på alternativa driftsformer återfinnsegna

därför i först hand inom traditionella områden. har exempelvisDet
sedan länge funnits finansierasmycket liten andel vård bådeen som

tillhandahållsoch i privat regi. kosmetiskaEtt exempel är den kirur-

gin.
En del den vård tillhandahålls privat finansieras i hu-stor av som

vudsak offentligavia medel. Det gäller i första hand privatpraktiker
cityklinikeroch anslutna till försäkringskassan. landstingen köperMen

också specialiserad vård privata producenter. Exempel återfinnsav
särskilt inom områden tidigare långa såsom hjårtkirur-hade köersom

och ortopedisk kirurgi. del fall landstingen samarbetsav-I sluteren
tal med de privata vårdgivama ibland sig i landstingenshyrsom

operatio-lokaler. Kirurgema inte sällan offentliganställda och utförär
fritiden.pånerna

Primärvården troligen vårdform där flest exempel på alterna-är den
tiva driftsformer återfinns. flera år på sina håll i landetSedan har
vårdcentraler lösning tycksdrivits på entreprenad. Intresset för denna

ökat tiden. återfinns vårdcentra-ha med Numera enstaka exempel där
drivs påler entreprenad i åtminstone tio landsting Socialstyrelsen,se

Även1992. inom tandvården återfinns flera exempel på verksamhet
i alternativa driftsformer. övrigt exemplen på vårdande verksam-I är

förtsheter i alternativa driftsformer få. Under 1992 har iöversom
endast mindre sjukhus ombildats till kommunalthelägtstort sett ett

bolag. inriktat påDet är Västra Frölunda verksamheten Öppensom
Specialistvård.

till utvecklingen hittills i landstingen har sammanfattnings-Om ser
vis del förnyelsen vad gäller alternativa driftsformer handlatstoren av

fleraombilda kliniker och serviceenheter till resultatenheter. Iattom
landsting möjligheterna ytterligare betona resultatansvarethar att

några landstingbolagisering eller avknoppning diskuterats. Igenom
informationskampanjer riktade till personalen därgenomförthar man

verksamheter imöjligheternainformerat överatt ta egenomman
in-personalen i allmänhetuppgifter från intervjuade ärregi. Enligt

avgörandeberedda detinformationen. Få docktresserad är taattav
sista steget.

inte medförabehöveralternativa driftsformerutvecklingEn attmot
Även avseende finnsi dettaför konkurrens.verksamheten utsätts an-

kaninnebörd. Konkurrensledning och desshålla isär begreppenatt
effekter be-till helt skildaockså betyda många olika saker och leda

bestäl-hittillsroende på förutsättningarna. de landsting prövatI som
mellan vårdgivamalarorganisationer önskemålen konkurrenstycks om

inte Landstingsförbundetsärskilt uttalade. från sågsI rapportvara en
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exempelvis förhandlingarna mellan beställarna och vårdproducen-att
baseras på ömsesidigt förtroende långsiktighetendärterna snarast ett

i relationerna betonas Landstingsförbundet, l992b. intryckDetta
förstärks med beaktande genomförda intervjuer med ansvariga i ettav
urval landsting. konkurrensDen allt ñnns mellan vårdgivaretrotssom
beror på andra förändringar än utvecklingen beställaren-motsnarare
heter.

För det första finns i befolkningstäta områden fritt vårdsökandemed
påtaglig konkurrens patienterna mellan vårdcentraler, privat-en om

praktiker och sjukhus. del landsting iI Västsverige har redanen som
utflödetnämnts patienter till vårdgivare inom Göteborg blivit ettav

problem för ansvariga eftersom skall följa patienten, ochpengarna
detta i läge redan finansielltär konkurrensansträngt. Dennaett som
har ingen direkt koppling till införandet beställarenheter utgårutanav

från den enskildes bedömning vilken vårdgivare bästsnarast av som
kraven på lätt tillgänglig vård till god kvalitet.motsvarar

För det finnsandra vid många mindre och medelstora sjukhus am-
bitioner försöka sådanhem vård tidigare utförts på remissatt ta som
vid sjukhus.större En bakomliggande förklaring flera landstingär att

håller sina sjukvårdsdistrikt ekonomiskt ansvariga för all vård,numera
Ävenäven specialiserad vård vid regionsjukhus. utvecklingen mot

beställarorganisationer, ersätter sjukhusvården prestationsom per
bidrar till utvecklingen. Tidigare samarbetsavtal inom regionerna
håller också på luckras till förmån för bilaterala överenskom-att upp
melser. Med sådan utveckling får varje sjukhus anledningstörre atten
överväga vad skall själv respektivegöra överlåta till andra medman
beaktande altemativkostnader. Tidigare incitamenten desnarastav var
omvända. Genom remiss till läns- eller regionsjukvården kundeen
kostnaderna för besvärliga fall överföras på någon Dennamera annan.
konkurrens mellan vårdnivåema år helt karaktär i jämförelseav annan
med den konkurrens blir följden valfrihet för den enskilde.som av
Utgångspunktema i det fallet blir för sjukhusens del be-senare en
dömning kostnaderna, den medicinska kvalitén och riskerna attav av
tillhandahålla viss vård själv i jämförelse med skriva remisstyp attav
till sjukhus. Inte heller denna form konkurrens något direktannat ärav
resultat införandet beställarenheter.av av

Även frågan konkurrens inom medicinsk och allmän service ärom
besvärlig besvara. inom allmän service finns förvisso exempel däratt
sådana verksamheter kök och städning lagts på anbud. Exemutsom

finnspel också där patienthotell sköts på entreprenad. Det är dock
oklart i vilken mån utvecklingen resultatenheter inom all-motmera

män och medicinsk service resulterat i konkurrens. Vad gälleren
medicinsk service konstateras i studie från vintern 199192 detatten
vid många sjukhus finns friheter köpa för klinikernaatt externt
Landstingsförbundet, 19920. Frihetema är dock behäftade med
restriktioner så får ske iendast mindre omfattning ellertyp att att



261Bilaga II199338SOU

tillfälle lämna anbud. Detberedas ärförst skallinterna enheter att
möjligheterna.har realiserat Imån klinikernaockså oklart i vilken
gäller vårdandeliksom beställarna vadfall klinikernaflera tycks

förtroende;och arbete ilångsiktigt samarbeteförespråkaenheter
medicinska servicen.vad gäller denåtminstone

Sammanfattning2.3

nyckelord idiversifiering verksamheten utgörSnabb tillväxt och av
utveckling under tiden eftersjukvårdenslandstingskommunaladen

sjukvårdens utbygg-förklaras dels hälso- och1950. Expansionen av
huvudmannaskapet försuccessivt övertogdels landstingennad, attav

1980-taletprivat regi. Underlåg statlig ellervård tidigare undersom
resursknappheten. Efter hand lämnaderelativatilltar successivt den

detaljerade anvisningar hurmedlandstingen de centrala planerna om
principer.för rambudgeteringenstill förmånskulle användaspengarna
inom fast-hålla kostnadernaverksamhetsföreträdareförAnsvaret att

ökade dele-utbyte dettabetonades. Iställda budgetramar mot ansvar
tilldelade anslag mellanmöjligheter omdisponeragerades större att

olika utgiftsposter.
i flera landsting1980-talet diskuteradesslutetMot genom-meraav

ekonomi-organisation ochförändringar verksamhetensgripande av
dåligt anpassadeplaneringssystem upplevdesstyrning. Befintliga som

teknologi till deli medicinsksituation investeringartill där stornyen
Kritik rikta-befintligaomdisponeringarmåste ske resurser.avgenom

produktivitetsutveck-också sjukvårdensvid tiddes denna mot svaga
själv välja vård-begränsade möjligheterenskildesling och den attmot

modellerbl.a. införandediskuteradesgivare. lösningarDe avvarsom
skulle särskiljas.respektive rolleroch vårdgivarnasdär beställarnas

kontraktsliknandeenligt över-Vårdgivarna skulle dessutom ersättas
för den enskildeValfrihetenoch i konkurrens.enskommelser agera

fria nyttig-sjukhus skulle desjukvårdsdistrikt ochskulle öka. Inom
service avskaffasform allmän och medicinskheterna i attgenomav

fick kostnadsan-vårdcentralema,dvs. klinikerna ochbestållama, ett
för tjänsterna.svar

från Landstingsförbundet och andrapubliceradeGenom rapporter
landstingensutvecklingslinjema på övergripande nivå vadär avseren

dock dessaförnyelse väl kartlagda. Viktigt är rapporteratt notera att
intenågon bild fömyelsearbetets Det harinte balanserad status.avger

syfte. det ambitionerna hos deheller varit Snarare ärrappoxtemas
för andraförändringsbenägna huvudmännen lyfts fram attmest som
materialockså finnas i detefter. På detta kan skevhetersättta som

landstingen vill framhålla så posi-redovisas ansvariga iatt engenom
bild sig själva möjligt.tiv av som

landsting någon form beställar-Under 1992 hade sammanlagt nio av
åtminstone någon del sjukvårdenorganisation ersatte persom av
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prestation. Under 1993 har tillkommit i huvudsak två landsting. De
lösningar skiljerprövas sig mellan landstingen, bl.a. avseendesom
beställarnas organisation och sättet ersätta vårdproducenterna.att
Erfarenheterna är ännu begränsade. Med några undantag detär också
begränsade delar vården ersätts prestation. Viktiga undan-av som per

där i all sjukhusvårdtag ersättsstort prestationsett är Bohus,per
Örebro. ÄvenDalarna, Stockholm och i Sörmland ersätts delarstora

sjukhusvården prestation. De etablerade beställarenhetema harav per
så här långt inte inriktat sina ansträngningar på skapa konkurrensatt
mellan vårdgivare. Inom de befolkningstäta delarna landetmera av
har i stället konkurrens mellan vårdgivarna tillkommit resultatettsom

ökad valfrihet för den enskilde. På de flesta håll har dock denav
ökade valfriheten fått marginella effekter. Ett större ekonomiskt an-

har också mindre och medelstora sjukhusgett anledning över-svar att
väga kan överta vård i regi. På så har flerasätt på hållom man egen
åtminstone den potentiella konkurrensen mellan vårdnivåerna ökat.

Internt inom sjukvårdsdistrikt och sjukhus har de åren skettsenaste
snabb utveckling införande resultatenheter.mot Underett 1992en av

har flera medicinska och allmänna serviceenheter ersatts presta-per
tion från kliniker, vårdcentraler och andra. Vad gäller den allmänna
servicen förefaller resultatenheten i dag den vanligaste styrfor-vara

fleraI landsting finns också exempel enstaka verksamhetermen.
Ävenlagts på entreprenad. inomut delar densom medicinskaav

servicen är resultatenheten vanlig styrform även majoritetenen om av
enheterna fortfarande är anslagsstyrda.

3 Analys utvecklingslinjerav

l kapitel 2 har redovisats sammandragett den landstingskommuna-av
sjukvårdens förnyelsearbete såsom det beskrivits i tidigare rappor-

Ambitionernater. i detta kapitel är fördjupa beskrivningarnaatt ge-
tränga bakomatt orden och de politiskanom besluten och tillmera se

faktiskade förändringar hittills genomförts. Uppgiften har redansom
i sambandtangerats med redovisningen i föregående kapitel. förstaEn

viktig fråga gäller beställarnas arbete och hur andel sjukvårdenstor av
så här långt ersätts prestation.som För belsysa denna fråga harper att

kompletterande uppgifter inhämtats från de berörda landstingen. En
andra fråga skall belysas är förändringsarbetet internsom inom sjuk-
vårdsdistrikt och sjukhus och driftsformer.mot Komplette-styr-nya
rande uppgifter har för detta syfte inhämtats via enkät med ansvariga
vid kliniskt kemiska laboratorier och röntgenkliniker responden-som

tredje frågaEn behandlaster. är förekomsten alternativasom av
driftsformer. Här har Lokaldemokratikommitténs enkät till kommuner
och landsting utgjort utgångspunkten Lokaldemokratikommittén,
1992. Utifrån i denna enkät har kompletterande uppgifter isvaren
frågan inhämtats från respektive landstings centrala förvaltning.
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beställarenheterEtablering3. l av

sjukvår-landstingskommunalaandel denavsikt belysa hurl storatt av
mått påförutsättningar mycketharmedarbetarden grovanyasom

majorite-konstaterasförsta kanFör detkostnadsandelama skattats. att
åtminstoneellernågra,26 inte har15 ännulandstingenten avav

beställarenhetermedarbetaerfarenhetermycket blygsamma, attav
prestation. Dettavårdande enheterlandstingsintemaersätter persom

privatavård, såvälflesta landsting köperdeintehindrar att avnu
specialiserad vård.gällerlandsting när detandravårdgivare som av

beställarorgani-med1993 arbetarunderlandstingBland de ensom
landsting därsärskilt fyraredovisatstidigaresigsation utmärker som

Bohus, Da-prestation. Det ärsjukhusvård ersättsalli stort sett per
Örebro. Även delarSörmlandi ersättsochStockholm storalarna, av

tillämpatsprincipernadärprestation. Dalarna,Isjukhusvården per
mått ochAnsvarigaenkla.lösningartillämpade attlängst, är menar

efterhand aktörernasuccessivt ochmåste utvecklasmätmetoder som
varjeockså viktigt,roller. Det ärsina attfinner man,menarnya

Stockholmbeställningama. Iförformertillåts utvecklabeställare egna
denvården. Förför den slutnaprestationsmåttanvänds DRG som

jäm-klassiñceringssystem. Iutvecklatvården haröppna egnaman
tillämpningamaländerDRG-tillämpningar i andraförelse med var

vikter förursprungligen lånatexempelvis1992 harunder enkla. Man
klinikernaVidare fickkostnadsberäkningar.från norskavarje DRG

vårdtillfällen medförytterfall, dvs.för s.k.ersättningingen extra
ersättningsprinciperna1993 harvårdtider. Fr.o.m.långamycket

ytterfallen ochförersättningfårreviderats. Sjukhusen extranumera
Även Sörmlandi Bohus,behandlingar ersättsvissa dyrbara separat.

Örebro ellerersättningen till helaförgrundanvänds DRGoch som
sjukhusvården.den slutnadelar av

sjukhusvårdennågon delåtminstonelandsting därövrigaI avsex
1992underåtminstonedetprestation från beställareersätts envarper

förutsättning-föremål förverksamhetenandelmindre nyavarsomav
tidigareredanregionvård,ersättningen förbortvi räknarOm somar.

uppskattningsvis högstdetlandstingen,sålts mellanköpts och envar
sjukvårdsverksamhetensomatiskafemtedel den ersattes persomav

mycket min-andelenflesta falllandsting. deprestation i Idessa var
förefallerlandsting. DRGi dessavarierar ävenMått och metoderdre.

prestationer.slutenvårdensbeskrivametodenvanligasteden attvara

prestationsbaseradvårdmarknader och3.2 Interna
ersättning

resulteratbeställarenheterinförandeti första handinteDet är somav
talalandet kanbefolkningstäta delarnainom dei att avman numera

regionalavissa falloch ilandstingsintema,utveckling motenom
bidragit till dennaFörändringarvårdtjänster.marknader för som
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utveckling är i större utsträckning den ökade valfriheten för den en-
skilde själv välja vårdgivare i kombinationatt med den fastställda
vårdgarantin för vissa elektiva ingrepp. I takt med tilltagandeen
resursknapphet har också landsting och sjukvårdsdistrikt haft anled-
ning bedöma kan hem delaratt den specialiseradeta vårdenom man av
och utföra den i regi. På så sätt har skapats åtminstone potenti-egen en
ell vârdmarknad i gränslandet mellan länsdels- läns- respektive region-,sjukvård. Dessa förändringar kan innebära även andra vårdandeatt
enheter, inte får någon ersättning prestation från landstings-som per
interna beställare, upplever sig verka under och marknadslikanya
villkor.

De verksamheter hittills berörts förutsättningar isom termerav nya
ersättning prestation återfinns nästan uteslutande inom sjukhus-av per

vården och i huvudsak inom det kirurgiska området. Vad gäller in-
temmedicin finns begränsade erfarenheter. Sannolikt väntarmera
inom denna specialitet större utmaningar i jämförelse med tillämp-
ningarna inom det kirurgiska området. Ett skäl till så skulleatt vara
fallet är vårdtillfállet inte likaatt väl beskriver de intemmedicinska
specialitetemas åtagande. De intemmedicinska specialitetemas verk-
samhet kännetecknas akut omhändertagande och diagnosbilden ärav
ofta komplex. Det har vid utvecklingen DRG-systemet också visatav
sig svårare finna resursmåssigt homogenaatt ochvara medicinskt
meningsfulla diagnosgrupper för de intemmedicinska specialitetema.
Vaziationerna vad gäller resursbehoven inom varje DRG är större
Nilsson, 1988. Skillnaderna skall dock inte överbetonas. I takt med

problematt avseende klinikñrdiga patienter får sin lösning kan också
intemmedicinska DRG komma uppvisa tillfredsställandeatt homo-en
genitet.

De mått och principer i dag tillämpats för den prestationsbase-som
rade ersättningen kommer troligtvis ändras i takt med erfa-att vunna
renheter. Det är osäkert vilken riktning utvecklingen kommermera att

I Dalarna harta. till viss del överlåtit till de lokala sjukvårdsom-man
rådena Ävenvälja måttatt grund för överenskommelser. i Sörm-som

Örebroland och varierar kontraktsformema. I Stockholm och på flera
andra håll har generellt bestämt sig för använda DRG-syste-man att
met grund för ersättningen. Det finnssom tendens successivtatten
förfina ersättningsprinciperna prestationsmåtten görsattgenom mer
detaljrika. På flera håll har exempelvis ambitioner ramersättaattman
särskilda åtaganden såsom forskning, utveckling och utbildningsinsat-

En tendens är kompletteraser. överenskommelserannan att med
villkor och krav vad gäller samverkan, kvalitet och service. Den
fortsatta utvecklingen handlar troligtvis väga kostnaderna förattom

administrera ochatt utveckla kostnaderna till följdsystem mot av
bristfälliga ersättningsprinciper. Utvecklingen ökad valfrihet förmot
den enskilde kan ha betydelse istor sammanhanget. Med ökad valfri-
het kan det bli svårt, och framför allt mycket kostsamt, upprätthål-att
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där förgrunderna ersättningen skiljer sig mellan olika vård-system
givare.

3.3 Resultatenheter inom medicinsk serviceoch allmän

fleraI landsting har kostnadsansvaret för medicinsk och allmän servi-
delegerats till kliniker och vårdcentraler. därmedDet är inte enbartce

för vårdtjänstema kan tala utveckling internamotsom man om en
marknader. Motsvarande ambitioner återfinns också internt inom
sjukvårdsdistrik och sjukhus. Där ombildas medicinska och allmänna
serviceenheter till resultatenheter, med ersättning prestation frånper
köpande kliniker och vårdcentraler. Enligt undersökning Lands-en av
tingsförbundet l992a det 25nästan alla landsting, 26, tillvar av som
någon del serviceenheterna prestation. I huvudsak detärersatte per
allmänna serviceenheter ombildats till styrformer. denInomsom nya
medicinska servicen fortfarandeär anslagsstyrningen den vanligaste
styrformen. Enligt undersökning Landstingsförbundet frånen av
vintern 199192 tillämpade de flesta de sjukhus studeradesav som
resultatenheter i någon form och till någon del inom medicinsk servi-

Landstingsförbundet, l992c. I denna uppgift ingår då verksam-ce
heter enligt planerna skulle ombildas till resultatenheter undersom
1992. Frågan hur många enheter faktiskt har ombildats tillom som
resultatenheter kvarstår således.

För ytterligare belysa utvecklingen inom det medicinska service-att
området har primära uppgifter inhämtats via enkät med ansvariga för
kliniskt kemiska laboratorier och röntgenkliniker i landstingen som
respondenter. Resultatet denna enkät skiljer sig i viss mån frånav
tidigare studier bilaga Anslagsstymingse B. fortfarandeär den
vanligaste styrformen för kliniskt kemiska laboratorier och röntgen-
kliniker. Under 1992 det %sammanlagt 35 det totala antaletvar av
enheter fungerade resultatenheter. I många fall 1992som som var
första året den styrformen prövades för den verksam-som nya egna
heten. %Drygt 40 laboratoriema är resultatenheter. Motsvarandeav

förandel röntgenklinikema 30 %.är Den högre andelen resultat-
enheter för kemiska laboratorietjänster kan förklaras flera störreattav
laboratorier sedan länge prestation sjukvårds-ersatts externaper av
distrikt eller landsting. Prover har enkelt kunnat skickas med bud eller

I studien kan vidare det finns regionala skillnader vadpost. noteras att
gäller valet styrformer. de befolkningstätaI regionerna är resultat-av
enheten vanlig styrform. Styrformen också vanligare vidärmera som
de sjukhusen.större fannsDet inga exempel under 1992 där driften

röntgen eller kliniskt kemiska laboratorier förts tillöver bolag.av
I utskickad enkät ställdes också frågor kring planer inför framtiden.

Ambitionerna inför 1993 är höga. Enligt uppgifter från klinikcheferna
kommer då drygt %60 antalet enheter ombildade tillattav vara
resultatenheter. Två kliniskt kemiska laboratorier skall ombildas till
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landstingen privata intres-bolag med ägarstrukturer bestående ochav
Även för röntgenenhet diskuteras bolagisering. Flera,senter. en
utanför befolkningstäta delarna landet, skeptiskasärskilt de ärmer av

till möjligheterna inom verksamhets-etablera konkurrens detatt egna
området. På flera finns princip klini-håll i uttalat beställama, dvs.att

och vårdcentralema, har möjligheter sig tillkerna vändaatt annat
laboratorium röntgenklinik. Många klinikchefer emellertideller menar

alternativtrohet från beställama och begränsade grundatt av geog-
rafiska förutsättningar i praktiken för konkurrensen.sätter gränser

3.4 Alternativa driftsformer

finansieras privatpraktiker och cityklinikertidigare redovisatsSom av
offentliga medel. verksamheter således exempel på vårdDessa är som
finansieras offentligt tillhandahålls via alternativa driñsformer.men
Landstingen har också periodvis köpt vård privata företag inomav
verksamhetsområden med långa köer. detta avsnitt riktas emellertidI

i första förändringar i landstingen. Syftetintresset hand till är att
belysa hur långt hunnit det gäller ombilda och avknoppanär attman

drifts-verksamheter till alternativa driftsformer. Med alternativaegna
första ekonomiska föreningar ellerformer i hand entreprenader,avses

i fristående regi.verksamhet annan
alternativaBristen på heltäckande studier vad gäller förekomsten av

driftsformer förklaras hittills inte så föränd-kan det skett storaattav
fortfarande vårdenringar i landstingen. Det mycket liten andelär av

ombildats till alternativa driftsformer vidareeller avknoppats sesom
verksamheter fanns under 1992bilaga C. Vad gäller vårdande ett

tiotal vårdcentraler upphandlats via entreprenad. Flera dessasom av
1980-talet och således ingenstartades redan under slutet är nyav

påföreteelse. finns i enbart enskilda exempelDärutöver stort sett
verksamheter i kooperativ regi, bl.a. mödrahälsovård, hälsocentraler

Ungdomspsykiatrisk klinik.och barn- ochen
medicinsk service finns problem för vårdandeInom samma som

driftsformerverksamheter, studier vad gäller alternativa saknas. Lands-
från privatatingen har sedan tidigare köpt in del laboratorietjänsteren

producenter. till viss del offentliganställdaDet handlar även här om
ersättningunder fritiden utför tjänsterna landstingen med persom

prestation. ombildning till alternativaVad gäller verksamheterav egna
driftsformer fins dock på sin höjd något enstaka exempel där personal

driften 1992.Övertagit laboratorium i regi Lyttkens al,se etegenav
många landstingFörändringarna inom den allmänna service. Iär större

går hitta åtminstone tvätteri, ADB-avdelning,det något exempel däratt
fastighetsförvaltning, förrådsverksamhet, allmän serviceeller annan
ombildats till bolag på entreprenad. finns ocksåeller lagts Det ettut

iexempel där patienthotell drivs på entreprenad. Det oklartärpar
föregåttsvilken utsträckning överföringen till driftsformernya av
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anbudsförfaranden med möjligheter för andra aktörer konkurreraatt
verksamheten.om

återge alternativa driftsformerSvårigheten exempelänatt mer
ambitioner i landstingen.innebär inte det saknas I Bohusatt genom-

fördes nyligen kampanj där personalen informerades möjlig-en om
verksamhet i regi. Resultaten dessaheterna överatt ta egen av an-

strängningar har varit blygsamma. Hittills har enligt uppgift vård-en
Ävenpå i landstingcentral lagts entreprenad. andra harut motsvaran-

kampanjer genomförts. exempel kan Stockholm ochde Som nämnas
tagitMalmöhus. Stockholm har fram s.k. konkurrensprogramI man

central lokal nivå. Flera verksamheter utlagda förpå såväl årsom
anbud. del verksamheter har också anbud inhämtats. gällerFör Deten

fleraoch Sabbatsbergs sjukhus, husläkaravtalbl.a. St Göran samt
ambulanssjukvården. fortfarande osäkert hur många verksam-Det är

drivas i alternativa driftsformer.heter faktiskt kommer attsom

Förutsättningar för fortsatt förnyelse4

framgått redovisningen i tidigare kapitel finns det på fleraSom av
områden diskrepans mellan ord och handling vad sjukvår-avseren

gäller inte minst utvecklingen konkurrensdens förnyelse. Det ochmot
alternativa driftsformer. Med undantag handfull landsting detärav en
också liten andel den totala verksamheten verkar underen av som nya
förutsättningar där vården prestation beställare. de fallersätts Iper av

förstaverksamheter i konkurrens detta förhållande i handäragerar en
valfrihet följereffekt ökad för den enskilde där patienten,av pengarna

kostnadseffektivitet.tillsammans med allmänna krav på
Diskrepanserna mellan ord och handling kan till del förklarasstor av

landstingen i förändringsarbetet sig och oprövad mark.att utger ny
måste då fördel utredningsarbete ochEn avsättasstor av resurserna

för information till dem berörs förändringarna. finns härDetsom av
anledning hälso- och sjukvården bransch betraktatattatt notera som

de största i Sverige. Men det kan också finnas andra förkla-är en av
utgångspunkt i politiskaringar bakom skevhetema. Med den organisa-

incitamentstruktur givet syftartionens det inte varje beslut tillär att
genomförandet förändringar. Många gånger kan sigbesluten iav vara
det väsentliga. kan handla vill markera politiskDet attom man en
ställning korta mandatperioder kanMed nuvarande det också vara mer.
betydelsefullt för politiskt ansvariga landstingskommunaladenatt
sjukvården uppfattas effektiv den faktiskt det. Utifrånän ärattsom en
sådan utgångspunkt därförkan det räcka husläkare,att prata om
interna marknader, konkurrens alternativa driftsformer.och Så länge
begreppen har positiv klang kan landstingens handlande därmeden
förknippas med kraven från omgivningen på hög produktivitet och
effektivitet. För riktigt kan också formella beslut fattas.övertygaatt
Vilka förändringar i realiteten genomförs dock medärsom samma
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utgångspunkt inte lika betydelsefullt. åren får utvisaDe närmaste om
sådan alternativ tolkning landstingens förnyelse någon giltig-haren av

het. alla händelser har redovisningen i föregående kapitel visatI att
genomföra uppställda mål och ambitionermycket arbetet med attav

kvarstår.
organisera och den landstingskommuna-Vägen sättmot att styranya

flera frågeställningar.sjukvården kantas därmed Det gällerav
problem vid förändringen från gammalt till ocksånytt men mera

frågeställningar vilka lösningar tillämpas.principiella bör Iom som
avslutande kapitel skall några valda frågeställningar behandlasdetta

med utgångspunkt i de beskrivningar lämnats i föregående kapi-som
tel. Redovisningen inga anspråk på fullständig. Exempel-gör att vara
vis behandlas inte frågor kring det utbildningsbehov förelig-stora som

eller hur beslutade förändringar på bästa kan genomföras.sätt Integer
heller några försök besvara frågan reformerad lands-görs att om en
tingsmodell till sjukvård. frågankan leda bättre Den kan baraen
utvärderingar kommande experiment och förändringar besvara.av

värdtjänsterna4.1 Vem skall beställa

Som tidigare redovisats finns bland etablerade beställarenheter en
framtida arbetsuppgifterosäkerhet vad och arbetssätt. Deavser som

intervjuats betonar förbättra folkhälsan.i allmänhet arbetet med att
Vidare framhålls förtroendefullalångsiktiga och relationer medatt
vårdproducenterna viktiga. På åtminstone punkt finnsär samladen en
enighet. gäller politiska förDet det hälso- och sjukvår-att ansvaret
dens grundläggande struktur kvarstår. innebärDet antalet akutsjuk-att
hus, utformningen jour förändringar i verksamhetens inrikt-samtav
ning fortfarande behandlaskommer traditionellt vis i politiskatt en

Här går således för de effekter fortsattgränsen ut-process. som en
veckling konkurrens och marknadslika förhållanden inom lands-mot
tingen kan upphov till. Något förenklat skulle kunna säga attge man
vårdgivama tillåts fatta beslut volymer, inte verksam-om men om
hetens inriktning. Det är mycket tveksamt enskilda sjukhus ochom
kliniker själva kan välja lägga ned eller påbörja viss verksamhet.att
Motsvarande bedömningar i från Landstingsförbundetgörs rapporten
1992b.

Överenskommelser mellan beställare och vårdgivare verksam-om
heten, dess volym kostnaderoch kan komma i konflikt med utökaden
valfrihet för den enskilde själv välja vårdgivare. Så länge denatt
enskilde har begränsade praktiska möjligheter själv välja, eller såatt
länge den enskilde väljer vårdgivare i enlighet med beställarnas avtal,
finns inga problem. Problem uppkommer dock i den stund patienterna
väljer eller skulle vilja välja vårdgivareandra de beställarnaän som
slutit överenskommelser med. Rimligen måste här enskildesden
valmöjligheter begränsas till det smörgåsbord vårdgivareav som
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förefaller det poänglöstfallmed.beställama har avtal I attannat
i så fall vilkenfrågan blirintressantasärskilda beställare. Dentillsätta

få.smörgåsbord kommerkaraktär detta att
förvalfrihet denutvecklingenförefallerPå flera håll i landet mot

Mälarda-områdenvårdutbud. Inomenskilde inom regionaltett som
också reellafinnsoch Sydsverigelandstingenlen, de västsvenska

rikt avstån-Vårdutbudet ochvälja. ärmöjligheter för den enskilde att
förutsätt-Med sådanasällan långa.olika vårdgivare ärden mellan

etableringmotiveraupprätthålla ochningar kan det bli svårt att aven
första hand god-blir iBeställarnas rolllokala beställarenheter. att

för verksam-efter fastställavårdgivare behov,känna att ramarnanya
kvalitet ochkapacitet,exempelvis på samverkan, mmkravheten att

administrerabeställamaskallersättningama. Därutöverbestämma
verksamhetenuppföljningför löpandeutbetalningarna och avsvara en

korrigeras.successivt kanöverenskommelserså ersättningar ochatt
till och medpå central eller kanskeuppgifter sköts troligen bästSådana

förförutsättningarnanivå. andra delar landet kanregional I attav
välja härMöjligheterna ärbeställare bättre.arbeta med lokala attvara

vård-avstånden mellan olikalitet ochså då vårdutbudet ärinte stora
upphandlingbeställarnasunderlättar de lokalagivare större. Detta av
regionerna vidbefolkningstätakan gälla inom devård. Motsvarande

så fall de lokalapatienterna. blir ivalfrihet för Detbegränsadmeraen
i respektivebefolkningenvilka alternativbeställama somsom anger

sig till.upptagningsområde kan vända
utvecklingen hur konkurrens kanfråga den fortsatta ärviktig iEn

det i dettatidigare konstaterats ärvårdgivare.etableras mellan Som
Med ökadkonkurrens.viktigt särskilja olikaavseende typeratt av

attribut till-utgår frånvalfrihet för den enskilde konkurrensen som
förbättra verksamhe-kvalitet. Sådan konkurrens kangänglighet och

talar för konkur-effektivitet. finns det ingentingDäremot atttens som
till lägre kost-valfrihet för enskilde i sig skulle ledadengenomrens

kostnadsbesparingarkonkurrens skall leda tillnader totalt Omsett. en
kostnadsef-producenternasmåste beställaren ha anledning bedömaatt

kvalitet. har intedess tillgänglighet och Detfektivitet, inte enbart
står i proportion tillså patientavgifterna inteenskilda patienter länge

vård tillhandahålls.kostnaderna för den som
vård tillskapasbeställare upphandlarMed typen annan avsom

leder tillockså finns skäl konkurrensenkonkurrens där det att tro att
särskilt troligt den löpandeemellertid intelägre kostnader. Det är att

vårdgivare skulle bli särskilt uttalad. Motmellan olikakonkurrensen
förutsättningar.verksamhetsmässiga och geografiskatalar bådedetta

kirurgin, särskilt inom befolkningstätadelar den elektiva deFör av
vårdgivare säkertlöpande konkurrens mellandelarna landet, kanav en

befolkningstätauppnås. vården och för vården i mindreFör den akuta
förutsättningarna besvärliga. Ofta finns baraområden dockär mera

förutsätt-för fåtal producenter.eller kanske Dessaettutrymme en
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ningar innebär inte det skulle omöjligtatt etablera konkurrens.attvara
Möjligheterna till konkurrens ligger dock i vårdgivarna tilldelasatt
åtaganden anbud och entreprenader. Fördelar i form degenom av
tydliga incitament till effektivt resursutnyttjandeett dessa altema-som
tiv får vägas lösningars nackdelar, bl.a. i formmot det kanger attav

svårare ställa verksamheten till förändradeatt förutsättningar.vara om

4.2 Hur vårdproducenternaskall ersättas

En del sjukvårdens förnyelsestor har hittills varit koncentrerad tillav
den lokala nivån, dvs till sjukvårdsdistrikt, sjukhus och vårdcentraler.
Särskilt hög aktivitetsnivå har flera de sjukhusenstörre uppvisat.av
En central del förändringarbetet ombilda kliniker ochattav avser
serviceenheter till resultatenheter med ersättning prestation. Ser-per
viceenhetema skall få sin ersättning från kliniker och vårdcentraler.
Vad gäller klinikerna skall dessa i några fall ersättas direkt sjuk-av
husledningen. I andra fall är det särskilda beställarenheter skallsom
stå för finansieringen.

Fokuseringen på styrformer för kliniker och serviceenheternya
öppnar för flera frågeställningar. förstautrymme En fråga i vilkenär
mån enskilda kliniker kan betraktas oberoende producenter påsom en
eventuell vårdmarknad. Det kan här konstateras det finns klaraatt

förgränser den handlingsfrihet kan delegeras internt inom ettsom
sjukhus. Förklaringen ligger i det beroende finns dels mellansom
skilda kliniker, dels mellan kliniker och diagnostiska specialiteter.
Produktion sjukvård kompliceradär i vissa fallav en process som
kräver skilda kompetenser samlas iatt och vårdorganisa-en samma
tion. För akutsjukhusens del omfattar dessa organisationer många
skilda enheter och vanligen flera anställda. innebärDet intetusen att
verksamhetens resultat helt kan delas de olika enheterna.upp
Beroenden och odelbarheter sätter därmed också förgränser hur långt
resultatstymingen kan drivas inom sjukhus.

En andra viktig fråga blir då vilka effekter dessa i huvudsaksom
interna styrfonner kan Med alltför stark fokusering pågenerera. en
prestationsbaserad ersättning och införande resultatenheter förav
kliniker och serviceenheter kan det finnas risk för byggsatt murar

inom inbördes beroende Sådana tillämpningar kan ledasystem.upp
till suboptimeringar. Kostnader övervältras på andra enheter inom

organisation, på andra vårdformer eller patienterna. Detsamma
kan också bli svårare överföra beroende verksamheteratt till alternati-

driftsformer. I andra fall kan de interna prissystem inrättasva som
mellan enheter bli så artificiella de kan beskrivasatt snarast som
bokföringsmässiga ritualer några egentliga effekter på verksam-utan
hetens struktur och innehåll.

Frågan hur vårdgivarna skall ersättas är viktig också iom ett mera
långsiktigt perspektiv. Om ersättningen enskilda kliniker ochavser
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finns ñr nuvarandesjukhus, riskserviceenheter, helaän attsnarare
omständig-klinik- och vårdstruktur konserveras. Dessatraditionella

då sjukvården kännetecknasbetänka inte minstviktigaheter år att av
medicinsk teknologi kan leda tillframsteg inomsnabb utveckling där

verksamhetsformer fram. exempel kan nämnashelt växer Somatt nya
området där läkemedelförändringar inom det kirurgiska ersätternya

från tilltitthålskirurgin överför operationer slutenoperationer och där
pågående diskussioner och införan-vård. exempelEtt äröppen annat

vårdplatser.de Centrumbildningar ochav gemensamma
fortsatt utvecklingbibehålla och stimulera snabbFör motatt nyaen

incitament-för vård och det viktigteffektiva former är attomsorg
förstaavvägd. i hand dennastrukturen för sjukhusen är väl Det är

alternativanivå reformerade ersättningsprinciper, konkurrens ochsom
utgångspunkt blir den viktigadriftsformer bör diskuteras. Med denna

beställarenheter inte enskilda klinikeravtalsparten för eventuella utan
sjukhus och andra vårdproducenter kan betecknashela somsnarare

kliniknivån.inte förhandlingar Detoberoende. Det uteslutersom
och serviceenheter ombildas till resul-utesluter inte heller klinikeratt

Någon fullständig delegering handlingsfrihettatenheter eller bolag. av
i fråga; åtminstone intetill dessa enheter kan dock knappast komma

sjukhus helhet och för andraför flertalet kliniker. Fördet stora som
resultatstyrningen drivasoberoende vårdproducenter, däremot, kan

långt. Med fungerande incitamentstruktur dennamycket välen
nivå arbetsorganisation och interna styrformer i sin hel-kan valet av

överlåtas till professionella företrädare. finns ingen anledninghet Det
detta val till fråga för politiker.göraatt en

viktig fråga formerna för ersättningen. Med prestations-En ärannan
kraftfulla incitament producerabaserad ersättning skapas att mer av

ersättningprestationer ersättningen Prestationsbaseradde avser. passar
säkert också visa sigdärmed inte alla verksamheter. Detta kommer att

efterhand erfarenheter i landstingen vunnits. Utvecklingen på litesom
sikt kommer troligtvis till del handla kost-längre vägaatt stor attom

nader för utveckla och administrera mått och mätmetoder kost-motatt
följdnader till ofullständiga lösningar. kost-Den typensenare avav

på uppföljningnader kan exempelvis bestå i krav kompletterande eller
icke önskvärda effekter.kostnader till följd av

4.4 Frågan incitamentom

fortsatt utveckling former för politisk styrning, reforme-En mot nya
driftsformerrade ersättningsprinciper, konkurrens och alternativa

leder till förändrade incitament hos såväl beställare producenter.som
Härigenom sjukvårdens innehållkommer också struktur och påatt
sikt förändras. Vilken riktning denna utveckling kommer beroratt ta
dels valet lösningar sjukvårdens övergripande finans-vad gällerav
iering och organisation, på den fortsatta utvecklingendels vad gäller
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framsteg och innovationer inom medicinsk teknologi och vårdarbetets
organisation. Mellan dessa faktorer finns också samband. Incita-ett
mentsstrukturen för vårdgivama viktigär för benägenheten sökaatt
och lösningar vad gäller sättet tillhandahålla tjänsterna.attprova nya

Bland de landsting någonprövat form beställarorganisationsom av
befinner sig beställama i monopolsituation. kanDet leda till atten
skevheter uppstår i bedömningen olika verksamheters Detnytta.av

liggakan tillnära hands prioriterar vård i landstings-att man egen
intern regi framför vård tillhandahålls i alternativa driftsformer.som
På så undvikssätt kritik från de leden. Möjligheterna för be-egna
ställama kräva anpassning ökar också med de producerandeatt en-
heterna i regi. Här finns avgörande skillnader mellan de över-egen
enskommelser träffas med landstingsintema enheter å sidansom ena
och alternativa driftsformer å andra sidan. I avtal med landstingsinter-

enheter, och det gäller även resultatenheter och helägda bolag,na
finns alltid underförstått landstingets centrala ledning vid behovatt
kan ställa krav på anpassning och öppenhet vad gäller information.
Personalen hos vårdgivama liksom hos beställarenhetema anställdaär

landstinget och i anställningskontraktens villkor ligger att accepteraav
arbetsgivarens krav på anpassning till fattade beslut. De avtal som
träffas har inte heller någon betydelse juridiskt För avtal medsett.
vårdgivare i regi, däremot, gäller helt andra villkor. Vårdgiva-annan

i privat regi erbjuder tjänst till bestämt pris. Om beställarenettre en
i efterhand finner tjänsten eller priset inte tänkt sigatt var som man
går intedet kräva anpassning från vårdgivarens sida. I eventuellaatt
omförhandlingar vårdgivama avtalspart på villkoragerar som samma

beställama. Regelverket inte hellerär internt finns delvisutansom
fastställt i väl beprövad form i svensk författningssamling.

Vårdgivares relation till omgivningen kan beskrivas i olikatermer av
kontrakt. dennaI koncentreras intresset till formella regler ochrapport
kontrakt mellan huvudmannen och vårdgivama. Detta kontrakt existe-

emellertid inte någoti vakuum. Effekterna förändrade villkorrar av
beror till del på vad reglerna adderar i den flora kontraktstor av som
redan vårdgivama. För sjukvården finns exempelvis särskildaomger
författningar reglerar huvudmannens respektive den enskildesom
läkarens Vidare kan nämnas vårdgivamas eller mindreansvar. mer
oskrivna kontrakt med patienterna och med kolleger. Varje aktör

också utifrån sina intressen. Det är därmed inte givet attagerar egna
internt skrivna regler mellan beställare och vårdproducenter får någon
effekt eller de får den effekt Sanktionema vid brist påatt som avses.
följsamhet relativt interna överenskommelser är dessutom i stort sett
de traditionella. Det innebär i fallvärsta ansvariga för verksamheteratt
inte får förnyat förtroende.

Med fristående vårdproducenter blir frågan incitament ochmera om
verksamhetens villkor tydliga. gällerDet både för beställarnamera
och vårdgivama. Frågan hur vinster och förluster skall hanterasom
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exempelvis med sådana förutsättningar principielltär enkel be-sett att
Varje resultat producenten eftersomägs det denneärsvara. av som

bär den risk förenad med verksamheten. beställareär Om ärsom en
missnöjd med vinstemas fördelning får försöka omförhandlaman
kontrakten. Motsvarande gäller det vårdproducentenär ärom som
missnöjd. Helt förutsättningarandra råder för resultatenheter inom en
landstingsintem marknad. Alla resultat ägs här juridiskt hu-rent av
vudmannen. Huvudmannen kan så vill också krävaom man anpass-
ning till förutsättningar; det gäller vilka interna överens-oavsettnya
kommelser tidigare träffats. En sådan strategi naturligtvisskullesom
i längden leda till ansvariga för resultatenhetema förtroendetatt tappar
för viljan decentralisera. finns då ingenDet anledning bära detatt att
delegerade ekonomiska På motsvarande kan ñnnssätt detansvaret.
skevheter bland interna resultatenheter viljan följavad gäller deatt
interna regelverken. För resultatenheter förlustermed kan detstora
ligga till handsnära peka på förändrade förutsättningar och avsägaatt
sig det ekonomiska För resultatenheter med vinster äransvaret. stora
det enklare följa och de interna regelverken. be-Föratt acceptera
ställama gäller det omvända förhållandet.snarast

Landstingsinterna marknader styrprincip betraktat, med bestäl-som
lare upphandlar vård från resultatenheter i regi, står medsom egen
utgångspunkt i analysen på jämförelsevis bräcklig grund. Omovan
någon beställaren eller vårdproducenterna, förtroendet förpart, tappar
viljan decentralisera respektive förmågan bära ekonomisktatt att ett

kan effekterna på sjukvårdens struktur och innehåll bli begrän-ansvar
sade. Utformningen regelverk handlar till del byggastor attav om

förtroende mellan olika Kompetensen leda ochett parter. att taupp
blir långt viktigare tidigare.änansvar
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Bilaga A Beställarorganisation och kontraktsformer vid
studerade landsting

Stockholms läns landsting

Beskrivningen utgår från Västra Stockholms sjukvårdsområde VSSO,
nio sjukvårdsområden i Stockholmsregionen.ett VSSO har ungefärav

200 000 invånare och kan betraktas motsvarande sjukvårdsdis-ettsom
trikt. Sedan 1992 kirurgi,ersätts Ortopedi, urologi, internmedicin samt
gynekologi och starroperationer prestation från beställare. Från ochper
med 1993 ersättningen all akutsjukvård. VSSO leds sjukvårds-avser av
styrelsen är ansvarig för befolkningens behov sjukvårdattsom av
tillgodoses.

Beställare
Sjukvårdsstyrelsen betalningsansvarigär för all akutsjukvård och
styrelsens verkställande tjänsteman, sjukvårdsdirektören, är ansvarig
för beställning akutsjukvård. Beställarfunktionen återfinns såledesav
på motsvarande distriktsnivå i Stockholm. Sjukvårdsområdena tilldelas

Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd HSN utifrånresurser av en
behovsbaserad modell. HSN tilldelas i sin från landstings-tur resurser
fullmäktige.

Sjukvårdsdirektören träffar vårdavtal med sjukhusen däreftersom
upprättar produktionsplaner för klinikerna. Vårdavtalen kompletteras

samarbetsöverenskonzmelser mellan klinikchefer och primärvårds-av
chefer, där samarbetet avseende patienternas vård regleras. Sam-
arbetsöverenskommelsema exempelvis tillsammansatt parternaavser
skall erbjuda invånarna i området god sjukvård på lägsta effektiva
omhändertagandenivå och primärvården, har befolknings-att som

förstahandsaltemativet.utgör Sjukvårdsdirektören träffar ocksåansvar,
bqfolkningskontrala med primärvårdschefema. Budgetansvaret åvilar
sjukvårdsdirektören medan primärvårdschefema har uppföljningsan-
svar.

Sammanfattningsvis är sjukvårdsstyrelsen sjukvårdsdirektören
beställare sjukhusvård med upphandlingsstöd från primärvårds-av
företrädare. En viktig grund för utvecklingen är samarbete mellan
professionella företrädare.

Kontrakt
l Stockholm är sjukhusledningama avtalsparter på utförarsidan. Sluten
vård ersätts prestation i form DRG-poäng modifierade norskaper av
vikter. Ett takpris är DRG-vikt 1,0 och 1992satt beräknatper var
utifrån sjukhusens genomsnittliga kostnader minus %10 som repre-
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senterade produktivitetskrav. Till början tillämpas emellertidett en
Övergångsbestämmelser i ersättningen i form utjämningstrappaav en
eftersom kostnadsvariationema mellan olika sjukhus. Skev-är stora
heten finansieras från landstingscentralt i någrahåll. Hittills har inte
avtal lägre prisnivå takpriset tillämpats. Ytterfall frånän ersättsen
och med 1993 förvårddag efter den normala behandlingenper re-
spektive DRG-ersättningen ingår förutomDRG. I alla verksamheter

och utbildning ramfinansierasFoU från landstinget centralt. Försom
bamspecialiteter utgår ersättningen från AP-DRG.

KÖKS-den vården klassifice-Inom öppna utgår ersättningen från
KÖMS-ring vårdöppen för kirurgiska specialiteter, klassifice-av

KLÖS-poängring vård för medicinskaöppen specialiteter ochav
klassificering ögonsjukvârd. Samtliga dessa beskrivningssystemav

KÖMSframtagna inomär Stockholms läns landsting. till skillnadär,
KÖKS,från baserad på diagnoser. olika beskrivningssystemen förDe

vård vikteröppen har relativa DRG-viktema. Denmotsvararsom
polikliniska vården vanligtvis 0,6DRG-vikt förersätts med 1 sluten
vård.

Sjukhusen %ska beredda minst 50 förrabatt volymattvara ge om
överstiger den planerade. vårdavtal inte finns tillämpasOm ettsom

pris understiger %.takpriset med 5som

Landstinget Sörmland

Från 1993 kontraktsliknandeoch med i all vård enligtersätts settstort
överenskommelser. Vården upphandlas beställare skilts frånav som
vårdgivare. ambitio-Utarbetandet Sörmlandsmodellen drevs avav

utveckla principerna för ekonomistyrning, ocksåatt attnerna men
förändra politikernas roll.

Beställare
Landstingsstyrelsen beställarstyrelsen och landstingsdirektörenutgör

hjälp ichef för beställandet liksom för åtagandeområdena. Tillår
elvaavtalsarbetet finns administrativ avtalsenhet, bestående aven

två ekonomer, två kanslistertjänstemän avtalsdirektör, samt sexen-
administrativ bakgrund.avtalssekreterare med sjuksköterske- och eller

i landstingetomfattar samtliga åtagandeomrâdenAvtalsenhetens arbete
ändrats, ingapolitiska organisationen harregionalpolitiken. Denutom

Landstingsfullmäktige finnsnämnder eller direktioner finns kvar. I
geografisktåtagandeområden ochåtta fasta utskott, fem ärtreavser
geografiskaorienterade åtagandeområden behandlas. Dedär samtliga

åtagandeområdena.för Ut-utskotten komplement till utskottenutgör
Landstingsstyrel-skotten utlåtanden landstingsfullmäktige.lämnar till

ochspecificerar för åtagandeområde, hälso-varjesen ramar varav
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sjukvården utgör resurstilldelningFör till hälso- och sjukvårds-ett.
verksamheten tillämpas behovsbaserad modell.en

Kontrakt
Avtalssekreterarna med hjälp avtalsdirektören, för kon-ansvarar, av
takterna med producentema. Avtalsenheten har fast inomen ram
vilken upphandlar tjänster för varje åtagandeområde. Vadman avser
sjukvård är avtalsparter på producentsidan sjukhusledningarna och
chefen för den samlade På beställarsidan skriver lands-
tingsstyrelsen under avtalet. Avtalet med primärvården omfattar nio
bilagor, för varje kommun. Avtalsdirektören bidrar till och vid-en
makthåller diskussioner mellan sjukhus och primärvård.

Utlåtanden från utskott, utredningar, målsättningar och tlerårsplaner
från landstingsfullmäktige förutsättningarutgör för avtalsenhetens
arbete. I avtalen specificeras verksamhetens innehåll och producenters

bilagor iSom avtalen finns avsnitt kvalitet, valfrihet,ansvar. om
tillgänglighet patientupplevd såväl objektiv kvalitet. Detsamt som
åligger sjukhusen för dessa delar. Avtalen med de sjuk-att treansvara
husen kan skilja sig vad gäller beskrivningssystem. DRG amerikans-
ka vikter används för Ortopedi, gynekologi, allmänkirurgi urolo-samt

Ävenvid Kullbergska sjukhuset. vid allmänkirurgiska kliniken
Mälarsjukhuset används DRG. Vid de enheter där DRG används för
sluten vård ersätts öppen vård efter åtgärdsviktat besökssystem.ett
Ersättningsprincipema för övriga specialiteter varierar. Vid Mälar-
sjukhuset ersätts exempelvis ögonsjukvården efter klassificering,egen
allmän medicin sluten vård efter enkel klassificering och övrigen
internmedicin abonnemang. Priserna prestation beräkna-ärgenom per
de utifrån kostnaderna vid respektive enhet och skiljer sig således
mellan de olika sjukhusen.

Volymen vid Mälarsjukhuset regleras överstigande sluten-attgenom
vårdsvolym med 40 %ersätts full ersättning till 105 %av upp av
planerad volym. Därutöver %ersätts med 10 full ersättning. Förav
den vårdenöppna tillämpas principer, reduceringen ärsamma men
lägre.

ÖstergötlandLandstinget i

Sedan 1992 har beställarstyrning tillämpats i landstinget. För 1992
slöts sjukvårdsavtal med sjukvården i Finspång. Från och med 1993
har avtal slutits för all sjukvård.

Beställare
Sammanlagt finns fem avtalsnämnder. Dessa omfattar sjukhusvård,
primärvård och tandvård, särskild nämnd för all verksamhet ien
Finspång, omsorgsverksamhet utbildning. Relevanta för hälso-samt
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för sjuk-avtalsnämndernaförstnämnda. Desjukvård deoch är tretre
avtalsnämndemadistriktsdirektionema. Förde lokalavård har ersatt

och sjuk-avtalsnämndskansli, där hälso-centraltfinns gemensamtett
tillfördelarLandstingsstyrelsenchef.vårdsdirektören är resurser

beslutar vidare störreLandstingsstyrelsenavtalsnämnd.respektive om
strategiska frågor.övrigaochstrukturförändringarinvesteringar,

uppföljning verksam-fokuserad påLandstingsfullmäktiges roll är av
heten.

avtalgiven tecknahuvuduppgift inomårAvtalsnämndemas att ram
uppgiftklara dennaFörproducerande enheter.tjänster från attom

följainformation behov,nämnderna insamlaåligger det attatt om
medicinskinominnovationerforskning ochvad gällerutvecklingen

kontrolleraeffekterkontinuerligt utvärderateknologi, attsamt attatt
efterlevs.avtalen

Kontrakt
sjukhusledningar-sjukhusvårdavtalsnämnden för ärmedAvtalsparter

föregående årsutgår frånabonnemangsbaserade ochAvtalen ärna.
budgetprocessen.liknar den tidigareFörhandlingsprocessenbudgetar.

produktionenbefolkningen respektive ärförMarkeringen av ansvar
dock tydligare.

respektive sjukhusslutits medsjukhusvård1993 avtalInför har om
visspåAvtalsnämnden abonnerarabonnemangsavtal.i form enav

viss volymtillgänglighetkvalitet, vissvissdefinierad verksamhet, samt
förhandling och sjukhusled-fram iAvtalenvisst pris.till tasett en

avtalet. Avtalenordförande skriver underoch avtalsnämndensningama
ibeskrivningssystemoch någraoch priserreglerar inte volymer termer
i ställetfokuserari avtalen. Avtalenanvänds inteexempelvis DRGav

avtalen ställerkvalitet.tillgänglighet och Genominnehåll,vårdens
på sjukhusen.nämnden krav

vårdgarantiöverenskommelsersjukhusvårdsavtalen finnsUtöver som
föröverenskommelsersärskildasjukhusvårdsavtalenbrutits samtur

sjukhusabonne-brutitsVårdgarantiema harOrtopedi och psykiatri. ur
styckpris-prestationsbaseradförsök medför inledadels attmangen

mellantill konkurrensför möjligheternaersåttning, dels prövaatt
omfattar vissaVårdgarantiöverenskommelsemaolika vårdgivare.

gråstarroperatio-gallstens- ochljumskbrocks-,åtgärder, bland andra
tillämpasersättningen skall ärprestationsbaseradedenHurner.

Särskildaske centralt. överens-prissättningen kommerklan, attmen
fråntill förpsykiatri har kommitför ortopedi ochkommelser att man

områden. Mansina kunskaper inom dessahåll vill fördjupapolitiskt
kvalitet,tydliggöranärståendes ställning, ochochvill stärka patienters

abonnemangsav-service. Ersättningen skertillgänglighet och genom
tal.

sjukhusvårdavta-befolkningsansvaret iSammanfattningsvis betonas
löpandeenkäterkrav på sjukhusenoch i avtalen finnslen att genom



278 Bilaga II SOU 199338

kartlägga sjukvårdsbehovet inom respektive sjukhusområde. På avtals-
nämnden åligger enkäter följa den patientupplevdaatt genom upp
kvaliteten. En ökad volym behandlas tidigare proble-attsom genom

till förhandling. I avtalen ñnnsmet tas också kvalitetsindikatorerupp
följs revisioneruppsatta medicinska konsulter.som upp genom av

För patientflöden inom länet tillämpas vårddagsersättning specia-per
litet, där 80 % fastutgör del och 20 utgör rörlig. För utomläns-en en
vård tillämpas DRG. I landstinget förekommer prestationsbaserad
ersättning, denna tillämpas mellan sjukhusledningen på Universi-men
tetssjukhuset i Linköping och klinikerna. Här används en egen pro-
duktkatalog med tillhörande prislista.

Bohuslandstinget

Från och med 1993 ersätts i all sjukvårdsverksamhetstort enligtsett
kontraktsliknande överenskommelser. I Bohus har ersättningssystemet
föregåtts längre tids förberedelser i form Projekt 90, därav en av
bl.a. beskrivningssystem och datorsystem utarbetats.

Beställare
Beställare och företrädare ñr befolkningen 14är lokala hälso- och
sjukvårdsnämnder. Dessa tilldelas för primärvård läns-samtresurser
och regionsjukvård efter behovsbaserad modell. Varje nämnden

består sju politiker tillsätts landstinget och sammansätt-av som av
ningen speglar den politiska mandatfördelningen. Till politikernas
hjälp finns serviceorgan består 40ett tjänstemän. Dessa ärsom av
fördelade på fyra kontor några kontor flera nämnder. Deservar-
ledande tjänstemännen utgörs före detta primärvårdschefer. Nämn-av
dernas grafiska ansvarsområde överensstämmer med kommunernasgeo
och detta är uttryck för Bohuslandstingetsett målsättning med sam-
verkan lokalt mellan nämnderna, socialnämnden och försäkringskas-

Genom samverkan mellan sjukhus och primärvård har Bohus-san.
landstinget också ambitionen vård skall bedrivas på lägsta effektivaatt
omhändertagandenivå. Nämndema vidare för förebyggandeansvarar
insatser.

Kontrakt
Förhandlingspart på utförarsidan är sjukhusledningama, ersättningen
går till sjukhusen. De verksamheter inte föremålär för ersättningsom

prestation utgör mindre %än 5 omsättningen. Dessa verksam-per av
heter är vuxenpsykiatri i öppen vård, barn- och ungdomspsykiatri,
mödra- och bamahälsovård, logoped, syncentral, geriatrik dagsjuk-
vård, bamhabilitering, pedagogisk hörselvård kurator. Medelsamt
för ambulanssjukvård, LUA-medel och medel för smittskyddsvård
ingår inte i nämndernas All övrig verksamhet ersättsramar. per pres-
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tation.
geriatrikenförersättningen från DRGvård utgårslutenFör utom
vårddagarkombinationpsykiatri däranvänds ochvårddagardär aven

ersättning förerhåller vidareanvänds. Sjukhusenvårdtillfällenoch
särskild DRG-enligtfrån kommunernaklinikfirdiga patienter taxa.

Sahlgrenska ochvårdtilltällen påregistreringutgår frånvikterna aven
Östra utifrånberäknadePriserna DRG äri Göteborg.sjukhuset per

10 %minusverksamheterkostnader för berördatotalaBohus som
Ytterfallcentralt. ersättsfrån landstingetsparbetingettmotsvarar

efter visst antalDRG-ersättningenvårddagfast pris utövermed ettper
övergångsreglerfinns ingaBohusvårddagar DRG. Ifastställda per

till anpassning.sjukhusen tidprisnivån förgällervad att ge
KLÖS klassifice-dagkirurgiförvård används DRGöppenFör samt

KLÖSöppenvårdsbesök. årsjukhus förvård vid ettring öppenav
och diagnoser och ärpå åtgärderbaserasDRG-liknande system som

bilddifferentieradBohuslandstinget. Systemetinomframtaget ger en
Exempelvis beaktasanknytning.medicinskoch harverksamhetenav

KLÖSklassiñceringen.iröntgenundersökningarkostnadskrävande
infektion,obstetrik, psykiatri,gynekologi ochomfattar hud, ögon,

ortopedikirurgi,barnmedicin, öron,intemmedicin, geriatrik, samt
Viktningenakutmottagning.arbetsterapi ochsjukgymnastik,hörcentral,

KLÖS därför intespecialitet ochrespektive ärgjorts inomharav
specialiteterna. Priserna ärolikajämförbar mellan deöverförbar och

interndebite-vidde priser använtspå genomsnittbaserade ett somav
nng.

% ersättningmed utgåröverstiger planerad 1vårdvolymfaktiskOm
vårdvolymenersättning. Omprestationsbaserad40 % fullmed av

volymen.överskridandeersättning för den% ingenöverstiger 4 ges
landstinget.utanför detinte patientergäller dockDet egna

Örebro landstingläns

Örebrofunktion. länsvarit icentral beställarenhet1992 harSedan en
sjukvårdsförvaltningar koppladelandsting fem förvaltningarhar tre

primärvårdsförvaltninglânsövergripanderespektive sjukhus,till en
beställarstyming med1992 prövadesför psykiatri. Undersamt en

allmänkirurgiska3för vissa verksamheterersättning prestationper
3thoraxklinik, 3 kvinnoklinikerortopedklinik, lkliniker, 1 samt

ungefärkostnadsmässigtverksamheterhudkliniker. Dessa motsvarar
Från 1993 inkluderas allsomatiska vården.fjärdedel den soma-aven

utanförPsykiatri och primärvård liggerinvånare.vård förtisk egna
1994.från medinkluderas ochPrimärvården kommer attsystemet.

Beställare
till sin hjälp harlandstingsstyrelsenbeställarenformella ärDen som

och kon-uppgift bryta nedBeställarenhetens ärbeställarenhet. atten
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kretisera de politiska målsättningarna formi kravställande ochav
avtalstecknande med producentledet. Tidigare hade ambitionenman

utgå från befolkningsbaserad resurstilldelning,att i anslutningen men
till ambitionerna komma ifrån geografiska befolkningsområdenatt
utgick från beställarfunktion på central nivå.man en

Beställarenheten har tagits fram den befintliga organisationen ochur
består chef två kvalificerade handläggare. Därutöversamtav en ut-
nyttjas medicinska konsulter inte tillhörtre landstingsorganisatio-som
nen.

Kontrakt
Förhandlingarna sker mellan sjukhusledningama och beställarenheten,
vilka tecknar avtalen. Förhandlingsarbetet sker löpande. Företrädare
för sjukhusledningama och beställarenheten bildar en gemensam

där förhandlingsarbetet utgörs diskussioner hurgrupp ettav om ge-
problem skall lösas. förhandlingarnaImensamt har starkt foku-man

beskrivningssystemen.serat
För de kirurgiska specialiteterna kirurgi, ortopedi och kvinnosjuk-

vård sker ersättningen etter DRG amerikanska, marginellt modifie-
rade, vikter vad gäller sluten vård. För hud, sluten vård, används en
viktad vårddagsersâttning första dygnet och för thoraxtyngst används

klassificering. Dagkirurgin är grupperad i kostnadsgrup-en egen tre
och öppen vård delas in efter behandlande åtgärder viktadeärper som

efter resursåtgång. Medicinska enheter efterersätts DRG i de fall
verksamhet finns på de olika sjukhusen. Det är krav frånsamma ett

beställarenheten beskrivningssystem skallatt användas påsamma
sjukhusen för respektive specialitet. Plastikkirurgi inte efterersätts
DRG, barnmedicin efterersätts viktad vårddagsersättning infek-och
tion och geriatrik ersätts abonnemang. Ytterfallens ersättninggenom

till diskussiontas när producenten så befogat.är Detupp attanser
kan exempelvis fall med långa behandlingstider vid inten-extremtavse
sivvårdsavdelningen.

Priserna är olika vid de olika sjukhusen och baseras på kostnaderna
vid respektive sjukhus. Anledningen kostnadsposterär FoU,att som
utbildning och liknande skiljer sig mellan sjukhusen. Ambitionerna är
dock så småningomatt ersätta med pris.gemensamt

Normalvolymen 1992 fullt för 90 % garantinivå föregå-ersattes av
ende års volym. Volym 90 %översteg föregående års volymsom av

oftast med 65 %ersattes full ersättning. Detta innebar sjukhusenattav
ökatvungna produktionen med ungefär 5 %att förvar erhålla likaatt

ersättningstor föregående års budget. Man ville med dettasom sys-
stimuleratem till ökad produktion. Kraven 1993 är andra och volym-

begränsningen kommer utformas på kraftfullare vis. Kvalitets-att ett
frågor tas viktig paragraf i avtalen. denI specificeras vadupp som en

åligger sjukhusen vad handlingsprogram och kvalitetsin-som avser
dikatorer. Beställarenheten för bevakning den patientup-ansvarar av
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plevda kvaliteten för den medicinska utvärderingen kon-samt genom
sultema.

Landstinget Dalarna

I Dalarna har den så kallade Dalamodellen rönt uppmärksamhet,stor
mycket tack den utgjorde den första primärvårdsstyrda model-attvare
len, där beställarstyrning och ersättning enligt kontraktsliknande över-
enskommelser tillämpas för all sjukvård sedan 1991.

Beställare
15Beställare lokala sjukvårdsområden. Områdenaär sammanfaller

geografiskt med kommunerna och politisk direktion finns för varjeen
område. Områdenas huvudsakliga uppgift är medborgarnasatt vara
ombud i hälso- och sjukvårdsfrågor. frånMan utgår befolknings-en
baserad resurstilldelningsprincip till varje vårdcentral via områdessty-
relserna. Områdesstyrelsema tecknar befolkningskontrakt vård-med
centralema.

Sjukhusgruppen omfattar de fyra sjukhusen, specialistverksamheten
i Borlänge den lasarettsanknutna psykiatrin. Sjukhusgruppen harsamt

politiskt tillsatt styrelse. verkställandeDen tjänstemännen för sjuk-en
husgruppen för drift och ekonomi inför sjukhusgruppensansvarar
styrelse. Under sjukhusgruppen finns inte något beslutande organ
förutom basenhetschefema. såFyra kallade styresmän representerar
dock sjukhusgruppens verkställande tjänsteman lokal nivå. Från
1993 primärvårdenär helt frigiord med politiskt tillsatten gemensam
förvaltning fungerar ungefär sjukhusgruppen.som som

Sjukvårdsområdena har kanslier till hjälp i beställningsarbetet. Ofta
är kanslierna för flera områden och består chefgemensamma av en

ytterligare 4-5 Kanslichefen förhandlingsarbetetskötersamt personer.
områdesstyrelserna sköter ekonomi och uppföljning.samt

Kontrakt
Avtalsarbetet omfattandeär med ungefär 350 tecknade avtal. För-
handlingsarbetet sin utgångspunkt i kostnadsbudget för sjuk-tar en
husen. Därefter beräknas hur mycket vård i volym prisochtermer av

behövs för sjukhusens ekonomi skall balanseras. Detta utgörattsom
sedan förhandlingsunderlag för områdeschefen, vårdcentralscheferna

klinikchefema. Dessa aktiva i förhandlingsarbetetärsamt parter men
avtalet tecknas så småningom mellan kliniken och områdesstyrelsen.
Sjukhusgruppen skall godkänna avtalet, skriver inte under.men

Kontraktsformema är till och områdesstyrelserna. Iupp var en av
regel används relativt enkla ersättningsprinciper såsom vårddagar och
läkarbesök. Beskrivningssystemen dock relativtär likartade helaöver
landstinget. Från 1993 ersätts gynekologi vid Falu lasarett efter DRG.
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Inom kirurgin används viktad vårddagsersättning i kombinationen
med faktorer elektivakut operatörsminut också differentie-som som

beroende på tid på dygnet. Inom vårdöppen skiljs mellanras ny-
respektive återbesök. Hänsyn till vissaäven åtgärder. Inom medi-tas
cin kompletteras vårddagsersättningen med hänsyn till onkologdygn,
akut leukemi, dialys, kranskärlsoperationer och angiografi. Priserna

sjâlvkostnaderutgör för respektive klinik.
Avtalen innehåller krav på kvalitet, dessa är formulerade imen

detalj. Den patientupplevda kvaliteten följs patientenkäter.upp genom
%8 varje områdes går till vilkenmedpottav resurser en gemensam

sjukhusgruppen upphandlar högspecialiserad vård. Principen liknaskan
vid slags försäkring innebär sjukhusgruppen övertar kost-atten som
nadsansvaret för den högspecialiserade vården. Från och 1993med har
sjukhusgruppen full frihet skriva avtal med andra regioner änatt
Uppsala-Örebroregionen.
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driftsformer inomBILAGA Enkätstudie avseendeB
kemiska laboratorierochröntgen

och klinisk kemi har kartlagtsDriftsformer inom röntgen genom en
1992. Respondenter klinikchefema videnkåtstudie i december år

landstingsenheter. Resultaten redovisas nedansamtligaSveriges ge-
varje fråga frekvenstabeller kom-det efter presenteras samtattnom

materialet, ocksåRedovisningen sker dels det totalamentarer. av men
klinisk kemi 2 sjukhustypröntgen,uppdelat efter 1 enhetstyp -

lånsdelssjukhus 3 hälso- och sjukvårdsre-ochregion-, läns- samt
efter hälso- och sjukvårdsregionertabell Uppdelningengioner 1.se

geografiska exempelvis föreventuella mönster,förgörs att presentera
glesbygdsområden.tätbefolkade områden och

142 stycken, harenheter erhöll enkäten,det totala antaletAv som
%. 142svarsandel på 85 de enheterna120 Det Avsvarat. ger en

87 7655 kemi där 44 och röntgen där Föravsåg klinisk svarat svarat.
2-4.bortfallsredovisning, tabellse

sjukvårdsregionerochTabell l Hälso-

sjukvårdsregion LänHälso- och

Stockholmsregionen AB, Il
sjukvårdsregionen E, H2 Sydöstra

MM, Nssjukvårdsregionen G, K, L, M,3 Södra
sjukvårdsregionen N G, RVästsvenska4 ,Uppsala-Örebroregionen C, D, T, U, W, X5

BDsjukvårdsregionen Y, Z, AC,6 Norra
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2-4Tabell Bortfall antal enheter

2

Enhetstyp Bortfall Antal %

Klinisk kemi 55 2011
Röntgen ll 87 13

22 142

3

Sjukhustyp Bortfall Antal %

Regionsjukhus 2 17 12
Länssjukhus 6 51 12
Länsdelssjukhus 14 74 19

22 142

4

Hälso- och sjukvårdsregion Bortfall Antal %

Stockholmsregionen1 2 20 10
Sydöstra sjukvårdsregionen2 4 19 21
Södra sjukvårdsregionen3 3 24 12

sjukvårds-4 Västsvenska
regionen 5 22 23
Uppsala-Örebroregionen5 6 36 16

6 Norra sjukvårdsregionen 2 21 10

22 142
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kemis-Enkät kartläggning organisation klinisktom av av
ka laboratorier och röntgenenheter

Vår 1992 organiseradenhet var som

Kostnadsenhetanslagsstyrd enhet
Resultatenhel
Bolag
Annat ................................................... ..

%Under 1992 77 64 organiserade traditionellaenhetervar som
%43 36 resultaten-kostnads-anslagsstyrda enheter och enheter som

heter. bolag eller liknande förekom.Inga

Uppdelat efter enbetstyp

Klin kem Röntgen
%Antal % Antal

Kostnjansl. enhet 24 55 53 70
Resultatenhet 20 45 23 30

7644

Uppdelat efter sjukhustyp

Regionsjukhus Länssjukhus Länsdels-
sjukhus

% Antal % Antal %Antal

Kostnjansl. enhet 7 47 31 39 6569
Resultatenhet 8 53 14 31 21 35

15 45 60
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Uppdelat efter hälso- och sjukvårdsregioner

Omr.l 0mr.2 Omr.3 Omr.4 0mr.5 Omr.6
Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % %Ant. Ant. %

Kostnansl
enhet 2 11 12 80 16 76 13 76 15 50 19 100
Resultat-
enhet 16 89 3 20 5 24 4 24 15 50 0 0

18 15 21 17 30 19

Resultatenheter 1992 vanligare inom klinisk kemi inomän rönt-var
Vidare resultatenheter vanligare vid regionsjukhusgen. än vidvar

låns- och länsdelssjukhus. Man kan också vissa regionalanotera geo-
grafiska mönster. I Stockholmsregionen exempelvis de flestavar
enheter organiserade resultatenheter medan samtliga enhetersom var
organiserade på traditionellt vis kostnads-anslagsstyrda enhetersom
i Norra sjukvårdsregionen.

lb Om bolag Hur ägarstrukturen utser

Inga bolag under 1992.

lc Om resultatenhet, bolag eller liknande Vilka verksam-
heter, några, finansierades ramersättning eller abonne-om genom
mang

de 20Av enheter för klinisk kemi 1992 organiseradesom var som
resultatenheter 13 åtminstone någon verksamhet finansiera-attangav
des eller abonnemang. Vanligt angivna verksamhetergenom ramar

FoU, utbildning jour akut.var samt
Inom röntgenenheter svarade 8 de 23 resultatenheterna vissaattav

verksamheter finansierades eller abonnemang. Vanligagenom ramar
verksamheter här mammograñ och screening.var

ld Om resultatenhet, bolag eller liknande Prissättningen av
våra prestationer baseras i Första påhand

Självkostnader
Förhandling mellan köpare och säljare
Annat

........................................ ..
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Priserna baserades på självkostnader hos 42 de 43 resultatenheter-av
I fall regionaltett utarbetad prislista.annatna. angavs en

le Om resultatenhet, bolag eller. liknande fastställerre-Vem
viderar priserna

Sjukhusledningen eller motsvarande
Klinikledningen
Annat

........................................ . .

Kommentar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Inom klinisk kemi i .12 fall sjukhusledningen ellerattangavs mot-
svarande och i 8 fall klinikledningen fastställde priserna.att Inom
röntgen i 9 fall sjukhusledningen eller motsvarande, i lO fallangavs
klinikledningen och i 2 fall enhet någon formhadeannat en av
internstyrelse fastställde priserna och enhet bådesom atten angav
sjukhusledningen och klinikledningen ansvarade för fastställandet

priserna.av
kommentarernaI beskrevs i del fall det visserligenatten var

sjukhusledningen fastställde priserna formellt, det isom attmen
princip klinikledningens förslag användes. Sjukhusled-var som
ningen godkände klinikledningens utarbetade förslag.

2. vårdandeKan enheter välja leverantörerexterna Eraav
tjänster, dvs är ni för konkurrensutsatta

Ja Nej

Kommentar
................................ ..

Svaren fördelades enligt tabellen nedan. I anslutning till frågan
valde många respondenterna kommentera principielltatt såav
fungerade enheten under konkurrens, faktorer köpartro-men som
het och geografisk monopolställning innebar i praktiken att
enheten inte fungerade under konkurrens. Ytterligare några svara-
de fråganpå kommenterade konkurrensen endast avsågmen att
delar verksamheten.av
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Klin kem Röntgen
Antal % Antal %

15 75 15 65Ja
5 22Nej 4 20
35 13lsvar

20 23

Vár kommer 1993 organiseras3. enhet att som

Kostnadsenhetanslagsstyrd enhet
Resultatenhet
Bolag
Annat .......................................... . .

driftsformmånga enheter planerade ändrakan konstateraMan att att
%35 29 driva enheteninför 1993. Totalt planerade enheter att som

%jämfört 77 64traditionell kostnadsanslagsstyrd enhet, meden
1992.

Uppdelat efter enhetstyp

Klin Röntgenkem
%AntalAntal %

Kostmansl. enhet 23 3012 27
47 62Resultatenhet 26 59

Troligen 3 4resultatenhet 2 4
Kombination ansl.
resultatenhet 3l

1Bolag 2 4 l
2 3l 3svar

7644

inför 1993 förändrarandel röntgenenheternaDet är störreen av som
%Från 70driftsform kliniskt kemiska enheter. röntgenen-än att av

1992 enligtenheter kommerheterna drevs kostnadsanslagsstyrdasom
% kostnadsanslagsstyrdaendast 30 1993 drivasplanerna att som

% %.för från 55 till 27enheter. Motsvarande förändring klin kem år
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resultatenhetbolag röntgen,Siffran inom dvs. motsvararparentes, -
vidskeeventuellt kommerbolagiseringmed kommentaren attatt

halvårsskiftet.

efter sjukhustypUppdelat

LänsdelssjukhusLänssjukhusRegionsjukhus
%% AntalAntalAntal %

321916 36Kostmansl. enhet
33 5525 5615 100Resultatenhet
3 52lTroligen resultatenhet

Komb ansl.
22 11resultatenhet
211+l 4Bolag

3 5svar

604515

enhetensvaraderegionsjukhussamtligakan konstateras attDet att
1993.resultatenhetdrivaskommer att som

sjukvårdsregionerefter hälso- ochUppdelat

Omr.6Omr.5Omr.4Omr.3Omr.2Omr. l
%% Ant.% Ant.% Ant.% Ant.% Ant.Ant.

Kostnansl
79157 232951920 43enhet 61

Resultat-
2 1123 774786773 1415 83 llenhet

Troligen
resultat-

1225l6enhet l
Komb ansl.

resultat-
5171enhet

1226Bolag 1
5192svar

193017211518
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Fortfarande kan regionalt geografiskt mönster utveckling-ettman se
driftsformer är begränsad i områdenmot meden nya storamer geo-

grafiska avstånd mellan vårdgivare, exempelvis i sjukvårds-Norra
regionen.

3b Om bolag Hur kommer ägarstrukturen utatt se

tvåDe bolagen inom klin kem kommer ägas AB Procordiaatt av
tillsammans med landstinget.
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landstingenBilaga C Alternativa driftsformer i

till kommunerMed utgångspunkt lokaldemokratikommittén enkäti
våren 1992. uppföljande tele-och landsting Resultatredovisning, har

fonintervjuer landstinggjorts. De i enkäten attsvarat entrepre-som
överfört eller harnader förekommer ocheller landstinget haratt

landstingetmedplaner överföra verksamheter till bolagvormatt
ytterligare källa är Entre-åtminstone delägare, har kontaktats. Ensom

Nedanprenadläget december 1992 Stockholms läns landsting, SLL.it
december 1992 drevsredovisas landstingsvis de verksamheter isom

i alternativ form. Med alternativa driftsformer bolag, koopera-avses
tiv, föreningar, Vårt metodekonomiska personalkooperativ valetc. av

redovisningen ofullständig.gör kanatt vara
vårdformerDe verksamheter vi försökt kartlägga sådanaär som

traditionellt drivits landstingens regi, blivit föremål föri över-men
föring driftsform. Privatpraktiserande läkare, sedantill alternativ

redovisningen.länge privata sjukhem ingår således inte i Inteetc
förändringar påheller folktandvårdsverksamhet redovisas, även om

fall svårtår har skett inom detta område. blir i vissaDet attsenare
vilka verksamheterbedöma gränsdragningar skall mellangörasvar

verksam-överförda till alternativ driftsform respektivekansom anses
heter sedan länge drivna i alternativ regi.

anbudstävlan,flertal verksamheter för närvarande föremål förEtt är
landstingenhar inte resulterat i kontrakt mellan ochännu annanmen

Framför landsting har många verksamheterallt Stockholms länspart.
föremål förför närvarandeanbud. De verksamheter ärute som

några inte.anbudstävlan redovisas, med undantag,

Stockholms landstingläns
landsting redovisar i sitt konkurrensprogramStockholms läns am-

verksamhet% verksamhet, denbitionen 20 landstingets utöveratt av
varitskall hakonkurrensutsätta,det redan finns beslut attsom om

utgången 1994. Antaletföreföremål för anbudstävlan entrepre-av
sido- ochtiden, främst inomkraftigt dennader öka närmasteantas

kämverksamhetema.också inomserviceverksamhetema, men
ambulanssjukvården. Hus-inomanbudstävlanBl.a. genomförs en

samtidigtetableringarprivatatill antalläkarreformen leder stortett
Möjligenorganiseras i bolag.landstingets primärvård kommersom att
två sjuk-debolagiseras utöverflera akutsjukhuskommer eller attett

Gö-Sabbatsberg och Sztsäljahus det redan finns beslut attsom om
mängdñnns ytterligareför på anbud. Detär närvarande ute enran
Nedananbudstävlan.verksamheter föremål förför närvarande ärsom
drevs1992i decemberdock endast de verksamheterpresenteras som

i alternativa former.
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Norrtälje sjukvårdsomráde
Transport och Vaktmästeri, kost, jourverksamhet i vård,öppen om-
vårdnadsavdelningarna vid Roslagens sjukhus Roslagshälsansamt
avseende upphandling läkarbesök och sjukgymnastik verk-utgörav
samheter där landstinget tecknat avtal med alternativa producenter.

Nordöstra sjukvårdsomrâdet
Läkarjourverksamheten utförs två privata entreprenadföretag.av
Åtminstone två avtal med husläkare har skrivits före 1993.

Centrala Stockholms sjukvårdsområde
Försörjningstjänster upphandlas.

Västra Stockholms sjukvårdsområde
Medivården vårdcentralutgör drivs på entreprenad i bolags-en som
form.

Södra Stockholms sjukvárdsområde
Tryckkammarverksamheten vid Rosenlunds sjukhus drivs Hem-av
läkarjouren AB, mammografi drivs under kvällstid i kooperativ form
med utnyttjande lokaler Södersjukhuset. Dövtolkverksamhetenav

tillår fjärdedelar Överförd till bolagsform med tidigare landstings-tre
anställda. Avtal finns vidare mellan sjukvårdsområdet och fastighets-
bolaget Locum, Ersta sjukhus, Stora Sköndal, privata laboratorier,
privata psykiatriska behandlingshem, husläkare, Sofiahemmet och
M M Medical. Mödrahälsovård Zinkensdamm, mödrahälsovård
Dalen och hälsocentral Skarpnäck bildar personalkooperativ.

Sydöstra Stockholms sjukvárdsområde
AKKA hälsocentral diverse kooperativ inom psykiatrin drivssamt
sedan tid i alternativ regi. Sjukgymnastik arbetsterapi inomsamten
primärvård och geriatrik bildar personalkooperativ.

Sydvästra Stockholms sjukvårdsområde
Avtal finns avseende jourläkarverksamhet och psykiatrisk sjukvårds-
verksamhet.

Södertälje sjukvárdsomráde
Avtal finns driften på Hovsjö vårdcentral.om

Landstinget Sörmland
Från den l övergår vårdcentral till ientreprenad primärkom-mars en
munal regi.
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ÖstergötlandiLandstinget
Kneippen AB.Norrköpingipå entreprenaddrivsPrimärvård av

via avtaloch reglerasRäddningstjänstdrivsAmbulanssjukvården av
sjukgymnastverksam-drivsoch MotalaNorrköpinglandstinget. Imed

Åtvidaberg funge-ungdomspsykiatrin iochkooperativ. Barn-heten i
vård för döva.driverMogården ABförening.ekonomisksomrar

i Jönköpings länLandstinget
anbudstävlan. ManochhusläkareSävsjö läkanjänst AB är vann en

Bredaryd-Sävsjö kommun. Iprimärvården i delför en avansvarar
verksamhetliknandeanbud förliggerForsaryd ute.

i länLandstinget Kalmar
entreprenad.vårdcentral pådriveri OskarshamnMedivården AB en

Räddnings-landstingets tillsynunderAmbulanssjukvården drivs av
upphand-föremål förvaritVerksamheten harTaxitjänst.tjänst och

kommerVästerviks sjukhusochvid KalmarStädverksamhetenling.
bolagbolag ISS. Sammadriftövergå tillvårenunder ettatt genom -

upphand-tvåbåda sjukhusenviddriver verksamheten separatamen
material mellantvätt,Transportverksamhetengjorts.lingar har etcav

Åkericentralen.taxiföreningen ochentreprenaddrivs påsjukhus av

Kristianstads länLandstinget
Kristianstad AB. Rön-LandstingsfastigheterFastighetssidan drivs av

Ängelholm entreprenadformdrivs ivårdcentrali ärnekliniken somen
Praktikertjänst AB.av

landstinglänsMalmöhus
patienthotellför kök ochbistår medserviceSAS managementpartner

utförbolag närsynt-landstingsägtvård AB äri Lund. MLL ett som
Medexadrivsi Lundhetsoperationer med laser. MRT-center avsom

patienthotelletsröntgenundersökningar iutförDiagnostik Service AB
utför tho-i LandskronaHjänkirurgigruppen ABlokaler. Sydsvenska

sinverksamhetenbedriverlasarettraxkirurgi. Personal från Lunds
verksam-Gambro ochheltbolag ägsfritid. Park analys är ett avsom

Ambulanssjukvårdensjukhus i Lund.vidheten dialys Szt Larsavser
skall drivas1993 ochentreprenad frpåi Lund har lagts ut av0 m

iLund drivsAkutbilsverksamhet idanskt företag.Falcks, egetett
bolag.

Landstinget Halland
Prak-ochentreprenaddriven vårdcentral ägsViktoriakliniken är aven

harreumatologi sker,behandlingarSpenshult, därtikertjänst AB. av
avlastningsfunktion förharvarit etablerad längevisserligen enmen
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sjukhusen inte själva tillhandahåller reumatologisk vård,som utan
upphandlar sådan Spenshult drivs Reumatikerförbundet.av som av
Viss allmän service utförs på entreprenad. Viss upphandling kostav
sker också. Landstinget köper vidare i viss omfattning sjukvårdande
behandling från Varberg kurort.

Bohuslandstinget
ÖckeröPå drivs vårdcentral privat på entreprenad. Under 1993en

kommer också vårdcentral i Ljungskile drivas privat påatten entre-
prenad. Från 1993 kommer barnmorskeri i Stenungsund och Tjörn att
drivas i form ekonomiska föreningar, liksom sjukgymnastverk-av
samhet i Lysekil.

ÄlvsborgLandstinget i
ÄngaboVårdcentralen i Alingsås drivs privat entreprenad, i formsom

enmansägt bolag. Vidareett finns Vårgårda sjukgymnastikav AB i
Alingsås. Hudmottagningen i Mark-Svenljunga bolagiseras från och
med 1993 och utgör avknoppning från primärvården. Bolaget skallen
drivas personalgruppen på hudmottagningen.av

Landstinget i Skaraborg
Vårdcentralen i Grästorp drivs Praktikertjänst AB. Höron AB, ettav
litet företag, bedriver verksamhet för utprovning hörapparater.av
Vissa Servicetjänster, exempelvis Vaktmästeri, drivs på alternativa vis.
Från och med 1993 drivs två kliniskt kemiska laboratorier bolag.som
En röntgenenhet bolagiseras eventuellt vid halvårsskiftet. Landstinget
kommer äga bolagen tillsammansatt med AB Procordia.

Landstinget i Värmland
förekommerDet viss verksamhet i bolagsform vad gäller särskilda

operationer inom ögon och Ortopedi. Denna verksamhet bedrivs
kvälls- och helgtid i landstingets lokaler.

Örebro läns landsting
ÖrebroTvå vårdcentraler i drivs i bolagsform. Vidare finns ytterliga-

Örebrotvå vårdcentraler i där primårkommunerna årre entreprenörer
landstinget.

Landstinget Västmanland
Citypraktiken AB i Västerås är vårdcentral drivs påen entrepre-som
nad.
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Landstinget Dalarna
tvättbolag finns.Ett

landstingJämtlands läns
personalkooperativ.drivsOfferdal vårdcentralär som somen

landstingVästerbottens läns
drivs VL-tvätten AB.Tvätteriverksamheten av

landstingNorrbottens läns
driftprimärvårdsentreprenader i Hälso-1993 tvåskallFr.0.m. vara

exklusive distrikts-for primärvårdenKalix skalllaget AB i ansvara
upptagnings-mödravård för mindreochsjuksköterskeverksamhet ett
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Spridning och styrning medicinskav

teknologi analysEn organisa-av nya
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1 Bakgrund

Introduktion

viktig iEn del analys hälso- och sjukvårdens finansieringsbehoven av
bedömning effekternaär den medicinteknologiska utveck-en av av

lingen skapar möjligheter för diagnostik och behandlingsom nya som
kan till ökade kostnader.leda En fråga gäller i vilken utsträck-annan
ning bättre metoder i stället leder till kostnadsminskningar kansom
kompensera de ökade vårdbehov på grund ökat iantal äldreettav
samhället.

svårigheter visatDe sig planera och kontrollera sjukvårdenattsom
hänger delvis med svårigheter kontrollera utveckling ochattsamman
införande medicinsk teknologi. Teknologisk utveckling framhållsav ny

stark drivkraft i sjukvården på olika sätt med eko-utmanarsom en som
nomiska, etiska och organisatoriska begränsningar. Förmågan kon-att
trollera utveckling och spridning medicinsk teknologi därförärav en
viktig i framtidaegenskap för hälso- sjukvården.ochett styrsystem
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teknologiMedicinsk

Andelen forskning och utveckling i sjukvårdssektorn är, i likhet med
andra teknik- och metodintensiva områden, skillnadhög. En mellan
sjukvården tillverkningsföretag,och forskningär och utvecklingatt
liksom utbildning inom sjukvården involverar del personalenstoren av

oftaoch genomförs integrerat med rutinmässiga produktionen.den
Dessutom flera aktörer involverade i finansieringenär utvecklingav
och forskning inom hälso- och sjukvården. ickeEn oväsentlig del av
utvecklingsarbetet bedrivs i privata företag i samarbetenära med den
universitetsanknutna medicinska forskningen. Man talar ibland detom
medicinsk-industriella komplexet. forskning sker i företagensDen som
regi och den bedrivs i frånandra länder exkluderad den insynärsom
och styrning åtminstone i teorin gäller vid fördelning forsk-som av
ningsmedel i Sverige.

nyligen publiceradI i Storbritannien framgår industrinrapport atten
investerade 55 % totalt 1982 miljoner i medicinsk forskningpundav
och utveckling under 1991. Medicinska forskningsråd och universitet

%svarade för 20 stiftelser %och privata fonder departement1l och, ,
bidrog 13 %NHS med 1993.ACOST,

praktikenI är det knappast någon medicinsk metod i egentligsom
mening planerats fram med folkvalda politiker involverade i besluts-

alla led från idé till tillämpning. I stället upplever politi-processens
kerna de blir på och ställs införsängen eller mindreatt tagna ett mer
fullborda faktum när medicinsk metod blivit för införan-aktuellen ny
de. Nu och då har efterlyst någon förvarningssystemtypman av som
tidigt teknologi påär väg och beskriverattannonserar en ny som
kunskapsläget inklusive tänkbara konsekvenser den teknologin.av nya
Sådana önskemål från finansiären vården får högst berättigadeav anses
med tanke på medicinsk teknologi kan ha konsekvenser.att storany
Ett problem i sammanhanget år komplexiteten i utvecklingsprocessen
och förändringar i teknologin går så snabbt sådana beskrivningaratt att
ofta inaktuella innan färdiga.är de blivit

Effekterna teknologi på sjukvårdens utgifter påverkas dessav en av
kunskapsnivå. Lewis 1971Thomas har definierat kunskapsnivån ut-
ifrån förmågan hos teknologi minska den faktiska sjuklighetenatten
i samhället. På den lägsta nivån, han benämner icke teknologier,som
finns metoder i ringa påverkargrad sjukdomsförloppet kansom men
underlätta det dagliga livet för patienten. Målet insatsernamed vid
användning metoden vidmakthållaär god livskvalitet. Ettattav en
flertal åtgärder inom cancervården kan hänföras till denna kategori.

Thomas frittandra kategori kan översättas med halvvägsteknologier.
denna kategoriI återfinns åtgärder syftar till kompensera förattsom

funktionsbortfall grund sjukdom eller skada och där sjukdomav en

l Medicinsk teknologi och medicinsk metodik används be-som synonyma
i denna uppsats.grepp
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utvecklad kunskapdåligtinte kan botas på grundeller skadan i sig av
kategori inklu-dennasjukdomsmekanismerna. Ide underliggandeom

teknologiemaspektakuläraderas de flesta t organtrans-mest som ex
och bortta-lokaliseradoperationerplantationer, kirurgiska cancerav
teknologierfråganoftai olika Det ärgande stenar omav organ.

i vardags-teknik ochuppbyggda komplicerad och kostsam somav
högteknologi.språket benämns

enkla billigainkluderar hanhögteknologiThomas definitionI menav
förhindrar uppkomsteffektiva åtgärderframför allt åtgärder, dvs som

teknolo-Definitionen omfattarundanröjer sjukdom.sjukdom ellerav
mekanismer ochsjukdomenspå god kunskapgier baserade somom

vaccinationer för-erbjuder bot förebygger sjukdom,eller t.ex. som
smitta.hindrar spridande av

Även kanparadoxala egenskaperteknologier kan hapreventiva som
Vidökad användning.minskar vidinnebära effektivitetenatt pre-en
i befolk-minskad sjuklighetfaktiskt leder tillventiva insatser ensom

fall successivtytterligareför förebygganingen kommer kostnaden att
prevalens minskar. Ettkraftigt sjukdomensstiga i takt med attatt

under deför livmodercancerexempel på detta hälsokontrollerär som
för gynekologisk20 delvis följdåren,senaste av programsom en

ovanlig cancerform.hålsokontroll, blivit alltmeren
olikaoch diskuterartill Thomas begreppWeisbrod 1983 knyter an

detspekulerar imedicinsk teknologi. Hanutvecklingsmönster omav
halvvägsteknologierförst stadiumofrånkomligtär ettatt passera av

högtekno-följd utvecklingkraftig kostnadsökning innanmed aven som
sjukvårdskostnaderna i formlogier stånd. Effekten påkan komma till

hjärtatinförande det konstgjordafördyringar tydlig vidär t.ex. avav
transplantationerregel innebäreller hjärttransplantationer. I stora
liv. dock intesjukvårdsinsatser under patientens Det ärresten av

i dag irreversibla ochotänkbart del sjukdomstillstånd, äratt somen
förebyggas förändradi framtiden kankräver utbyte genomav organen,

läkemedelsterapi Figlivsstil eller profylaktisk l.
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Figur 1Relationen teknologisk nivå och hälso- och jukvårdskostnaders

Utgifter
fallper

Tid
Icketeknologi Halvvägsteknologi Högteknologi

Om i stället gör antagandet kunskapen kanman att utvecklas direkt
från icke-teknologi till högteknologi denutan mycketatt man passerar
kostsamma mellanfasen via halvvägsteknologier kan ifrågasättaman

till forskning och utveckling fördeladeärom effektivt.resurserna
Weisbrod ställer den retoriska frågan samhället i första hand börom
avsätta till lösa problematt tycks lösbararesurser eller isom vara
stället koncentrera ansträngningarna på svåra problem, lösningvars
kan resultera i större Frågan är på vilketnytta. sätt förändrade ekono-
miska incitament i hälso- och sjukvården kommer påverka inrikt-att
ningen den framtida forskningen

Förutom styrning forskning och utveckling via riktade forsknings-av
anslag sker det indirekt ekonomisk styrning forskningen. För-en av
ändrade ersättningsprinciper i sjukvården med ökad grad presta-en av
tionsersättning kommer påverka inriktningenatt den tillämpadeav
forskningen. Så länge kostsamma åtgärder i sjukvården nästan heltsom
och hållet finansieras tredje kommer kostnadsmedvetenhetenpartav en

låg och framtagningatt sådana metoder stimulerasvara attav av
ekonomiska intressenter. När inför relativt höga egenavgifter förman

hälsokontrollert.ex. och efterfrågan minskar är det troligt ävenatt
intresset för FoU för detta område minskar åtminstone när det gäller

från kommersiella företag.engagemanget
Spridningen kan i princip kontrolleras med hjälp regleringar, in-av

citament eller specifika styråtgärder i form utvärderingar och kun-av
skapsspridning. l praktiken finns det rad problem förbundna meden
dessa styrformer på grund målkonflikter, professionell autonomi ochav
svårigheter definiera ochatt avgränsa olika sjukvårdsverksamheter.

Syftet med sådan kontroll medicinska metoder är ökaen av att
effektiviteten i sjukvården och tillvarata den enskilde patientens eller
medborgarens intressen. Sjukvården skall rättvist fördelad ivara
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befolkningen och kostnadseffektiv, vilket bland förutsätterattannat
medicinska metoder, är eller kan bli kostnadseffektiva, införssom
snabbt. Dessutom bör introduktion förhindras medicinska metoderav

inte resulterar i ytterligare för patienterna alternativt höjernyttasom
kostnaderna jämfört med existerande metoder. I Norge har sedanman
länge haft krav endast läkemedel effektbättre änattsom som ger en
de redan existerande godkänns.preparaten

Metoder är potentiellt kostnadseffektiva bör alltså spridas snabbtsom
och i ändamålsenlig omfattning till olika delar landet. Vaden av som

ändamålsenligär omfattning beroendeår teknologins karakteris-en av
tik och tillämpningsområde. Om metoden kräver små investeringar,

enkelär använda och kan tillämpas på många patienter böratt den spri-
das till många kliniker eller vårdcentraler. Givet viss geografisken
spridning över landet bör metoden också användas på ändamålsen-ett
ligt sätt. Avvikelser från den ideala spridningen leder till ineffektivitet.
På grund många aktörer är involverade i dessa beslutsprocesserattav
och dålig kunskap spridningsförloppen har både generella ochom
formella specifika styrrnetoder varit till liten Kunskapen hurnytta. om
ändamålsenligt nuvarande metoder används är genomgående dålig.
Stora variationer i vårdutnyttjande mellan olika vårdgivare tyder på
bristande effektivitet.

Om önskar förbättra effektiviteten i sjukvården beaktande andraman
centrala mål, såsom rättvis fördelning vården och tillförsäkraav pa-
tienten valfrihet, är det nödvändigt förbättrastor kunskapenatt om an-
vändning medicinsk teknologi dess omfattning och ändamålsen-av -
lighet och faktorerna påverkar spridningsprocessen.som-

Syfte

Denna syftar till öka förståelsenrapport de faktorer på-att om som
verkar styrning och spridning medicinsk teknologi. Särskilt analyse-av

betydelsen förändrade incitament för beslutsfattare. Vidareras av
kommer några aspekter organisations- och finansieringsformerav nya

bedömas med avseende deras effekteratt på styrning medicinskav
teknologi. Studien bygger på exempel hämtade från forskning inom
området vid Universitetet i Linköping vid H och CMT. Utövertema
detta har aktuella exempel från Sverige och internationella studier
tillförts.

2 Spridning innovationerav

I detta avsnitt definieras begreppen medicinsk teknologi och spridning.
Vidare sammanfattas del forskningen rörande spridning medi-en av av
cinsk teknologi. Syftet med avsnittet lyftaär fram några deatt av
faktorer besluten rörande medicinsk teknologistyr och visasom att
medicinsk effektivitet bara utgör många motiv bakom besluten.ett av
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ekonomiska kon-förändringar haftteknologiska harEftersom stora
blivitinnovationsfönnågansamhället hari det modernasekvenser en

i vårt samhällelångsiktiga ekonomiska tillväxtenfaktor förkritisk den
bidragitarbetsmetoder har ocksåGelijns, 1990. Framväxten av nya

kommuni-arbetsorganisation ochförändra sociala relationer,till att
teknologisk utvecklingframgångsrikSamtidigt förutsätterkation. en

stöd förerbjuder incitament ochekonomisk miljösocial och somen
kunskapsmässigasamhälletskan gällainnovationsprocessen. Det

förmågaför idéer eller dessförutsättningar och tolerans att ge-nya
i utrustning och kompetens.nödvändiga investeringarnomföra

blandkomplexUtveckling teknologi i regelär process somenav ny
grundforskning och tillämpadmellanförutsätter bra samverkanannat

varierar och det ärforskningutveckling. Denna storat.ex.process
apparaterhjälpmedelläkemedel,mellan utvecklingskillnader av nya

läkemedelFramtagningkirurgiska operationsmetoder.och ett nyttav
tillutvecklingstid i förhållandeoch långförutsätter höga kostnader

flestaRigorösa kontrollsystem i demedicinska teknologier.andra
marknaden. Introduk-relativt få läkemedel nårländer ocksågör att nya

omfattande utvärde-alltid föregåttsläkemedel hartionen ett nytt avav
motsvarighet försäkerhet, vilket saknarringar rörande effekt och nya

och procedurer.apparater

Spridningsprocessen

och medicintekniskmedicinska arbetsmetoder, läkemedelAtt ut-nya
sjukvår-svenska hälso- ochrustning viktiga för utvecklingen denär av

vilket olikamindre känt är sättden allmänt känt. Vad ärär som
organisationersprids mellan länder,idéer och metoder utvecklas och

individer.och
med innovationer inom andramedicinska metoder i likhetNya sam-

med visst mönster.och sprids i enlighethällssektorer utvecklas ett
deomfattningen kan variera,Hastigheten i spridningstakten och men

nedanstående modell.flesta teknologier följerallra
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utvecklings-biomedicinskabeskrivning denSchematisk2Figur av
spridningsprocessenoch

X
HJ Innovation Acccptedx

Late pncticClinical EarlyTargctcdFirsthumanBasicApplied adoptiondisuscadoption ortrialsresearchdevelopmentresarch use

DiffusioninvestigationCluucalAppliedBasic lcälinaandR Dresearch

Källa Spri, 1982.

sin till-finnerutvecklas,förstteknologiföreskriverModellen att en
eller andramarknadensprids viadeninnanoch prövaslämpning

utveck-forskning igrundläggandealltifrånHelakanaler. processen
avslutningsvis viaochanvändningrutinmässigtilllingslaboratorier en

påverkasförloppetmeningennyckfull i denavvecklingsfas är att av
kontrolleras.delvis kanbarafaktorerflera som

föränd-teknologiskteknologi ochmedicinskspridningStudier avav
möjligenkanintressettill detförklaringdatum. Enring är sent senaav

vilketproduktorienterad,varitallmänhetinnovationsforskning iattvara
spridningförfinnshindervilkastuderatmedliktydigtär att somman

produkter.kommersiellaav
för läke-tydligastinslag,Även kommersiellafinnssjukvårdeninom

förvånandeintedärfördet ärochutrustning,medicintekniskochmedel
teknologimedicinskrörandeinnovationsstudiemaförstadefinna attatt

sjukvårds-skiljersak1966. Enal,Colemanläkemedelavsåg et som
iinnovationermedicinskaområden ärandrafrån attmarknaden

psykoterapikirurgiska ingrepp,procedurer,fall utgörsmånga -av -
funnitdeinnanprodukterkommersiellautsträckning ärmindreisom

förbruk-produkterkommersiellaingårVisserligentillämpningar.sina
idelkomponenteroperationsutrustning m.m.ningsmaterial, som

intressenterekonomiskasaknasoftametodbaserade teknologier, men
såsomincitamentAndrakunskapen.spridningför typer pre-avaven
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stige eller professionella intressen kan ändå bidra till dessa sprids.att
En förutsättning för detta är del informationenatt stor kanen av
överföras informella kontakter och vetenskapliggenom rapportering.
Man kan därför förmoda informationenatt produkzbaserade tekno-om
logier sprids effektivare förän metodbaserade teknologier tack vare
företagens ekonomiska intresse investera i informationsspridningatt
och deras know-how i marknadsföring.egen

Spridningsgraden medicinsk teknologi kan studerasav attgenom
mäta viss metod används vid bestämd tidpunkt.var Deten är docken
inte tillräckligt enbartatt metodenveta används vidatt detta tillfälle
eller viss utrustning finnsatt inköpt till antal kliniker. Deten är oftaett

intressestörre för bedöma medicinska ochav att hälsoekonomiska kon-
sekvenser hur ofta och föratt vilkaveta ändamål viss teknologien
används. Spridningstakten kan studeras volymen mäts vidattgenom
olika tidpunkter, antalet operationert.ex. eller undersökningar olika
år.

Modellen i figur l är, alla modeller, förenkling verklighe-som en av
Till exempel framgårten. det inte figuren vissa idéer ellerattav

teknologiprototyper aldrig röner någon bredareav ny acceptans utan
förkastas i tidigt skede. Vidareett varierar lutningen spridnings-
kurvan för olika teknologier. Det finns exempel på teknologier som
varit kända under årtionden de rönt någotutan större intresseatt i
sjukvården förrän eller flera stödjande faktorer resulterat ien en
bredare och därmedacceptans spridningen kommit igång. Det kan

frågan förändrade värderingar ivara samhället psykoterapi,om ny
tillämpning redan existerande teknik laparoskopiskav operations-en
teknik eller organisatoriska förändringar transuretral prostataresek-
tion Carlsson, 1987.

Den S-formade kurvan i modellen illustrerar inte alla användareatt
adopterare teknologi till sig denna vidtar ochav en ny en samma
tidpunkt det finns tidigautan att respektive användare. Så längesena

kostnader och med metod intesom nytta är fastställda kan inteen man
heller värdera vilka användare rationellt. Ettmestsom agerar av
många kontroversiella områden i sjukvården behandlingär lokalise-av
rad där policyn behandlingprostatacancer rörande varierar mellan olika
delar landet. Detta förhållande hänger blandav medannat samman
förekomsten olikheter hos användarnabeslutsfattamaav användar-
specifika egenskaper. Riskbenägenhet hos enskilda personer men
också skillnader organisationers informationstillgång och socioekono-
miska villkor kan ha betydelse Rogers, 1983.

I hälso- och sjukvården är de informella kontakterna och nätverken
mellan individer och mellan viktiga. Som effekt infor-grupper en av
mella kontakter uppstår osystematiska skillnader i informationstillgång
mellan olika enheter, vilket kan leda till medicinskaatt metoder inte
alltid sprids i enlighet med de teorier finns. En sådan teori före-som
skriver spridning sker frånatt till periferin, vilketcentrum skulle inne-
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bära metoder utvecklas eller adopteras först på universitetssjuk-att nya
husen, varefter spridsde till länssjukhusen och slutligen till mindre
länsdelssjukhus. I svensk avhandling spridning medicinsken om av
teknologi framgår dock ñnnsdet undantag från denna regel. Dettaatt

fallet vid spridning transuretral resektion vidt.ex. prostatavar av av
benign prostataförstoring i början 70-talet 1986.Jonsson,av

takt med kunskapsspridningenI effektiviseras och den tidigareatt att
strukturen i det svenska sjukvårdssystemet luckras blandupp, genom

mindre formaliserade remissvägar och rörelser patienterstörreannat av
distrikts- ochöver landstings införande starkaregränser ekono-samt av

miska incitament, så antagligenkommer kliniker mindre sjukhus
i högre grad än tidigare bryta regeln sigoch till teknikmotatt ta ny
snabbare än regionklinikema. gäller särskiltDetta produktbaserade
teknologier där del kunskapen är inbyggd i teknologin,stor t.ex.en av
vissa läkemedel eller medicinteknisk Flera sådana undantagapparatur.
från huvudregeln vihar i Sverige under år. gällerDetsett t.ex.senare
vid introduktion magnetisk resonanstomografi, mikrovågs- ochav
laserbehandling prostataförstoring och laparoskopisk kolecystekto-av
m1.

När eller organisationer är med till sig etable-att tapersoner sena en
rad metodik är detta också uttryck för bristande effektivitet. Huru-ett
vida ökad dynamik i sjukvården och ökat inslag marknads-etten av
styrning resulterar i färre eftersläntare i det avseendet svårtär att
avgöra. Erfarenheterna från Storbritannien, där självständiga allmän-
läkare GPs i primärvården ofta arbetat visar dessaattensamma,
tenderar långsammare till sig metoder. Därför för-att att tavara nya
söker i Storbritannien med hjälp ekonomiska incitament ökaattman av
antalet läkare arbetar i s.k. Fundholders. Det är typsom grupp, en av
gruppraktik med för köpa basal sjukhusvård sinaattansvar pa-
tienter. Utvecklingen i Sverige husläkarreformen skulla kunnagenom
få effekter liknande de visat sig i Storbritannien intesom om man

Åskapar incitament för samarbete mellan läkare. andra sidan visar det
amerikanska med självständiga vårdgivare i kombination medsystemet

medicinsk teknologi sprids ställetprestationsersättning snabbt. Iatt
öka risken för överutnyttjandekan prestationsersättningssystem av

medicinsk teknologi.

Teknologiska egenskaper

för deförhållandenPersonliga organisatoriskaegenskaper och pre-
till sig nyhe-sumtiva ordning dessaanvändarna alltså i vilken tarstyr

vilkenoch iHuruvida huvudteknologi överter. tagetaccepterasen
omfattning teknolo-den kommer påverkas dessutomanvändasatt av
gins egenskaper. viktigaste enligt 1983De är Rogers
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tillteknologis fördelar i förhållandefördelrelativ en ny-
kostnadseffektivitetengällametodik. kanexisterande Det t.ex.

hos metoden.

med rådandeteknologins förenlighetkompatibilitet här avses-
kan gällavärderingar hos användarna. Dettaoch t.ex.normer

medicinska metoder teoretisk kunskapsbasvissa alternativa när
skolmedicinen.värderingar inominte förenligt med rådandeär

teknologin svår användakomplexitet dvs. huruvida är att-
kompetensmed särskildeller kräver den personalt.ex.

innovationen i be-prövbarhet dvs. möjligheten prövaatt-
investeringar ellerMetoder krävergränsad skala. storasom

efter lång tid har svårare spridas.resultat attger

utsträckning teknologin ellerobserverbarhet dvs. i vilken-
och förmedlasfrån dess användning synliga kanresultatet är

individer kan gälla vissamellan olika och Detta t.ex.grupper.
psykiatriska sjukdo-används vid behandlingmetoder avsom

mar.

såstödjer eller hindrar spridningPå vilket dessa egenskaper är änsätt
olika medicinska tekno-länge studerat. En ökad kunskapsparsamt om

för spridning och kunskaplogiers egenskaper, dess betydelse om
ökametoder för kompensera för dessa störningar skulle kunnaatt

effektiviteten i sjukvården.
styrning medicinska teknologierstudie spridning ochI treen av av

föreslagna referensraminom EG och Sverige har Rogers använts som
omfattade fosterdiag-analysinstrument Stockings, 1991. Studienett

nostik screening foster på missbildningar,med avseende trans-av
plantation hjärta stötvågsbehandling njursten.och lever samtav av
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teknologierkategorier medicinskahosTabell 1 Egenskaper tre av

Stötvågsbehand-TransplantationFosterdiagnostik av
ling njurstenleverhjärta och av

Alternativ icke-LivråddandetidigaRiärer LuleRelativ fördel men
invasivbehandlingtidigare oftalivet.skeden varav

medförbundnaMöjliggörNytta en
operations-påverkade högabortav

frekvenstörbe-foster eller
införredelser

nedkomsten ettav
handikappatbam

okompli-RelativtKompliceratKompliceradKomplexitet attatt
be-cerad harorganiserairutin-organisera natio- -
denhållits inomverksamhetnellt involverar --

specia-urologiskakopplingarkräverolika grupper av
litetentillorganförmed-låkareallmänläka-

obstetriker,re,
genetiker

inne-Mycket bra,Kompatibel såmycketVarierarKompatibilitet -
bär inte någothjârndödbe-inkompatibel därmed roller och snart

hotstörrearbortärföiijixim motvärderingar etc. greppetaooqateiats
professionenlagenligt

uppmärk-DelvisUppmårksammassärskilt synligInteObserverbarhet
medi-sammad iistor utsträckning

beroende pådärför höghar emaen
klinikernaobserverbarhet om

lyckades inressera
för behand-dessa

lingen. Stor syn-
lighet inom pro-
fessionen

Nödvändigthar Låg.kirurgerTekniken kan Ja,Prövbarhet
köpaexperimm-kunnatvid särskil-prövas att en egen

Omöj-utrustning.metodenmedda teracentra
iligt prövaatt

skalaliten

översättning.Källa Stocking, 1991. Egen
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Resultatet avseende den relativa fördelen hos de studerade teknologi-
i förhållande till alternativen inteär invändningsfritt. Vid stöt-erna

vågsbehandling njursten ESVL hade metoden vid introduktionenav
åren 1984-1985, uppenbara fördelar i förhållande till det traditionella
öppna ingreppet. Spridningen ESVL påverkades i hög grad detav av
nästan samtidiga inñrandet perkutan stenkirurgi, också harav som
inneburit påtaglig kostnadsminskning och minskad risk för patien-en

jämfört med öppen kirurgi.ten Det har inneburit två metoder,att som
i vissa avseenden hade likartade egenskaper, konkurrerade under
flera år.

Enligt Stockings teknologins komplexitet hög fosterscreeningvidvar
och transplantation hjärta respektive lever medan ESVLav var mer
straight forward. Det riktigtär det fanns intresse särskiltatt ett stort
bland urologer över hela världen köpa litotriptorer det faktumatt men

ESVL-teknologin initialtatt ställde krav på centralisering bröt mot
flertalet urologers uppfattning njurstenspatienter lämpligast börvarom
behandlas. Detta resulterade i visst motstånd remittera patienterett att
till ESVL. Utöver professionella bevekelsegrunder har även ekono-

Överföringenmiska faktorer haft betydelse. de tidigare centralaav
regions jukvårdsanslagen vid denna tidpunkt till jukhusens eller enskil-s
da klinikers budget förstärkta i några fall obenägenheten remitteraatt
patienter till ESVL SBU 1990.

deAv studerade exemplen dettre endast införandet hjärt- ochvar av
levertransplantationer ñck uppmärksamhet i medierna.storsom
Däremot har synligheten stötvågsbehandling inom professionenav
varit mycket hög. Studier spridningen ESVL har visat detattav av
förekommit variationer i antaletstora i olika länder. I Sveri-apparater

har det varit skillnader i användningen ESVL mellange olikaav
landsting och sjukhus beroende på haft ESVL-app-om man en egen

eller SBU 1990;arat Spri 1991; Kirchberger 1991. Tabell 2 visar
remitteringsmönster till ESVL när teknologin i Sverige. Till-var ny
gången på väl utvecklad perkutan stenkirurgi fallet i Göte-en som var
borg är förklaring till variationerna i behandlingsfrekvens. Andraen
faktorer är geografiskt avstånd, informella kontakter, formella avtal
regional samverkan och ekonomiska hinder.
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Tabell 2 patienter 100 000Antal invånare genomgick ESVL-per som
Östergötlandbehandling i Linköping 1937.under år exkluderatär

Län 1987

Kalmar 40,9
Kronoberg 12,6
Jönköping 12,0
Värmland 8,7
Örebro 8,5
Gotland 7,1
Kopparberg 6,7
Halland 6,6
Stockholm 6,3
Gävleborg 6,3
Göteborgs och Bohus 6,2
Blekinge 6,0
Västerbotten 5,7
Älvsborg 4,4
Skaraborg 4,4
Uppland 4,3
Kristianstad 4,3
Malmöhus 4,2
Södermanland 3,6
Västmanland 3,5
Norrbotten 2,5
Västernorrland 2,4

kommunMalmö 1,7
Jämtland 1,5

kommunGöteborgs 0,2

Lån med regionsjukhus.

Källa Stötvågsbehandling njursten och gallsten, SBU 1990.av

Flera nationella främst Landstingsförbundet, NUU-nåmndenorgan,
och SBU försökte på olika för spridningsätt verka kontrolleraden av
ESVL. Under första åren efterde introduktionen genomfördes en
omfattande utvärdering metoden. medicinskaDet behovet ESVLav av
skattades år 1986 till 3 200-3 700 behandlingar vilket skulle kunna
tillfredsställas 3-4 i landet. Beräkningen utgick frånapparater ettav
stabilt operationsbehov många år 2 O0under ingrepp iöppnaav ca

25Sverige operationer 100 00 inv årligoch behandlings-per en
kapacitet 800-1000 ESVL-apparat.seanser per

1989 fanns utrustningar i Sverige, vilket motsvarade totalsex en
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kapacitet på 50 behandlingar 100 000 invånare i ställetper om man
utgår från varje utrustning hade kapacitet på 700 behandlingaratt en

år. uppföljning användningen inomEn ESVL Dagmarper av av
50-projektet visade det fanns skillnader mellan kliniker självaatt som
hade ESVL och de övriga Tabell 3. begränsad fortsatt utbyggnadEn
diskuterades minska skillnaderna i användningsättett attsom av

Spri, 1991.ESVL

3Tabell Fördelning behandlingsmetoder vid njur- och uretärstenav
i Sverige 1989 procent

Länssjukhus Länsdels-Regionsjukhus
sjukhusEgen egen

ESVL ESVL

ESVL 69 18 3 351
PNL 2614 40 2 1
Uretärorenoskopi 26 25 1711
Nefropyelolitotomi 3l 2 4
Uretärolitomi 3 6 6 7
Övrigt 2 8 9 16

Källa Spri, 1991.

Det framgår tabellen andelen perkutana och i viss månPNL,attav
även öppna ingrepp Nefropyelolitotomi, uretärolitotomi, högreär
vid kliniker ESVL-utrustning. gäller särskilt klini-Detutan egen om
ken finns vid regionsjukhus.ett

Under 1989 behandlades totalt 2 00 patienter med ochESVLca
1001 med PNL Spri, 1991. utgår från varje patientOmca attman

i genomsnitt behandlades 1,5 gånger utfördes totalt 3 000 ESVL-ca
behandlingar. Knappt tredjedel dessa utfördes i Linköping. Deten av
innebär vid övriga enheteratt utfördes i genomsnitt 300-400 behand-
lingar år.samma
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1989ESVL-utrustningar i Europa4Tabell Antal t.o.m.

InvånareAntalLand
utrustningutrustningar per

miljoner

0.7750Spanien
0. 822lBelgien
0. 8369Italien

850.72FRG
.OllOGrekland
3lNederländerna l l .

.416Sverige
l36Frankrike

7l3Danmark .
8l2Irland .

2.54Portugal
815Storbritannien

1991.Källa Kirchberger,

olikakraftigt mellanvarierarpå ESVLtillgångenTabell 4 visar att
15minsttillkommit1989 har detSedanSverige.inom EG ochländer

Sverige ärvilket innebärlandet,ESVL-utrustningar i ettatt numera
inte rättvistGivetvis detvärlden. äriländernade ESVL-tätamestav

1989 isituationen1992 medi Sverigejämföra antalet apparateratt
varitökningenförmodaskälfinns dockövriga länder. Det attatt

vår omvärld.ibetydligt långsammare
000 invånareomkring 400medsituationnärvarandeVi förhar en

175 behandlingarkapacitetvilketutrustning motsvarar perenper
Förkla-behandlingar700påinvånare baserat100 000 apparat.per

1989skett efter ärspridningsnabbaden mycket ettringar till som
förmodligeninhemsk litotriptorlanseringinköpspris, samtlägre av en
relativt högadennasamverkan.inomregional Omminskadockså en

bedömaeffektivt går intesamhällsekonomisktapparattäthet är att
helhetsbedömningar. Manlokaltfattatsinköpsbesluteneftersom utan

medteknologier ESVLdebara konstatera representerar,kan att som
grundmaximalt påutnyttjassällan kanenhet,kapacitethög avperen

Medcentralisera vården.tillmotståndavstånd ochgeografiska att
rationaliseringarpotentiellarealiserakunnatinteandra ord har avman

och lågtspridningalltför omfattandegrundteknologi av enny
ocksåkostnadseffektivitet försämrasMetodenskapacitetsutnyttjande.

alternativ.andragentemot
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Teknologispridning och styrning

Är fallet stötvågsbehandling unik företeelse eller finns det andraen
exempel på svårigheter få till stånd kontrollerad spridningatt en av
medicinsk teknologi I antal studier under 70-ett och 80-taletstort
finner till exempel variationema i teknologianvändningatt ärman

mellan länder, regioner, landstingstora och kliniker se Dagmart.ex.
50-rapporter inom olika specialiteter. Detta förhållande är inte be-
gränsat till teknologier är och håller introduceras, dvs.attsom nya

effekt pågående spridningsprocess, förhållandeen av en utan samma
gäller för metoder använts under många år. I del fall görsom en
läkarna olika bedömningar med metoden på grund avsak-nyttanav av

pånad aktuella utvärderingar visar vad är ändamålsenligsom som en
användning. Andra förklaringar till variationer är organisatoriska och
ekonomiska skillnader mellan olika enheter.

En väl fungerande spridningsprocess bör kännetecknas att poten-av
tiellt kostnadseffektiva metoder sprids snabbt i första hand till de
patienter har störst metoden. Spridningen bör fortsättanyttasom av
så länge den totala kostnaden för använda metoden lägreäratt än

densamma. I praktiken föreliggernyttan dock osäkerhetav storen om
olika metoders kostnadseffektivitet också vilken volym ärmen som

kostnadseffektiv.mest
Utifrån planerings- och stymingsperspektivett tidenär det tar att

genomföra utvärdering bekymmer. Det gäller särskiltetten preven-
tionsprogram där effekterna kan avläsas först 20-30 år efter inter-
vention under förutsättning vetenskaplig utvärderingatt lagtsen upp.
Om inte detta görs fallet för gynekologiskt.ex. hälsokontrollsom var
får vi inte efter 20 år. Under tiden utvärderingar pågår kom-ens svar

de studerade verksamheterna bedrivas i gränslandet mellanmer att
forskning och etablerad hälso- och sjukvård. En orsak till attannan
medicinsk metodik ibland befinner sig lång tid i detta gränsland ären

den genomgår väsentliga förbättringaratt eller andra skäl inteav
omedelbart rutinmetod. Konstgjordaccepteras befruktning ärsom ett

påexempel teknologi utvecklats under lång tid fortfarandeochen som
genomgår förbättringar i resultathänseende. Metoden är dessutom
kontroversiell i andra avseenden Jönsson al, 1990.et

Vid utformning den framtida organisationen och finansieringenav
sjukvården bör hänsyn till hastigheten i förändringentas medi-av av

cinsk teknologi och svårigheten avgränsa olika teknologier.att l vissa
utvecklingsstadier förändras både styckekostnaden och effekter snabbt,
vilket ställer krav på pågående utvärderingarstora snabbt levereraatt
resultat skall kunna få fram aktuella rekommendationer.om man
Policyskapande organisationer måste å andra sidan delacceptera en av
forskningens villkor bland innebär krav på långsiktighet.annatsom

Osäkerhet vilken vård skall klassas forskning gällerom som som
också delar vården patienter med avanceradav av t.ex.cancer, an-
vändningen cytostatika eller radioterapi, där det finns få exempelav
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på kurativa genombrott. Svårigheten dra mellan forskninggränsatt en
och etablerade teknologier används i rutinsjukvård skaparsom pro-
blem skall införanär prestationsersättningssystem för sjukvårds-man
tjänster. Särskilt för universitetssjukhusen där integrationen mellan
forskning och rutinsjukvård högär blir det redovisningsmässigt kom-
plicerat skilja dessa kostnader. Det antagligen ineffektivtatt vore

i praktiken försöka dessa verksamheter klarareatt separera men en
ñnansieringssituation är önskvärd liksom bättre uppdelning ochen
redovisning kostnaderna. En sammanblandning aktiviteternaav av
undervisningforskning sjukvårdoch leder inte bara till högre kost-
nader för given tjänst också till svårigheter värdera inne-utan atten
hållet i vårdtjänstema mellan olika sjukhus.

vanlig uppfattningEn bland sjukvårdspolitiker och administratörer
teknologispridningär sker alltför snabbt och metoder till-att att nya

lämpas alltför följdgeneröst, bristfälliga för kon-systemsom en av
troll och styrning verksamheterna. De praktiska förutsättningarnaav
för aktörer utanför den medicinska professionen med ochatt vara
påverka spridningen teknologier varierar olikamellan kategorierav av
teknologier. Möjligheten kunna införande läke-att stoppa ett nyttav
medel förbundet med oönskade biverkningar relativt till följdär stor

det måste godkännas läkemedelsverket. välNär läkemedletattav av
är med avseende på kliniska effekter och säkerhet och blivitutprovat
godkänt saknas i förmetoder sjukvårdspolitiker och admini-stort sett

landstingenstratörer i kontrollera användningen. I stället utövaratt
läkemedelsföretag och läkarna själva läkemedelskommittéer ettgenom
visst inflytande på den enskilde läkarens beslut. Därvidlag skiljer sig
styrning och spridning läkemedel från utrustningsbaseradet.ex.av
teknologier, ofta omfattandekräver investeringar och beslutensom
följer ordning än vad gäller för läkemedel. Anskaffningen annan som

dyr innebär inköpsbeslutet kan komma på dag-apparatur attav upp
ordningen för Landstingsstyrelsens sammanträden eller på sättannat
involvera sjukvårdspolitikema. frånIntresset politikerna koncentreras

inköpstillfälleti regel till och mindre till själva utnyttjandet utrust-av
ningen. Mycket följssällan beslutade investeringar ett systema-upp
tiskt Likasätt. sällan ställer krav på verksamheter samlaattman nya
in relevanta data.

När det gäller procedurer varierar antagligen finansiärensnya enga-
och förmåga påverka införandet metoden. vissa situa-Iattgemang av

tioner, vid etablering toraxkirurgi vid sjukhust.ex. ett nyttav som
kräver omfattande investeringar, sker samråd på nationell nivå. Vidare
sker planering och förhandling den årliga operationsvolymenom men
det svårt förär politiker eller administratörer och till och med för
remitterande läkare bedöma alla genomförda operationer äratt om
ändamålsenliga med hänsyn till kostnader effekter.och

När teknologi är mycket kostsam och dessutom innehållernyen
inslag forskning är det i det ofrånkomligtnärmaste be-stora attav
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samfinansieras nationellt eller regionalt. Ettslutet diskuteras och
neutronaccelerator förgäller förslag byggaaktuellt exempel ett att en

Investerings-vid universitetssjukhusen.behandling ett avav cancer
150 miljoner Vid införandeberäknad till minst kronor.kostnaden är

forskningsändamål,delvis skall användas förteknologier ärav som
investeringar det rimligtunder utveckling eller förutsätter ärstora att

nationellt samråd.beslutet på nationella planer eller Förutsätt-basera
fall medför effektiv resursallokering i sådananingarna skapaatt en

fallhjälp marknadsmekanismer i dessa dåliga.ärav
teknikerteknologier består kombinationdel medicinskaEn avav en

kirurgiska ingrepp. kombinationläkemedel, undersökningar, Denna
fall unik förstandardiserad, medan den i andra ärkan i vissa fall vara

inkluderas ivarje patient. Frågan då vilka åtgärder skallär ensom
utgår från ändamålet med behandling ärviss teknologi. Om enman

förteknikerteknologier nödvändigadet rimligt alla de är attatt som-
inkluderas teknologin.uppnå målet med behandlingen i fråga i En-

därför både delviss röntgenundersökning kan ingåtyp som en avav
teknologi. Vida-behandlingsteknologi eller ersättas separatsom enen

ingående teknologi kaninnebär detta de delarna iattresonemang enre
vård-variera mellan patienter på grund olika behov och mellanav

preferenser. framgår bland vidgivare på grund olika Detta annatav
kostnadsuppföljning diagnosrelaterade DRG.av grupper

definitionen och problem medicinsk tekno-Osäkerhet i avgränsaatt
logi för förändringarna sjukvårdenshar direkt relevans styrsystem.av

införande prestationsersättning till sjukhusen.gäller särskilt vidDet av
beräkningsjukvårdsprodukter hittills legat till grund förDe avsom

prestationsersättningen till sjukhusen ofta jukdomsorienterade. deär Is
fall DRG-klassifikationen för definiera sinavalt användaatt attman
produkter blir kopplingen ibland till teknologin. innebärDet attsvag

flertalvårdtillfällen hänförs till viss DRG kan inkludera ettsom en
olika teknologier. Teknologianvändningen kan därmed variera mellan
olika vårdgivare resulterar i olikheter i DRG-fördelningen.detutan att

förändring någotNär sker teknologin i avseende, gamlat.ex. atten av
metoder och effektivare eller etablerade metoderersätts attav nya
tillämpas inom områden kan det få effekter kostnaderna förnya en

förändradviss behandling och rimligen leda till DRG-ersättning.en
Införande läkemedelsbehandling vid prostataförstoring ettav som

alternativ till kirurgiska visar olämpligtmetoder det kanatt attvara
skilja på finansieringen primärvård och sjukhusvård eller brytaattav

ersättningen för läkemedel från de finansieringsprinciper gällerut som
övrigaför metoder.

En situation med fast ersättning för tjänst oberoende hur pa-en av
tienten behandlas med flera konkurrerande vårdgivare utvecklarsom
och olika effektivitet.prövar metoder kan leda till ökad Förbät-en
tringar i teknologin kommer dock innebära den faktiska ersätt-att att
ningen mycket sällan korrekt i den meningen exakt speglarär denatt
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enstakafalldeproducerade vården. Ifaktiska kostnaden för denden
ersättning ärunderstigerrespektiveöverstigervårdgivares kostnader

mellan ersätt-avvikelsennärproblem. Däremotdetta knappast ett
håll vidgårkostnadenfaktiskatjänst och denningen sammaav en

underutnyttjanderespektivetillkan det leda över-flesta enheterde av
betydligtdetkrävsfölja dettafråga. kunnatjänsten i För att merupp

antal producen-för störreverkliga kostnadernainformation de ettom
ter.

Slutsats

sprid-utveckling ochdynamiskutmärksMedicinsk teknologi av en
sjukvården.ochpå hälso-flexibilitet ikravvilket ställerning, stora

Särskilt teknolo-spridningen.påverkarmånga faktorerfinnsDet som
stödja ellerförbetydelsevisat sig haegenskaper hargiska attstor
utvecklingmetodernaFörutsättningarna ochspridning.hindra att styra
kategorierolikavarierar mellanteknologimedicinskoch spridning av
organisa-ochñnansieringssystemutformningteknologier. Vid avav

ochtill dettahänsynsjukvården börochtionsformer i hälso- taman
kategoriernaolikaolika för destyrprincipemautformaeftersträva att

teknologiersärskiljaviktigttill exempelteknologier. Det är att somav
teknologiersjukvård ochrutinmässigioch användsutvärderadeär

forskningsverksamhet.och betraktasunder utvecklingär somsom

teknologiEkonomiska effekter3 av ny

delyfts framoftamening harMedicinsk teknologi i allmän avsom en
sjukvårdenshälso- ochökningenbakomdrivkrafternaviktigaste av

sjukvårdssek-ikostnadsökningendelStorleken på denkostnader. av
möjligtinte till. Det ärmetoder kännerförklarastorn nyaavsom

medi-införandeförutifrån enskilda exempel argumentera attatt nyav
kostnads-kostnadsökningar ochteknologi leder till bådecinsk

teknologinsrörandebidrar till viss osäkerhetminskningar, vilket en
kostnadsdrivande effekt.

Angreppssätt

ekonomis-deförsök beräknagjorts fleraårens lopphar underDet att
frånutgåteknologi. Ettmedicinsk sätt äreffekternaka attav

Kostnadsföränd-sjukvårdskostnaden.ochden totala hälso-ringar av
medicinsktillskrivitsharförklaras på sättinte kanringar annatsom

motsägelsefulla Alt-dockResultaten ärteknologi residualansatsen.
sjukvårdenseffektenför studera1979. ställetWallack, I att avman,
behandlingkostnadsförändringar förstuderatotala kostnad kan man

väljavårdepisodansats. Genomsjukdomstillståndvisst ettattettav
samtidigtoch ärteknologin kansjukdomstillstånd där avgränsas,
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vanligt förekommande, det vissa möjligheter till generaliseringarger
Scitovsky, 1985. Dessa studier visar kostnaderna för s.k. lågkost-att
nadsteknologier ökade kraftigt under 1960-talet; laboratorieun-t.ex.
dersökningar, där varje undersökning låg kostnad. Enrepresenterar en

volymökningstor bidrog dock i vissa fall till kraftig total kost-en
nadsökning. Men till skillnad från 1950- och 1960-talen kostnadenvar
för medicinsk service under 1970-talet oförändrad eller ökade mått-
ligt. I stället det introduktionen högkostnadsteknologier,var vidav
behandling hjärtinfarkt och bröstcancer,t.ex. i högav grad drevsom
kostnaden uppåt för enskilda fall. Antalet sådana fall dock litet,var
vilket medförde den totala kostnadenatt inte på avgörande sättett
påverkades.

Tre fallstudier

I Sverige har fåtal studier deett ekonomiska effekterna enskildaav av
teknologier genomförts Carlsson, 1987. De har visat metoderatt nya
ofta leder till lägre kostnader fall eller behandlingsepisod tackper per

kortare vårdtider och kortare sjukskrivningsperioder.vare Inte sällan
används den metoden i större omfattning jämfört med dennya gamla
metoden.

1 studie behandling magsår med läkemedleten cimetidinav Ta-av
gamet, operation prostataförstoring och borttagande gallstenav av
framgår förändrad teknologiatt och ändrad praxis inneburit kostnads-
ökningar och minskade kostnader. Introduktionen cimetidin 1977av
medförde ökade kostnader för sjukvården eftersom den totala läkeme-
delskostnaden översteg besparingar minskat antal operatio-ettgenom

Däremot vinsterna tack minskatner. produktionsbortfallvar ettvare
så användningenstora att cimetidin 1983 ledde till minskadet.o.m.av
totala kostnader för magsårssjukdomen. Den fortsatta ökade använd-
ningen magsårsläkemedel efter 1983 har antagligenav medfört att
ökade läkemedelskostnader inte vägs besparingar. Detta måsteupp av
dock vägas de vinster gjorts imot bättre hälsa.termersom av

Spridningen och den ökade användningen transuretral prostatare-av
sektion TURP efter 1972 innebar den totala sjukvärdskostnadenatt
för godartad prostataförstoring 38 miljoner kronor högre 1984var ca
jämfört med operationsvolymen och teknologin skulle varitom den-

1972. Det utfördes 6 000 flersamma som prostataoperationer 1984ca
jämfört med 1972. Den ökade användningen TURP ledde alltså tillav

sjukvårdskostnadenatt ökade, kostnaden förtrots att TURP-opera-en
tion varungefár hälften kostnaden ñr in-öppet Tillettav grepp. en
mindre del kan ökad sjuklighet och fler reoperationer förklara volym-
ökningen, till största delen är det fråga vidgade indikationermen om
eller minskade kontraindikationer för behandling. Det innebär fleratt
patienter tidigare,än och med mindre besvär tidigareän behandlats.
Nästan hela ökningen sker i 70över år.gruppen



SOU 199338 319Bilaga III

Ett minskat antal gallstensoperationer under perioden mellan 1972
och 1984 innebar kraftig kostnadsminskning för sjukvården. Denen
lägre operationsvolymen 1984 motsvarade kostnadsminskning påen
drygt 200 miljoner kronor för enbart den slutna vården. Exemplet
tyder det skett relativt omfördelningaratt mellanstora av resurser
olika patientgrupper i sjukvården. Visserligen kan antalet besök i
primärvården med anledning gallstensproblem ha ökat, å andraav
sidan talar minskning i antalet röntgenundersökningar fören snarare

kostnadsminskning iäven den öppna vården. Resultateten av en
ekonomisk konsekvensanalys för dessa teknologier sammanfattastre
i tabell 5.

Tabell Effekter5 sjukvårdenspå kostnader olika teknologiertreav

Teknologi Utvecklings- Kostnad Antal be- Totalkostnad
fas patient handlade i sjukvården

patienter

Magsårcimetidin Ny metod Lägre Fler Högre

Prostataförstoring Förbättrad Lägre Fler Högre
TURP teknik

Gallsten Oförändrad Oför- Färre Lägre
kolecystektomi metod ändrad

Källa Carlsson, 1987.

förhållandeI till tidigare bedömningar kommande kostnader visarom
resultatet den totala sjukvårdskostnaden för cimetidinatt och TURP
underskattades. Det framför allt till följd indikationerna förattvar av
behandling vidgades.

Exemplen särskiltär intressanta eftersom förändringar metodernaav
för behandling de aktuella sjukdomarna har fortsatt intro-av genom
duktion ytterligare läkemedel vid behandling magsår,av nya av nya

inklusivemetoder läkemedel vid behandling BPH och metoderav nya
för borttagande gallsten.av

introduktionen svenskt magsårspreparat Losecett har sannoliktav
bidragit till volymendet skett kraftig ökning denatt totalaen av av
magsårsläkemedel. Grupp A02 antacida och läkemedel magsårmot
kostade 1991 657 miljoner kronor. Därav försäljningsvolymen förvar
Losec 201 miljoner kronor och det näst försålda Zan-mest preparatet

199 miljoner kronor.tac Preparaten, introducerades 1983, ärisom
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jäm-i Sverige.sjätte sålda Somfemte ochdag det preparatetmest
magsårsläke-för1983 försäljningsvolymenförelse kan nämnas att var

200 miljoner kronor.i löpande prisermedel ca
Öppen mycket snabbtgallstenssjukdomkolecystektomi vid ersätts av

avseendenMetoden har i fleralaparoskopisk kolecystektomi. samma
spri-på allvar börjadeTURP-metoden hade dennäregenskaper som

mindrekolecystektomi1970-talet. Laparoskopiski mittendas ansesav
sjukskriv-eftersom vårdtiden ochoch billigareriskfylld för patienten

ingreppjämfört med tiden vid öppetblir kortareningstiden i regel ett
komplicerad och kräverteknisktMetodenrelativ fördel. är enmer

prestigeprofessionellhöghantverksskicklighet hos operatörenstor
investering-ingakrävs störrehög kompatibilitet Dessutommed .men

kirurgkliniker lågsamtligaprincip spridas tillmetoden kan iutanar
prövbarheten.inlärning ochVideotekniken underlättarkomplexitet.

fått höginneburit metodentekniken i hög gradFramför allt har att en
förfor rehabiliteringsinsatsermedelSärskildasynbarhet. attavsatta

spridningentill påskyndahar bidragitminska sjukskrivningarna att av
egenskapergallstenskirurgi utmärks fleraLaparoskopiskmetoden. av

utvid-antagligen också leder tillvilketspridningsnabbgynnar ensom
gallstenssjukdomen.behandlingindikationer förgade av

operations-högprostataförstoring BPH harbehandlingInom enav
bland urologer.ifrågasätts även1980-taletfrekvens sedan mitten av

för behandlingmetoderfleradet introduceratsSamtidigt har avnya
ballongdilatation ärmikrovågshypertermi, laser ochLäkemedel,BPH.

tekniker. Sär-låginvasivaickeinvasiva ellersamtliga exempel på nya
stimuleraregenskaperutmärks fleramikrovågsteknikenskilt somav

i19fannsresulterat i detsnabb spridning. harDetta apparateratt
studienkontrolleradeförstaåren innan denlandet i början avav

Inköpspriset1993.publicerats Marké,mikrovågstekniken i Sverige
investeringen uppgick1,5-4 miljoner kronor. totalamellan Denvar

diag-till desärskilda medlen35 miljoner Detill kronor. avsattaca
sannolikt bidragit tillvårdgarantin haromfattasnoser ingrepp som av

inte finnseftersom det ännuokontrollerad spridningsnabb ochen
lång sikt.metoden har effektvetenskapligt stöd förnågot att

Slutsats

teknologimedicinskeffektensvårt beräkna den totalaDet är att nyav
innebär oftakostnader. Nya metodersjukvårdenshälso- och att

behandling. mins-för viss Enrisken kan minskaskostnaderna och en
används imetodikeninte sällan tillrisk för patienten lederkad att

ökadeför patienterna,utsträckning medökad större nytta menen
och sjukvården.kostnader för hälso-totala

utnyttjas försig, vilket kanTidigare spridningsmönster attupprepar
spridningen teknologier.förutse av nya
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Styrforrner4

Ändrade allmänhet berör ävensjukvården iochför hälso-styrformer
styrformerteknologi.medicinsk Despridningutveckling och somav

reglering, incita-teknologi ärmedicinskkontrolleraföranvänts att
praktikenutvärderingar. Iinklusivekunskapsspridningochment

olikapå sätt.kombinerasrenodladede sällanförekommer utan

Regleringar

medicinskspridningkontrolleraförmetodRegleringar att avsom
introduktionenför kontrolleraförsta hand använtsteknologi har i att

Iâkemedelskontrollen inne-utrustning.dyroch mycketläkemedelav
År 1992 fanns deteffekt.ochgranskning säkerhetbär samman-aven

197 regi-Sverige. dessaspecialiteter ifarmakologiska3 071lagt av
57mellan 1 ochvarieradeUtredningstiden,under 1991.strerades som

varit någottidigaremånader, harmedelvärde llmedmånader ett av
92.Faktasuccessivt minskatjämfört andra länder,medlängre men

i12 månaderminskat medhandläggningstiden1983 harSedan genom-
snitt.

användningsområdetregistrerat reglerasläkemedel ärNär ett genom
vissLäkemedelsverket. Enfastställsindikationergodkändaatt av
medi sambandkostnadseffektivitet kan beaktastill läkemedletshänsyn

läkemedels-ochRiksförsäkringsverketprisförhandlingama mellan
till den enskildedetgodkänt ärläkemedel ärföretagen. När ett upp

föreliggerindikationengodkändadenställning tillläkaren att ta om
patienten. Läkarenrekommenderas tillläkemedel böroch när ett av-

lämpligastlikvärdiga alternativ ärfleraockså vilket attgör somav
använda.

på-årsskiftetvid är sättreferensprissystemInförande attettettav
subventionerade priset.begränsa detlåkemedelsvaletverka attgenom

rekommendationerLäkemedelsverketsläkemedelskommittéer ochVia
Trotsförskrivningsmönstret.påverkaolika sättförsöker enman

hos deminimalt budgetansvarochfrihet för läkarnarelativt stor som
denläkemedlens andelförskrivningen harpraktiken beslutari avom

SO-talet.underungefär oförändradvarittotala kostnaden
regleröka närteknologi kommermedicinskRegleringen att nyaav

troligenimplantatutrustning ochmedicintekniskgodkännandeför av
Även idessa begränsaskontrolleninföras.successivt kommer att av

till säkerheten.första hand
liksom i andra länderi Sverigeteknologier harSärskilt dyra man

några länder,olika regleringar. Imed hjälpförsökt t.ex.styra av
utsträckningsjukhusen iBelgien, därFrankrike,Nederländerna, stor

sigi Sverige, har använtsjälvständiga änprivatägda ochär manmer
högkostnadstekno-spridningen s.k.försärskilda lagar att styra avav

teknologier krävtlistat sådanainneburitlogier. Det har att somman
Landstings-Socialstyrelsen ochSverige hargodkännande från Istaten.
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förbundet i samarbete rikssjukvården med hjälpstyrt den s.k.av
R-listan. Staten har också försökt samordna vården och upphandling

utrustning till universitetssjukhusen med hjälp startbidragav av som
beslutades N UU-nämnden. Både R-listan och NUU-nämnden kriti-av
serades mycket sjukvårdshuvudmännen och valde upphöraav attman
med båda dessa styrformer i slutet 80-talet. Når det gällde R-listanav
hade problemet med enskilda landsting vägradeatt råtta sigman att
efter förbundsstyrelsens rekommendationer Carlsson, Garpenby,
Bonair, 1991.

Internationella jämförelser kan användas för öka kunskapenatt om
effekterna olika regleringar, speciella lagar begränsart.ex. in-av som
förande särskilt kostsam teknologi. Stocking visar i studienav av
hjärttransplantation, fosterdiagnostik och ESVL ungefäratt samma
länder är tidiga respektive införa de studerade teknologiema.attsena
Ländemas storlek och ekonomi tycks ha större betydelse än olika
regleringar för spridning medicinsk teknologi.av

Tabell 6 Start hjärttransplantation i ettxantal länderav

Innovationer Tidig Senstart start
1967-1970 1973-1984 1985-1990

USA 1968 Belgien 1982 Italien 1985
Frankrike 1968 Sverige 1984 Irland 1985
Storbritannien 1969 Nederländerna 1984 Portugal 1986
Västtyskland 1969 Spanien 1984 Danmark 1990

Grekland 1990

Avbröt 1970 startade på 1973 i Storbritanniennytt och 1981 imen
Västtyskland.

Man kan givetvis diskutera hur väl vald gränsen mellan tidig och sen
är. En intressant iakttagelsestart är starttidpunkten i olikaatt länder

inträffar under period hela 22 år. Samma mönster gälleren ävenav
för starttidpunkten levertransplantation med den skillnadenav att
Belgien, Nederländerna och Italien startade med levertransplantationer
några år före hjärttransplantationer.

Vid spridningen stötvågsbehandling njursten ESVL,av ut-av som
märks delvis andra egenskaper än transplantationsverksamhet,av är
skillnaden i starttidpunkt mellan länderna inte 5än år.mer



SOU 199338 323Bilaga III

Tabell Startår7 for ESVL i olika länder

Startår Land

1982 Västtyskland
1983 Storbritannien
1984 Italien, Spanien
1985 Nederländerna, Sverige
1986 Belgien, Grekland
1987 Irland, Danmark, Portugal

En trolig förklaring till den korta spridningsperioden för ESVL är att
metoden enligt Tabell 1 utmärks flera egenskaper underlättarav som
spridning. Den ocksåär produktbaserad spridningenoch har i hög
grad industrin.stötts Det spridningsmönster vi vid jämförelsenav ser
mellan länderna påverkas sannolikt kunskapsmässiga ochmer av
ekonomiska förutsättningar utveckla eller till sig idéer.att ta nya
Nationell reglering individuella teknologier har ofta misslyckats iav
den meningen öppet brutit eller kringgått den nationellaatt motman
policyn. Detta gäller särskilt teknologin förändrasnär snabbt och
policyn blir inaktuell. Förmågan kontrollera spridningsprocessatt en
tycks kan uppnåstörre överenskommelser på regionalvara om man
nivå Stockings, 1991. Storbritannien skiljer frånsig andra länder
så sätt är tidig med införa metoder samtidigtatt attman nya som
metoderna i regel sprids långsammare inom landet och utnyttjas i
mindre utsträckning i andra länderän Schwartz, 1984.Aaron, Detta
kan antagligen förklaras kunskapsmässigt hög nivå och ettav en

sjukvårdssystem förutsättningarcentralstyrt skapat för nationellasom
kunnat förhindrautvärderingar liksom snabb spridning.att man en

incitament

vårdefterfrågan och teknologian-förEkonomiska incitament att styra
sjukvårdssystemet.nivåer i hälso- ochvändning förekommer på flera

styrformerekonomiskaanvändning riktadeMan kan ökadnotera aven
beställarfunktioner i landsting-sjukvården. särskildaInförandeav av

privatanågot inslagökad valfrihet för patienterna och störreett aven,
incitament.producenter ekonomiskainnebär ökad användning aven

Även pati-efterfrågan differentieradeförsöker påverkaman genom
entavgifter 70- 80-ta-till olika vårdgivare. Sverige har under ochI

ilen mycket liten utsträckning utnyttjat prestationsrelaterade ersätt-
Ävenningssystem för anställda i sjukvården. blivit alltdetta har van-

ligare under år. Särskilda tjänstgöringar under helger för attsenare
patienter påväntat behandling har förekommit.operera som
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Figur 3 Exempel på ekonomiska styrfonner för olika kategorier av
beslutsfattare

Beslutsfattare Styrform

Patient Egenavgifter
Personal Lön förmåner
Sjukvårdsproducent Inkomst prestationsersättninganslag
Beställare avtalsnämnd Utgifter budget
eller motsvarande
Industrin Prisförhandlingar, avtal
Försäkringsgivare Budgettaxor

Når ökar de ekonomiska incitamenten uppstår olika effekter påman
efterfrågan och volymen inte alltid förutsägbaraär och inte hellersom
bidrar till ökad effektivitet. Införande ekonomiska hinder fören av
konsumenterna i syfte vården och stimulanser föratt ransonera perso-
nal och producenter för öka produktiviteten och inriktningatt styra
måste kopplas till systematiska uppföljningar olika åtgärder.av
Erfarenheterna i Sverige specifika teknologier med ekono-att styraav
miska styrmedel är relativt begränsade och hittillshar gällt investe-
ringar i verksamheter och enstaka riktade insatser i form till-nya av
läggsanslag eller specialdestinerade budgetanslag, stimulansbi-t.ex.
drag vid införande vårdgarantin. Uppföljningen vårdgarantinav av
visar produktionsökning skett åtgärderde omfattatsatt av som av ga-
rantin. Vi dock mycket lite vilka effekter dessa insatservet extraom
har hälsan. Riktade insatser i syfte påverka teknologival förut-att
sätter har kunskap kostnadseffektiviteten hosatt de aktuellaman om
åtgärderna.

Vid analys styrning medicinsk teknologi bör ävenav av man upp-
märksamma de professionella incitamentens betydelse för läkarnas
beteende. Professionella incitament vetenskapliga meriter, yrkes-som
mässig prestige och yrkesetik har viktig styrande funktion i sjuk-en
vården. Hur starka dessa incitament i förhållandeär till ekonomiska
incitament svårtär uppskatta. Professionella incitament har inteatt
utnyttjats systematiskt på sätt ekonomi för verk-att styrasamma som
samheten i viss riktning. Ett exempel där professionella incitamenten
använts systematiskt är när öppet redovisar praxis i medicinskman
verksamhet. Information hur den enheten förhåller sig tillom egna
andra kan impulser till ändra den policyn och det där-attge attegna
med sker rättning mitten. Uppföljningar kvinnokliniker-moten av

verksamhet 1983-88 redovisas i figur 4. Figuren visar medelvärd-nas
tiden vid BB-avdelning, andel kejsarsnitt, antal skrapningar 0001per
kvinnor 15över år andelen skrapningar i öppenvård för kvinno-samt
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median-redovisasvarje årperioden. Förår underolikaklinikerna
minstaligger% klinikerna90 samtvilketintervall inomvärde, det av

anpassningmindreskett motdetkanvärde. Manhögstaoch att ense
också minskatskrapningarantaletsärskiltgällerDettamitten. som

små.skillnadernamedelvårdtid ärkejsarsnitt ochantal. Föri

vidingreppkirurgiskamedelvârdtid, antalförVariationen4Figur
1983 IndexMedianvärde1983-1990.i landetKvinnoklinikerna
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ellerkonsensuskonferenserrekommendationerUtarbetande genomav
professio-utnyttjasystematisktidénockså påbygger attexpertgrupper

användningeneffektiviseraförincitamentprofessionellaoch att avnen
opinionsbildning ochProfessionellsjukvården.imetodervissa pro-

påeffektstyrandekraftigtantagligenharincitamentfessionella en
dennaosäkertdetårbeslutsfattande, däremotenskilda läkares ommer

änandrasystematisktutnyttjas parterincitamentstruktur kan pro-av
innehålletpåverkaförhuvudmäneller attfessionen själva staten --
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och effektiviteten i sjukvården på sätt än stimuleraannat läkarkårenatt
förbättra den internaatt självregleringen.

Kunskapsstyrning och utvärderingar

Kunskapsstyrning är metodik besläktad med professionellsom styr-
ning. Flera kunskapsstyrningtyper används. Statens inflytandeav över
kursplaner vid utbildning läkare och fördelning anslag till forsk-av av
ning MFR och teknikutveckling NUTEK är sådana exempel. Sta-

itens Spri, liksom etablerandetengagemang Statens beredning förav
utvärdering medicinsk metodik SBU, och ändrad inriktningav fören
Socialstyrelsen utvärderande funktion,mot syftar tillen etable-mer att

organisation utredningarforskningra en kan bidra tillsom genom en
effektiv spridning och användning medicinska metoder.av

Kunskapsstyrning förutsätter tillgång på vetenskapliga studier av
effekter och kostnader medicinsk teknologi. Framtagning be-av av
handlingsrekommendationer med hjälp kunskapsöversikter, s.k.av
syntesstudier, är använd metodik. Den har bl.a. tillämpatsen av
Socialstyrelsen, SBU och de MFR och Spri arrangerade konsensus-av

Ävenkonferensema. vissa specialistföreningar aktivaär på detta om-
råde. Särskilt Svenska Föreningen för Obstetrik och Gynekologi har
under de åren publiceratsenaste flertal kunskapsöversikter.ett

Förteckning R tidigare reglerade den högspecialiseradesom vården
har vårdkatalog.ersatts Den omfattade 1992av 46 riksspecialiteter.en
Katalogen syftar till redovisa resultatenatt regelbundna allsidigaav
granskningar dessa verksamheter Socialstyrelsen, 1991.av

En utvärdering SBUs verksamhet visar mätbara effekterav att kan
uppnås med hjälp kunskapsöversikter SOU 19916. Effektenav
varierar dock mellanstort Andra erfarenheterrapporterna. kun-av
skapsstyrning visar metoden har begränsningaratt särskilt när man
förutsätter konsensus bland Om samförståndexperterna. är villkorett
så tvingas välja bort kontroversiella områdenman för denna styrform.
Rekommendationerna tenderar bli urvattnade ochatt till intet förplikti-
gande.

Styrning bygger på kunskapsöversikter förutsättersom också detatt
finns redan genomförd forskning på området. Metodiken lämpar sig
antagligen bäst när med hjälp vetenskapliga resultat ifrågasät-man av

beprövadter erfarenhet eller omprövar gamla rutiner. Ett exempel på
sådan studie SBUsen förstavar preoperativarapport rutiner,om

vilken har haft störst betydelse för ändra rutinerna.att Däremot kan
kunskapsöversikter skall utnyttjas vid styrning ellersom kon-av nya
troversiella områden bli problematiska. I skede när teknologiett ären
under utveckling och genomgår snabba förändringar saknas ofta rele-

vetenskapligavanta studier. De studier finns blir snabbt inaktuellasom
liksom officiella rekommendationer.

initieraAtt allsidiga utvärderingar medicinsk teknologi underav ut-
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effekter saknas ärkostnader ochdär kunskapveckling eller enom
utvärderingar skerfinansieringinitiativ ochsig. Sådanastyrform i av

50-me-medel via Dagmarstatligasärskildaforskningsanslag,via t.ex.
ochinitiativtagarenöverlägset störstalandstingen. Denviadel eller

Moti-industrin.medicinska metoder ärutvärderingfinansiären avav
variera.utvärderingar kangenomföraläkemedelsföretagenför attven

vissasamhället kravställergodkäntläkemedel är typerInnan ett av
Vidkonkurrensskäl.utvärderingarDärefter görsutvärderingar. av

göramotsvarande intressensaknasteknologiermetodbaserade attav
landstingochsåsomandraförutsättsutvärderingar. Här statparteratt

organisationsför-procedurer,tydligtDet ärstörre atttar ett ansvar.
utvärderadesällanåtgärder ärpreventivavårdprogram, mermer,

teknologier.produktbaseradejämfört med
hålso- ochñnansieringsformerorganisations- ochförändradeVid av

allsidiga ochbehovetövervägerdet viktigtsjukvården är att avman
bör skemetoder. Detutvärderingar attkontinuerliga genomnyaav

vård-riktashanduppföljning i förstaochpå utvärderingkravet mot
Ändrade frångårinnebärersättningssystemgivama. att an-mansom

med avtalkorrigeringar tillårligaslagsfinansiering med ett system
utvärde-tillantagligen stimuleraoch säljare kommerköparemellan att

konkurrensfaktor mellanviktigblikvalitet kanVårdensringar. en
ochhar kompetensbeställarnalyckas krävsSkall detvårdgivare. att

information be-och bearbetaefterfrågakontinuerligtförmåga att om
förelig-konkurrenskostnadseffektivitet. inteOmhandlingsresultat och

information vård-formulera vilkensjälvaköparnamåste iställetger
detta arbetemycketGenerellt gällertillhandahålla.skallgivama att av

Samtidigtköparna.tålamod hosfordrarlokalt ochmåste ske stort
från regionala ochhjälpoch köpareproducenterbåde lokalabehöver

frågeställningar, läggaformuleramedinstansernationella att upp
internationella erfarenheter.nationella ochkunskaputvärderingar, om

Slutsats

metoderspridningintroduktion ocheffektivuppnåFör att av nyaen
finnasDet börinnehålla följande.sjukvårdensbör styrsystem

Ettbör utvärderas.identifiera de teknologiertidigtför attsystem som
sådantdel iförvaringssystem kanmedicinsktnationellt ettenvara

allsidigakrav påfinnas incitament ellerdet2. Vidare bör attsystem.
bli aktuell. Här kanspridning kangenomförs innanutvärderingar star-

ñnan-ellerutrustninggodkännande läkemedel,kopplingar tillkare
finnasbörbidra till detta. Detsiering procedurer, program en

såoch kan arbetaflexibelför utvärderingar ärorganisation som
informationadekvatoch producerakan organiserassnabbt studieratt

sanktionerincitament ellerfinnastidsfördröjningar. 4. Det börutan
redovisaEnheter kanutvärderingsresultatet.tillkoppladeär somsom

konkurrensfördelar.harsin verksamhetutvärderingarfortlöpande av
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långsiktigförmågan stödjasjukvårdssystemet ha ochTill sist bör
teknologier. kan skeuppföljningutvärdering vissa Detta t.ex. ge-av

register inklude-i någon nationelladessa följs typatt av somuppnom
följa resultat och effekterinformation förminimum attett uppavrar

hälsan och kostnader.
inte oproble-produktionskontrollregister ärUppbyggnaden sådanaav

från berörda läkare medmedverkanmatisk. förutsätterDet attstoren
uppstår kon-teknologier och leverera data. Häridentifiera kritiska

professionell självregle-professionella autonominflikter mellan den
samhällsföreträdarepatientorganisationerfrånoch önskemålring om

utformningdärför mycket viktigt vidinsyn. Det är attextern avman
detta.sådant beaktarett system

utvecklingenför kunna följaregister vägUppbyggnaden är attav en
sker på bekostnadmellan många enheter. Detoch jämföra resultatet

frågeställningarna tillsvårigheterdetaljrikedom och att anpassaav
dagsaktuella frågor.

eller regionalt stödjer utvärdering-nationelltsätt ärEtt annat att man
elleruppföljningar specifika teknologier vidkontinuerligaoch enavar

i högre grad i Sverigesådant har änenheter. Ett utnytt-ett systempar
måletfall formulerarStorbritannien och i USA. I dessajats i staten
bistålämpliga kanutvärderingama och väljer sedanmed centra som

med detta.

spridningsprocesseniAktörer5

på olikabeskrivning de aktörer sättdetta avsnitt görsI av somen
spridning medicinsk teknologi. Ettmedverkar vid utveckling och av

Sverige resulteradeidentifiera och klarlägga olika roller iförsök att
från olika aktörerdelvis motstridiga ambitioneri komplex bilden av

utvecklingenatt styra

Ändrade roller

formella inflytande sjuk-flera år minskat sitt överhar underStaten
för vissaöverförs till landstingenvården, t.ex. att ansvaretgenom

Avskaffandetdetaljreglering upphör.verksamheter och att avgenom
iutbyggande NUU slutetför undervisningssjukhusensNämnden av

sådant exempel.1980-talet ettvar
Å å sidansitt direkta inflytande och andrasidan minskar statenena

införande vård-för minska köerintervenerar attstaten t.ex. avgenom
för detaljplaneravidhängande anslag, åtgärdergarantin med attgenom

omfördelning lands-högspecialiserade sjukvården ochden avgenom
400 ochsärskilda rehabiliteringsinsatsertingsmedel till Dagmar

2 styras Carlsson,på Kan sjukvårdAvsnittet bygger till delar rapportenstora
Bonair 1991.Garpenby,
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använder eko-därexempel på åtgärder485. Detta ärDagmar staten
Härige-specifika problem.selektivt för lösaincitamentnomiska att

oöverskådligtpåteknologianvändningenindirekt ettstyr statennom
sätt.

kunskapenförbättraockså försökt1980-talethar underStaten att om
utvecklingsarbetet. Det skerpåverkasjukvården ochvad händer isom

visstillgängliga ochövergripande jämförelser resurseravgenom
idelstudierochFolkhälsorapportenproduktionsstatistik se t.ex. -

50-pro-kför det Dagmargjorts inomvissa sektorer har ramen s-
jektet.

decentraliserasyftar tillpågårlandstingeninom attprocess somen
försökerockså tecken påfinnsbefogenheter. Detoch att manansvar

inriktningen ochi syfteekonomiska incitamentutnyttja styraatt om-
genomgripandelandsting det skettvissa harfattningen på vården. I

detaljregleringeninnebärbeslutsordningen,förändringar attsomav
anslag i ökadtilldelas sinaoch klinikerBåde sjukhusminskat.

specialdestineradeoch andeleni form rambudgetarutsträckning av
övergått tilllandsting1980-talet har fleraUnderanslag har minskat.

primärvårdenrespektivetill sjukhusenbefolkningsbaserade anslag
politikerna i deninblandningoch mindre1990. RamanslagAnell, av

samtidigtsjälvständighetsjukhusensdriften har ökatlöpande som
detaljstyra vårdens inne-börjarbeställarepolitikerna i egenskaper av

bådetjänster hosspecificeradeökande köphåll. skerDetta genom av
vilket kan tolkas sättoch vårdgivarelandstingets privata ettsomegna

teknologianvändningen.få bättreatt ett grepp om
iövergångsformantagligenBefolkningsbaserade anslag är somen

prestationsbaserade ersättnings-avlösasallt högre grad kommer att av
uppdelningsäljsystem ochlandsting med köp- ochformer. I aven

roller.tjänstemänlandstingspolitiker ochbeställareutförare får nya
för-liksom styrinstrumenten,informationskälloma,traditionellaDe

kostnader, vårdproces-informationbehovet ökarsvinner och omav
flera landsting har bristenbehandlingsresultat.kvalitet och Isens

bidragit till deochinformation upplevts besvärandeadekvat redan att
iökande medvetenhetenkritiserats. snabbtstyrformerna Dennya

i hälso-informationssystemetförbättringekonomiska frågor och av
för ledningenförutsättningarnadock förbättratoch sjukvården har av

destyrform väljs undersikt, vilkensjukvården på lång oavsett som
kommande åren.

kontrakts-drivit utvecklingenharFörändringsarbetet även nyaav
kvalitetsupp-ersättnings- och lönesystemformer, ägandeformer, samt

paritetinte alltid iinformationssystemen dockföljning. Innehållet i är
landstingsnivånpåinnovationer. Problemenorganisatoriskamed andra

tillgång pådvs dålignationell nivå,i desammaär stort sett som
innehåll ochsjukvårdsverksamhetensinformationrelevant enom

kvantifiera värderaskall ochpå lämpligtosäkerhet hur sättettom man
Även hittills saknatstyrformer harproduceras.den vård nyasom
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starka incitament för utvärdera och fram informationatt kost-ta om
nadseffektiviteten hos olika teknologier. Däremot har producentema
fått behov följa verksamhetens totala kostnaderatt och intäkternya av

budget och kostnaderna förgentemot specificerade tjänster.

Pluralistiska nätverk

Nuvarande regleringar, ekonomiska incitament och kunskapsstyming
inte alltid signaler till vården. En orsak till oklara signalerger samma

är det finns antal målkonflikteratt iett Selektiva styråtgär-systemet.
der är ibland i konflikt med generella principer. Väljer att satsaman

och kraftigt prioritera målet minska köerna förpengar antalatt ett
utvalda diagnoser blir kostnadseffektiviteten i vården mindre viktigt.
Dissonansen i styrsignaler till vårdgivama blir inte mindre det storaav
antal aktörer på olika försökersätt påverka inriktning ochsom om-
fattning på vården.

Även begränsar sig på de aktörer på något sätt sökerom man som
influera användningen medicinsk teknologi inom det svenska hälso-av
och sjukvårdssystemet blir listan lång. Figur 5I har de viktigaste
aktörerna listats och med angivande funktion i samband med intro-av
duktion, utvärdering och användning medicinsk teknologi. Detav
framgår huruvida de medverkar vid utveckling teknologi, initierarav
införande teknologi, initierar utvärdering teknologi, förav av ansvarar
reglering godkännande, påverkar resursallokering eller huvudsakligen

informationpåverkan.agerar genom
Figuren och kompletterande intervjuer med centrala aktörer visar att

många söker påverka spridningen. Resultatet från analysen anknyter
till vad Self 1976 kallar pluralistiska nätverk myndigheter ochav
organisationer. Den mängden aktörer kan istora sämsta fall leda till

situation sammanblandning roller och osäkerhet rörandeen av av
för utvärderingsuppgifter.ansvaret Analysen visar det finnsatt en

utbredd osäkerhet skall initiativ till utvärderingarta ochom vem som
styrning medicinsk teknologi. Den totala utvärderingsuppgiften ärav
så och komplex detstor sannolikt krävs bådeatt tydligare strukturen
och ökad dynamik på detta område.
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Figur 5 Förteckning aktörer inom medicinskområdet teknologiöver
funktionoch i introduktion,samband med utvärdering och använd-

ning teknologierav

Initiativ Rcsurls-informationöver Regleringörerrnon] Initiativ lnitintivning
omrâdetmedicinskteknologi allokenng PåverkanInförandeUtvärderingUtveckling

medicinskav
förNämnden

Likcmcdelsindustrif

S

S

MFRMedicinska

LIR
försektion

lTex medeltillsärskildaavsatta kösatsningarinomm förde Dagmarförhandlingama.kgenom ramen szNamndenförundervisningssjukhusensutbyggandeupphörde1991.3R-listan.vilken underavveckling.ärDettasker denvetenskapligabevakningföreningarnautför vidareutbildningskurser.agenom samt5Genommarknadsföringsátgárder.
Genom till forskningsprojekt.stöd7Genommarknadsföringsâtgârder.
Genomstödtill forskningsprojekt.
9Genommarknadsföringsátgärder.
Genom forskningsprojekt.stödtill
Genommarknadsföringsâtgärder.
Genom till forskningsprojekt.stöd
Genom tillkonsensuskonferenser.stöd
Genomstödtillkonsensuskonferenser.
Genom forskningsprojekt.stödtill
Genom forskningsprojstödtill
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teknologimedicinskspridningvidrollmassmediasdelstudieEn avav
fungerar.nyckfulltockså hur systemetviktigvisar den äratt men

medicinskaiskillnader sättetlokala rapporterafinns det attDels
sjukvårdsfrågorrörandelokala debatterfinns detdelsnyheter, som

nationellt.uppmärksammasaldrig
nationellatill dekomplementlokalaRegionala eller organ som

teknologi skullemedicinskutvärderingstyrning ochmedarbetar av
heltflexibilitet äroch bättreförankringökadtillbidrakunna somen

utveck-sådanteknologi. Enmedicinskstyrninggrundläggande vid av
liknar denochSBUbetänkandetiförslagenlinje medhelt iling är om
provinsi-medKanadahar iteknologiutvårderingorganisation för man

medtankegångsådaniparallellitetocksåfinnsDetella centra. enen
medicinskförenheterregionalaSocialstyrelsensuppbyggnaden av

för tek-lokala enheterochregionalabakommotivviktigtEtttillsyn.
lokalkännedom,tillvarastyrningoch ärnologiutvärdering att ta sam-

påerfarenheterochsamla kunskapochproblemordna gemensamma
systematiskt sätt.ett

Slutsats

överförainflytandeformellasitt attminskathar meraStaten genom
Samtidigt hardetaljstyming.minska statenochpå landstingenansvar

lösaförstimulansåtgärderekonomiska attmed hjälpintervenerat av
medi-valetpåverkatindirektdärmedochproblemhälsopolitiska av

teknologier.cinska
Även innebärandedecentraliseringökadskerlandstingeninom enen

Åpolitikerna.frångenomförandevårdensdetaljstymingminskad av
fåttlandstingspolitikernastyrformernainnebär desidan attandra nya

innebärakankonsumentföreträdarrolluttaladnågot ensommeren
teknologier.valetstyrningdetaljerad avavmer

involve-antal aktörerlandstingsledning åroch stortettFörutom stat
osäkerhetråderteknologi. Detmedicinskspridning storrade i enav
initieras.utvärderingarförhareller vilka attansvarsomvemom

regleringfinansiering eller meto-tillbör kopplasDetta av nyaansvar
der.

iökaflexibilitetenmåsteutvärderingarvärdetökakunnaFör att av
ochutvärderingsprojektlokalaantaletmed ökaArbetet attsystemet.

lokala köpareprojekt ochlokaladärstruktursamtidigt bygga enupp
fortsätta.expertis börnationellregional ochfrånfår stöd
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finansieringsformerochorganisations-6 Nya

sprid-styrformer ochrörandenågra aspekteravsnitt skalldettaI nya
teknologi diskuteras.medicinskning av

Kriterier

domine-blirfinansieringsprincipochvilken organisationOavsett som
stödjerincitamenterbjudakunnai framtiden så bör den ettrande som

kost-effektivkombination medihandlandeeffektivt medicinskt en
ikvalitetenkontrolleraförmåste finnasnadskontroll. Det attsystem

befolkningen.ifördelningvården och dess
det behövsockså överensallra flesta bedömare ärDe att merom

utvisakansjukvårdenhälso- ochsystematiska utvärderingar somav
finns bådedetför ärförutsättning dettaeffektiv.den inte Ennär är att

iutvecklingenstödjerincitamentoch ekonomiskaprofessionella som
studier.flera sådanariktning mot

spridningutmärkerkomplexitetdynamik ochtanke på denMed som
föreställa sig hursvårtsjukvården kan det ettmetodik i attvaranyav

styrsignal.ögonblick rätti varjeutformatskallsystem gersomvara
måste balan-sjukvårdeninbyggda imålkonflikterflerafinnsDet som

Önskan tillgängligablirmetoder snabbteffektivaatt nyaomseras.
skallmetodereffektivaendastbalanseras kravetskall attmot

användas.
metoderetableradeuppfylla ärsvåraste kravetkanskeDet attatt

enbartdeinnebärändamålsenligt Detsätt.skall användas attett
för vilkapatienterindikationer ochpå sådanaskall användas nyttan

uppoffringar. Förpatientensinklusivekostnadenöverstiger den totala
sjuk-förincitamentenförutsättsuppfylla sådant kravkunna attettatt

dominerassituation. Bådei varjeväl avvägdavården är system som
brister iuppvisarmarknadslösningaradministrativ styrning ochav

pålösningför hittatänkbart angreppssätt,avseende. Ettdetta att en
marknad föradministrativ styrning ochavvägningen mellansvåraden

från teknologinsutgåskulle kunnafördelning attvaraav resurser,
egenskaper.

Marknad kontra planering

sjukvård-hälso- ochöka inommarknadslösningarUtnyttjande antasav
Exempel på åroproblematiskt.vilket inte är motargumenten,

det barapå konkurrens närstyrmodellgår inte baseraDet att en-
sjukhus i länetfinns ett

kontrollera kvaliteteninteklararMan attav-
informerade köparefinns inte tillräckligtDet-

beställarnaför starkaSjukhusen är gentemot-
sjukvården.istrukturproblemeninteMarknaden löser-
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Huruvida dessa påståenden är riktiga och beskriver konsekvenser av
styrformer får framtiden utvisa. Inget organisations-nya eller finan-

sieringssystem i världen perfektär för alla situationer. När det gäller
möjligheter till konkurrens inom län varierar den givetvisett mellan
olika verksamheter. Det råder antagligen större konkurrens viden
behandling akut ryggskott än för operation diskbråck. Skillnaderav av
i informationstillgång mellan köpare och säljare varierar också mellan
olika verksamheter. Köparna måste utveckla dynamiskt synsättett
vården och lära sig ställning under osäkerhet.ta Läkarens beslut
rörande behandlingsval är i regel baserat på bedömningar sannolikaav
utfall varierar för olika kategorier patienter. Det innebärsom attav
köpare vård måste lära sig hantera osäkerheten vidav upphandling
även tjänster särskilt sådana är svåra bedöma utfalletav attsom av.

Man kan köparnaanta detatt är patienten själv, hus-oavsett om
läkare eller beställamämnder med tiden blir bättre informerade.

Olika styrmodeller kan analyseras utifrån olika egenskaper hos både
marknaden och teknologin. Vi kan följandenär förutsättningaranta att
är uppfyllda är marknaden den effektiva metoden fördelamest att

på.resurserna

l.Det finns flera konkurrerande producenter
2. Det finns antal köparepatienterett ston
3.Köpama informeradeär vad vårdtjänsten innebärom
4.Produktionsresurserna är delbara och kan kontinuerligt öka och

minska.

När gäller ärmotsatsen administrativ stymingplanering den mest
effektiva metoden. I praktiken förekommer sällan dessa situationer
renodlat i hälso- och sjukvården. I stället varierar tyngdpunkten på en
skala mellan två ytterligheter beroende på sjukdomens och teknologins
karakteristika. Förutsättningarna få till stånd marknadssituationatt en
för vårdtjänster påverkas i sin sjukdomen är akuttur ellerav om
planeringsbar, dess allvarlighetsgrad, duration och prevalens.
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Figur 6 Relationen teknologiska egenskaper resursfordelnings-och
princip

specialiseringsgradHögLågspecialiseringsgrad

brännskadaAllvarligArmbrottAkut

Övre Canceriluftvägs-
Planeringmagsäckeninfektion

Blodtrycks-
kontroll

kirurgisktOperationav
åderbråck ingreppav

ryggbesvâr

RekonstruktivaPiane-
plastikkirurgiskarings-

bar lngfePP

Figuren illustrerar två flera faktorer, planeringshorisont och specia-av
liseringsgrad, antagligen har betydelse för vårdtjänst ärsom om en

Ärlämplig fördelas marknad eller ej. köparen patienten självatt en
måste hanhon ha tid på sig för kunna fatta informerat beslut.att ett
Det förutsätts också patienten vidär medvetande. Vidare måste detatt

Ävenfinnas flera vårdgivare välja mellan. sjukdomens längd kanatt
spela in på förutsättningarna uppnå konkurrens. Vid långvarigatt
sjukdom kräver upprepad behandling, dialysbehandling, ärtsom ex
närheten till hemmet betydelse och begränsar antalet alternativ.storav

behandlingenOm i stället njurtransplantation år sannolikt när-avser
heten till hemmet vid behandlingstillfället mindre betydelse. Vidav
njurtransplantation dockär patientens förmåga liten själv värderaatt
kvaliteten hos olika På grund hög specialiseringsgrad ärcentra. av
antalet alternativa vårdgivare litet.

När vården specialiseradär och centraliserad till fåtal enheter iett
landet på grund utrustningskostnader, unik kompetens eller litetav
antal patienter eftersträvar den och akuta tillstånd t.ex.som avser som
brännskadevården lämpar sig antagligen marknadslösningar mindre väl
för verksamheten. Valfrihet egenvärde är sannoliktatt styra som av
mindre betydelse vid dessa tillstånd. I stället väger nationell helhetssyn
och behovet strukturella överväganden inklusive forsknings- ochav
utvecklingsfrågor vilket kan lättare hantera i pla-tungt attvara en
neringsprocess.

Vid fördelning till tjänster i nedre vänstra hörnetav resurser av
figuren kan säkerligen innehåll och mängd med hjälp patient-styras av



199338SOU336 Bilaga 111

till akutavgifter. Motsatsenomfattningentotalaval. Den styrs genom
schema ärenligt dettabrännskadastörreomhändertagande enav

Synkon-synproblem.måttligtavhjälpaförglasögonutprovning attav
sjukförsäkringar. Iutländskai vissaingårglasögoninklusivetroll

finansieradeoffentligtutanför denplacera dettavalthar viSverige att
kost-fårsjälv vägaindividenoch det ärsjukvårdenochhälso- som

tillfredsställelsen överseende och ettbättrei formnader nyttamot av
glasögonbågar.nyapar

högkostnads-kombination medavgifter ianvändningökadEn av
ärför tjänsteromfattningi störreprövasskulle kunnaskydd som

kostnader.med lågaförenadeochplaneringsbaravanliga,

sjukhusenFinansiering av

organiseraochfinansierasättetäri dennaslutsats attattEn uppsats
änkaraktäristikateknologinsutifrånavgörasvården bör pa-snarare

vårdformen.elleråldertienternas
utbildningochforskningroll förspeciellaUniversitetssjukhusens

ensidigmedersättningssystem presta-kompliceraskunnaskulle ettav
artiklari fleratagitsnyligenförhållande hartionsersättning. Detta upp

1993.Scherstén,1993;LindstenLuft,

gäller mellankonkurrensdärekonomiskaMed dagens styrsystem,nya
samtligafinansieramöjligheterdet intefinnsvårdgivare, attolika

utbild-ochforskningföruppgifteruniversitetssjukhusens att svara-
ochbyggametoderutvärderingoch samtutvecklingning, uppnyaav

1993,Scherstén,högspecialiserad vårdinombibehålla kompetens
547.s.

sjuk-tilldelaruniversitetssjukhus statenuppgiftenlösaFör att som
förkostnadentäckeranslagHuruvida dettaanslag.särskilthusen ett

integ-högaDenmeningardeladeråder detkrävsde insatser om.som
omöjligtdetrutinsjukvård nästangörochforskarutbildningration av

finnsutbildning. Detochforskningförmerkostnadensärredovisaatt
sjuk-med övrigauniversitetssjukhusenlikställarisker meddärför att

sjukhusvården. Förförersättningssystemutvecklarnärhus nyaman
teknologi böretableradinkluderartjänsterväldefinieradevissa som

böruniversitetssjukhustillersättningenfrånutgå ett varaattman
delförbordesjukhus. Däremot storandrafördensamma man ensom

bådeinnebärakanöverväganden,andraverksamheten göra somav
ersättning-nuvarandemed denjämförtneddragningarutökningar och
hinderdelandstingsmodellen, ärnuvarandei densvaghetEn somen.

planerad intro-utvärdering ochsystematiskgenomföraförfinns att
verk-befintligadenomstruktureringteknologi ellerduktion avav ny

mellankonkurrensenrådandedentill detta ärskälEttsamheten.
indelningDenlokalpolitiska hänsyn.inslagochlandstingen stortett av

utifrånmotiveratssjukvårdsregioner harSverige medifinnssom
sjukvården.högspecialiseradedenplanerasamordna ochbehovet att
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spridningenkontrollenteknologiutveckling ochstärkaFör att av nyav
Universitetssjuk-regionala nivån.förstärka denteknologi bör man

ñnan-olikaövriga sjukhussärbehandlasbörhusen gentemot genom
fasta anslagkonkurrens,iforskningsanslagsieringskällor. ärDessa

iverksamhetstartautvärderaanslag försärskildafrån attstaten, ny
till lands-standardsjukvårdfrån försäljningersättningkonkurrens, av
regionalavården ellerprimärkommunala beställarealternativtting av

försäkringskassor.

Slutsatser

ståndfå tillförsökuppstår vidsvårigheterdedel attEn stor somav
medicinskainom deni konkurrensspridning bottnarkontrolleraden

Mångaadministratörer.politiker ochockså mellanprofessionen, men
mellansamverkanförutsätterteknologiinföranderörandebeslut nyav

kansjukhusmellanlandsting ochmellanKonkurrensenflera aktörer.
förutsättsstyrformer, tvärtomminska medförväntasinte utan ennya

sjuk-effektivitet inomtill ökadbidrapositiv konkurrensförstärkt - -
samhälls-behovetdockutveckling kommerVid sådanvården. aven

skadlig konkurrens.undvikaförkontroll attstortatt vara
bestäm-resursfördelnigen börmarknadsinslag för lösaGraden attav

högspecialise-Vissateknologins egenskaper.beaktandemed avmas
integreradeocheller ärinvesteringarmetoder kräverrade storasom

nationellpåstrategiska beslututbildning kräverforskning ochmed
regional nivå.eller

inter-ställer kravstrukturförändringargenomföraBehovet att
strategiskamedStrukturförändring i likhetventioner från någon part.

alternativ och dessolikakunskapteknologi kräverbeslut omom ny
förtalarkunskapfram dennaförKostnadernakonsekvenser. att ta en

teknologier.vissakontrollregional övernationell ochförstärkning av
innebärtill sjukhusen,ersättningsfonnerIntroduktionen somav nya

kanvårdockså köparnaprestation, innebärdessa ersätts att avatt per
införas ochteknologi skallför avgöraviktiga rollerspela att om ny

bedömningar heltdessaintekan göraVarje köpareersättas. egen
regionala rekom-nationella ellerochsamarbetehand, det krävsutan

behandlas medmåsteutvecklingunderTeknologiermendationer.
ochhela tidenändrasFörutsättningarnauppmärksamhet.särskild

auktoritetenför inteaktualiserasständigtmåste attrekommendationer
inseviktigtärurholkas. Detskall attdenpolicyskapande enhetenhos

långsiktigateknologier ärmedicinskautvärderingar processer.att av
roll. DetviktigSocialstyrelsen spelaSBU ochbådekan säkertHär en

bidrarenheterregionalaochlokalaetableraviktigtocksåär somatt
ochforskningenkliniskai denutvärderingarallsidigatill integreraatt

kvalitetssäkring.ochutvärderingarkontinuerligatillstimuleralokalt
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Bilaga IV

Sjukvårdens finansiering
SöderströmAv Lars

Innehåll

Allmännal synpunkter 341
Finansiering2 i de modellerna 346tre

1 Allmänna synpunkter

Sjukvården kan finansieras med avgifter, försäkrings- premier och -
eller skatter. Avsikten med denna bilaga är översiktligt belysa dessaatt
alternativ. Inledningsvis vissagörs allmänna klarlägganden. Därefter
diskuteras ñnansieringsfrågor specifikaär för de modellertresom

har belysa.expertgruppen attsom
nämndaDe betalformema kan karakteriseras på följande sättgrovt

Avgift Betalning efter faktiskt vârdutnyttjande.
Mer eller mindre kostnadstäckandekostnadsspeglande.

Premie Betalning efter förväntat vârdutnyttjande.
Individuell eller kollektiv. Frivillig eller obligatorisk.

Skatt Betalning oberoende vârdutnyttjande.av
Obligatorisk. Differentierad efter betalningsförmåga 0.d.

kostnadstäckande avgifter förutsätter subventioner i någon form,
dvs. ersättningar till producenterna via skatter ocheller försäkringar.

subventionernaHur utformas har betydelse för produktionensstor
inriktning och organisation. Subventioner kan prospektiva anslagvara
eller retrospektiva per prestation.

Det är inte nödvändigt avgifter differentieras för spegla kost-att att
nadsskillnader i produktionen. Man kan ha enhetspris. Dessutomett
kan avgiftsuttaget begränsas någon form högkostnadsskydd.genom av
Det behöver inte enhetligt.senare vara

Formellt skil jer sig premier från avgifter därigenom de utgår i för-att
hållande till förväntat i stället för faktiskt vârdutnyttjande. Skillnaden
behöver inte så En differentierad premiesättning kan byggastor.vara
på antagandet det framtida vårdutnyttjandet proportionelltatt är mot
dagens experience rating. I så fall leder vårdutnyttjande i dagett stort
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till högre premie i Man skulle kunna beteckna dettaen morgon. som
eñersläpande avgijiginansiering.

Individuella sjukförsäkringar är sällsynta. Vanligen används en
kollektiv försäkring, för anställda på visstt.ex. företag. Premienett
sätts då med avseende på kollektivets förväntade vårdutnyttjande. Om

sådan försäkring dessutom är obligatorisk för alla tillhören som
kollektivet och kanske helt eller delvis betalas med arbetsgivaravgift,
proportionellt löneavdrag o.d., blir skillnaden skattefinansieringmot
uppenbarligen inte särskilt Skattemodellen kan karakteriserasstor. som

nationellregional obligatorisk kollektiv försäkring.en
Skatter och avgifter individuella och kollektiva försäkringarsamt kan

blandas. Det gäller hitta optimal mix med tankeatt såväl rättvisaen
effektivitet.som

1.1 Avgift

Det är inte önskvärt eller möjligt all sjukvård betalas direktattens
patienternas börs. Eftersom behovet sjukvård varierar mycketur av

över livscykeln och dessutom beror faktorer vederbörandeav som
inte själv rår över, detär rationellt vården i varje fall delvisperson att

finansieras försäkringsmässigt, dvs med någon form poolningav av
kostnaderna.

Om poolningen drivs så långt patientavgifterna elimineras elleratt
endast får symbolisk betydelse, kan inte förvänta patienterattman
skall kostnadsmedvetna. Då kommer vårdäven med lågt ekono-vara
miskt värde för den enskilde efterfrågas. tillgodoseAtt denna efter-att
frågan samhällsekonomiskt slöseri. Det krävs då någonvore annan
form ransonering remisstvång.t.ex. En viktig funktion hosav av-
gifter såledesär öka patienternas kostnadsmedvetandeatt och därmed
stävja tendensen till överkonsumtion. I vad mån avgifter i just sjukvår-
den fullgör denna funktion är dock omtvistat. Eftersom inte oväsent-en
lig del vårdkonsumtionen bestäms läkares beslut supplierav genom
induced demand, har det betydelse hur läkarna på det för-reagerar
hållandet patienterna måste betala för vården.att Reaktionen inteär
oberoende läkarnas inkomst är avhänging patienternasav om egen
betalning

Skall avgifter i större omfattning användas, är det ofrånkomligt att
försäkringen form högkostnadsskydd.tar Detta kan ligga påettav en
absolut nivå, lika för alla, eller differentieras med avseende på veder-
börandes betalningsförmåga o.d. I det fallet uppkommersenare en
typisk s.k. skattekil viss del folks inkomstökningar går bort ien av
form sämre skydd. Detta är samhällsekonomiskt ofördelaktigtav se
nedan. Eftersom alternativet år flera hamnar över gränsenatt personer
och därmed får O-taxa, måste effekten skattekilen vägas motav

För kritisk inställning till avgiñer, Evans 1984.en se
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vårdutnyttjandeteffekten sänkt kostnadsmedvetande iav
Det finns många studier efterfråganvisar på vård pris-ärattsom

känslig. Studierna har inte bara kartlagt hur vårdkonsumtionen på-
verkas avgiftsändringar, också vad händer med hälsotill-utanav som
ståndet. Med tanke på konsumtionens nuvarande nivå det inteär
överraskande kraftiga konsumtionsminskningar fåäven enbartatt synes
marginella hälsoeffekter. kända studien sambandetDen mellanmest av
patientavgifter, vårdkonsumtion och hälsotillstånd gjordes Randav

1970-taletCorporation under
I den ekonomiska välfárdsteorin finns slutsatser hur offentligtom

producerade tjänster i allmänhet prissättasbör enligt marginalkostnad
o.d., det är tveksamt dessa slutsatser tillämpliga på sjuk-ärmen om
vården. skiljer sig frånDenna tjänster i allmänhet därigenom efter-att
frågan är stokastisk och, kontakt med läkarenär väl etablerats, andra

konsumenten själv konsumtionensän storlek. Ett rimligt riktmärkestyr
dock patientavgiftemaär skall avspegla kostnadsstrukturen. Inomatt

rimliga bör dyrare vårdgränser betinga högre pris. harDettaett ett
informationsvärde för såväl läkare patienter. Externa effekter avsom
vaccination behöver beaktas.m.m.

Oavsett hur avgifterna utformas, frågan hur högkostnadsskyddetär
skall finansieras. Detta kan ske med skatter försäkrings-ocheller
premier.

1.2 Skatt

För skatter gäller själva uppbörden tämligen enkelbillig.är Menatt
därför inte denna fmansieringsfonnär kostnad. förKostnadenutan
samhällets uppkommer därigenom berörda ändrar sittatt personer
beteende vad gäller nivån på det totala utbudet arbete,av resurser
sparande i fördelningeneller på olika användningar yrkesval, place-
ringar. Eventuellt påverkas också konsumtionsmönstret och därmed
utbytet inkomsterna samladeresurserna. De nyttoförlustemaav
värderade i kronor sådana beteendeåndringar kallas beskattningensav
dödvilaf Beräkningar visar dödvikten i vissa fall beroendeatt typ

skatt, skattenivå och ändamål kan flera gånger större änav vara

2 Högkostnadsskyddets utformning diskuteras i Söderström l991a.

3 För presentation Rand-studien, Keeler al. 1988, Manninget eten av se
1987,al. Söderström l991a Sögaard 1990.och

4 Se speciellt Bös 1986.

5 Med samhälle här inte enbart och kommun, folkhushålletstat utanavses
helhet.som

° För allmän diskussion beskattningens samhällsekonomiska kostnader,en om
Andersson al. 1986 och Bertmar al. 1986.t.ex. et etse
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taktden s.k. valpskatten. Iifrågavarande skattebelopp. Ett exempel är
död-skattetaket går den relativavi det absolutamed närmaratt oss

vikten oändligheten.mot
marginal-dödvikt gällerundersökningar beskattningensEmpiriska av

finansiera offentligavad det kostarkostnaden för olika skatter, dvs. att
påexempelytterligare kr i skatt visst slag. Ettutgifter med l enav

förhållanden gamla skattesystemetberäkning utifrån svenskasådan
i formmarginalkostnadenTabell 1 visar den totalai avges som

ändamål. Dödviktenför olikaför några olika skatternyttoförluster
Merkostnaden förmed kr.erhålles beloppen reduceras 1attgenom

föri ställettransferering på l kr betalas skattevägenatt genomen
kommunal-framgår 200 i fallet medförsäkringar o.d.privata är som
Gäller denarbetsgivaravgift eller130 i fallet medskatt och moms.

försvar merkostnadenutgiften kollektiv konsumtion, äroffentliga t.ex. ,
minskat konsumtionsut-Anledningen individerna då fårmindre. är att

används tillinkomsteffekt. skatternanegativ Närrymme genom en
inkomsteffekten för den privata sektorntransfereringar, uteblir som

blirarbetsutbud, sparande o.d. starka-varför effekten på folkshelhet,

re.

skatteñnansierade utgifterMarginalkostnad förTabell l

KollektivTrans-
konsumtionfererin g

2,30Kommunalskatt 3,00
1,70Arbetsgivaravg. moms 2,30

Källa Hansson 1984.

skatteut-utgiftsändamål konkurrerarmånga angelägnaDet är omsom
finansieras påintePrioritet måste de ändamål kanrymmet. ges som

åtagandelångsiktigtförsvaret eller innebärsätt t.ex. ettannat som
i sjukvården ihögkostnadsskyddetpensioner. det medHur ärt.ex.

form tör-Alternativet någonavseende inte alldeles klart. ärdetta är av
säkring.

Frivillig försäkring1.3

sjukförsäkringarindividuellafrivilligasvårt tänka sigDet år att att
finan-tillfredsställandesamhällsekonomisktskulle kunna erbjuda en

delhögkostnadsskyddet. det första kommersiering För personerenav
de vid behovsig, kanske i förvissningvälja inte försäkra attatt att om



SOU 199338 345Bilaga IV

ändå kommer hand fripassagerare.att tas För det andra tenderarom
frivilliga individuella försäkringar bli relativt dyra beroende på högaatt
administrationskostnader 0.d. Sådana försäkringar kan därför antas
förlora marknadsandelar till gruppförsäkringar något slag. Förav
individerna gäller det då tillhöra lämpligatt Omen grupp. grupp-
försäkringarna organiseras på arbetsmarknaden,t.ex. är det påtagligen
risk arbetslösa m.fl. lämnasatt utanför. Dessutom kan rörligheten på
arbetsmarknaden hämmas.

En tänkbar lösning på problemet vissa hamnar utanföratt är att
erbjuda arbetslösa m.fl. skattefinansierat högkostnadsskydd.ett Detta
är den modell används i USA; medicare för pensionärer ochsom
medicaid för fattiga. deAv amerikanska erfarenheterna döma bliratt
det många ändå blir fungerande högkostnadsskydd.utan ettsom

I detta sammanhang kan också nämnas privata försäkringar för att
täcka förväntade avgiftsbetalningar under högkostnadsskyddets nivå.
I USA är sådana självriskeliminatorer populära i förbindelse med
medicare. Det är intressant i första hand efterfrågaratt försäkring-man

små avgifter. Efterfråganmot på försäkringar katastroferar t.ex.mot
flerårig vistelse på sjukhem är relativt beskedlig. inteOm självmord
är utväg, räknar tydligen med bli föremål för välgörenheten attman
i sådana fripassagerare.7fall dvs. Ett möjligen långsökt motiv skulle
dock kunna är rädd för bliatt bortglömd. I och medattvara man att

inte har försäkring för jukhemsvistelse,t.ex. tvingasman anhörigaen s
och andra aktivt görasställning tillatt vad skallta som

1.4 Obligatorisk försäkring

Problemet med fripassagerare löses inte bara försäkringenattgenom
likt trafikförsäkringent.ex. görs obligatorisk. Man får också tillse

alla kan betala deatt premier blir aktuella. I den månsom som pre-
mierna riskdifferentierade,är år det framför allt kroniskt sjuka perso-

med vårdbehov kommerstort behövaner stöd medattsom ges
allmänna medel.

Den amerikanska modellen med skattefinansierat högkostnads-ett
skydd för vissa kategorier är tänkbar lösning på problemet. Etten

sätt är utjämna riskernaannat att erbjuda i princip livsvarigaattgenom
ñrsäkringar. Individerna går med i år och betalar sedan påunga
lämpligt sätt under den yrkesverksamma tiden för till högkost-rätt
nadsskydd också efter pensioneringen. Genom börjar betalaatt man
tidigt, kan premierna hållas på överkomlig nivå under hela livet.en
Denna modell används bl.a. i Schweiz. Den inte särskilt bra ipassar

7 För detaljer, Pauly 1986 Rosko Broyles 1988.samtse

8 Samma är i så fall aktuelltargument också i förbindelse med skatte-ettfinansierat högkostnadsskydd.
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USA.invandrarlandtypiskt t.ex.ett som
omöjligenförsäkringskontrakt ärlångsiktiga attmedProblemet man

teknikochkunskapi vården. Nykostnadsutvecklingenförutsekan ny
försäkrad. Förvårdkostnad atttill ökaderfarenhetsmässigt letthar per

därför haförsäkringskassomamåsteframtidenvård ikunna garantera
premierhögakräveråterförsäkringar. Dettafonder elleravsevärda

frestasförsäkringstagare attkonkurrensenförsäkrade. Ide manomav
ganskadärförärhelaPå detkrav. systemetpå detta tagettumma

bräckligt.
försäk-undgås problemetmodellen attamerikanskaI den genom

problem,tillupphovprincip ettåriga. Detta ett annatiringarna är ger
sig för dagen.hur de kännerefterförsäkringskaffarfolknämligen att

vid trafik-katastrofskyddmednöjer sigfrisk,sigkänner ettDen som
delhelkonsumeramedräknardenmedan attolyckor m.m., ensom

avgifter. Dettaheltkanske ärförsäkring utanskaffarvård somen
måsteförsäkringsgivarnaeftersompremiernadriverbeteende upp

specielltharförsäkringenefterfrågarfrämstdesiggardera mot att som
risk.hög

försäk-närgruppförsäkringarmindre i samtSelektionsproblemet är
skatte-tillinte långtdå ärobligatoriskt. Men stegetringsskyddet är en

modell.svenskenhetsförsäkringfinansierad av

modellernaiFinansieringen de tre2

Utgångspunkterl

finan-skallställning tillkommitténskallEnligt direktiven ta somvem
tillgänglig,finnsvårdenförskallvården, attsiera ansvarasomvem

kontrollsystemsamhälletshurbör skeproduktioneni vilka former samt
12uppbyggt. s.bör vara

ochheltdenna nästanvidarefinansieringen sägsBeträffande att
försäk-obligatoriskasocialavgifter ellermed skatter,skall skehållet

riskoberoendeochbetalningsförmågaefterringspremier avuttassom
12enskilde.för den s.

direktiven talarVadñnansieringsfrågan.tillvibegränsarHär omoss
försäkringspremierRegelrättaskatt.formnågonuppenbarligenär av

Patient-risk.oberoendeskall skebetalningeni och medutesluts att av
Fråganomfattning.marginelliendastförekomma,avgifter kan men

användas.börvilka skatterellervilkenväsentligen baradärmedär som
betalningsförmågan,tillproportionskatt italardirektivenAtt om

T.ex.inkomstskatt.måsteså detförståsintebehöver momsatt vara en
befolk-belastaralternativ. Dessatänkbaraarbetsgivaravgift äroch

respektivekonsumtionenpåtill storlekenproportionungefär iningen
skattebas dvs.konsumtionenanvändamedfördellönen. En att som

återspeglar veder-lönenårsinkomstenbättre ändennaärmoms atten
Över tidenlivsinkomst.betalningsförmågalångsiktigabörandes
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sparandehansmindre änkonsumtionvarierar personsen
beskattnings-skall hafråganskattebas ärvaletUtöver somvemav

beskattningen,står förlandstingenellerkommunerna synesOmrätten.
arbets-ochhellre äninkomstskattanvändanaturligtdet momsatt en
utjäm-förinstrument° då någotnärvarande krävsförgivaravgift. Som

problemskatteutfallet. Dettaellerskatteunderlagetantingenning, av
gengäldiblir detdåbeskattningen,står förbortfaller menstatenom

ellerregionalatillanslagmodell förkonstrueranödvändigt att en
kräverutjämningssystemeventuelltiLiksomvårdgivare.lokala ett

och kost-i behovolikheterbeaktarfördelningsnyckeldetta somen
nader.

följande sättpåillustreraskanmöjligheternaövergripandeDe

Primärvårds-ReformeradObliga-
styrd sjuk-landstings-torisk
vårdmodellförsäkring

421Nationell skatt
53skattRegional
6Lokal skatt

natio-bararimligendetförsäkring ärobligatoriskmedmodellen enI
ocksåkanskattennationellafråga. Denikommakanskattnell som

tillkommerhärlandstingsmodellen,reformeradei denanvändas men
medmodelleninkomstskatt. lregionalanvändamöjligheten att en

användamöjlighetendessutom attvård tillkommerprimärvårdsstyrd
ñröronmärktakanskatternanämndaDeinkomstskatt.lokal varaen

lokalrespektiveregionalnationell,frågavarvid det ärsjukvård, enom
nödvändig.inteöronmärkning ärsjukvårdsavgifi, men

ordningi denkommenteraskommer sommodellerna attolikaDe nu
angetts.

Försäkringsmodellen2.2

baseradäruppfattats expertgruppen,denFörsäkringsmodellen, avsom
fri-mångfaldochförsäkringsgivareregionalamellan enkontrakt

ekonomiska kon-ilivscykelhypotesen° s.k.for denutgångspunktenDetta är
sumtionsteori.

nordiskadebaraDet strängt° är tagetdiskuteras.kannaturligt detta ärHur
Senivå.lokalpåinkomstbeskattningutveckladharländerna meraensom

1991b.Söderström
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stående lokala vårdproducenter. De kan såvälersättas prospek-senare
tivt med kapitation 0.d. retrospektivt någon formsom genom av
betalning utförd prestation. Vi kan bortse från denna sidaper nu av
saken. Frågan hur försäkringen skall finansieras kan diskuterasom
oberoende hur enskilda vårdproducenter betalas. Vi går inteav nu
heller in på frågor enbart har med den regionala uppdelningensom att
göra. För enkelhetens skull tänker vi det bara finns nationellattoss en
försäkringsgivare.

Som nämnts står valet i försäkringsmodellen mellan förlita sig påatt
den allmänna statliga beskattningen eller införa särskild sjuk-att en
vårdsavgift. det förraI fallet behandlas sjukvården vilken budget-som

helst, medan den i detpost fallet särställning,som senare ges en som
lämpligen understryks sjukvårdsfond.det inrättas särskildattav en

Med särskild sjukvårdsfond och härtill knuten sjukvårdsavgiften en
blir sjukvårdens karaktär långsiktigt försäkringsarrangemangettav
tydlig. Möjligen skulle fond också kunna bidra till förenkla denatten
politiska behandlingen frågor rörande sjukvårdens dimensionering.av
Det handlar inte bara balansera kortsiktiga konjunkturvariation-attom

Till detta kommer variationer betingade den demografiska ocher. av
tekniska utvecklingen. fondEn skulle kunna mildra påfrestningen av

det blir möjligt erbjuda åldrandeatt befolkning ständigtatt en mera
vård. principI skulle fonderingen kunna så varjestor attvara genera-
tion betalar sin sjukvård. Detta är emellertid högst hypotetiskegen en
situation. I praktiken är det utomordentligt svårt förutse kostnads-att
utvecklingen för viss åldersgrupps konsumtion.en

Fonderingen har inte bara fördelar. detFör första skulle existensen
fond utgöra frestelse öka konsumtionen ån vadattav en en mera man

skulle ha gjort. Risken för överkonsumtion blir därigenomannars
större. För det andra innebär fonduppbyggnaden belastningextraen
på den förvärvsarbetande befolkningen. Under avsevärd övergångs-en
tid skall de förvärvsarbetande inte bara bestrida de löpande vårdut-
gifterna, också spara för framtidautan vårdbehov. Det bliregna
kanske inte dubbel belastning, bra nära. Situationen är analogen men
med den råder inom det allmänna pensionssystemet. Den vård-som
skuld läggs på framtida generationer är sannolikt inte mindre änsom
den flitigt diskuterade pensionsskulden. Har väl införtnu man en
s.k. fördelningsmodell pay-as-you-go, detär mycket svårt ersättaatt

fondmodell.denna med en
Sjukvårdsfonden skulle kunna tillföras medel från rad special-en

skatter betydelse för förhindra uppkomsten sjukdomar.att Somav av
exempel kan tobaksskatt, alkoholskatt, trafikskatt, miljöavgifter flera

Tillsvidare bortser från ersättningen för inkomstbortfall vid sjukdom.

2 För diskussion möjligheterna refomera ATP-systemet, Söder-en attom sel990a.ström
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och arbetsskadeavgift nämnas. Med tanke det handlar utgifteratt om
i storleksordningen 8 % BNP, måste dock den huvudsakliga finan-av
sieringen ske någon bredbasig skatt, dvs. i första handgenom moms,
arbetsgivaravgift eller inkomstskatt. Valet mellan dessa skattebaser år

rättvisefråga såväl effektivitetsfråga.en som en
En viktig skillnad mellan och arbetsgivaravgift ärmoms att momsen

belastar importen, medan arbetsgivaravgiften belastar Skill-exporten.
naden kan dock neutraliseras justeringar valutakursema. Engenom av

skillnad är tenderaratt övervältrasannan framåt påatt konsu-momsen
mentprisema, medan arbetsgivaravgifter-na tenderar övervältrasatt
bakåt på lönerna. Det år därför i allmänhet lättare höja änatt momsen

höja arbetsgivaravgiftema.att En i framtiden återhållande faktor är
ambitionen harmoniseraatt mervårdesbeskattningen inom EG.

I nkomstskatten skiljer sig från arbets givarav giften därigenom såvälatt
kapitalinkomster pensioner 0.d. ingår i underlaget. Härigenom harsom
inkomstskatten den principiellt basen.bredaste Att praktiskt taget
samtliga medborgare är skattskyldiga är sannolikt ingen nackdel.
Psykologiskt torde det tvärtom viktigt alla medborgare görattvara ett
direkt bidrag till vårdens finansiering. I momsfallet och i än högre grad
i fallet med arbetsgivaravgift kan få intrycket framför alltattman
pensionårema, särskilt de periodvis vistas utomlands, undandrarom
sig för vårdnotan.ansvaret Detta talar för den sjukvårdsav-att tunga
giften skall ha form inkomstskatt.av en

För inkomstskatten talar också vården i dagslägetatt till delstor
finansieras med sådan skatt. Vid övergång till eller arbets-en en moms
givaravgift skulle det krävas komplicerad omräkning bl.a.en av
pensionsförmånema.

Ett inkomstskattenargument är möjligenmot det blir olika ñnan-att
siering vården och ersättningen för inkomstbortfall vidav sjukdom.
Detta försvårar samordning de bägge försäkringarna. I vaden månav
detta verkligen är nackdel, kan dock diskuteras. Risken ären att
patienterna vid sådan samordning delas ien A- och B-lag.ettupp
Dessutom förloras samordningsmöjligheter i andra dimensioner.
Exempelvis kan det poäng inkomstbortfall vid sjukdomattvara ien
större utsträckning kompenseras direkt arbetsgivaren sjuk-av genom
lön. Den finansieras naturligen inomsenare förramen
anställningskontraktet.

3 I praktiken är inte skattebaserna oberoende varandra. Exempelvis inne-avbär höjningar arbetsgivaravgiñer inkomstbeskattningenav fåatt mindreenbas.

Denna synpunkt har jag utvecklat något i bilaga 24 till ekonomikommis-
sionens betänkande SOU 193616.
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landstingsmodellReformerad2.3

ocksåskulleförsäkringsmodellensjukvårdsavgiften isärskildaDen
falli såkrävslandstingsmodell. Detreformeradianvändaskunna en

lands-skatteinkomsten överspriderfördelningsnyckelbara somen
ochi behovolikhetertillproportionirättvist sättpåtingen ett

fördel-sådankonstruerasvårtsigdock visathar attkostnader. Det en
till-intekön ärochefter ålderdifferentieraenbartningsnyckel. Att

räckligt.
Ibeskattningsrätten.denbehållalandstingenkanAlternativt egna

avgifterharjämlikhet systemuppnås ettfall attdetta avmangenom
Inne-skattepris price.s.k. taxlandstingenbidragoch sammagersom

mednåsskall kunnabehovstäckningvissbörden är sammaatt en
landstingens skatte-uppnåslandsting. Detta attallaiskattesats genom

kan skekostnader. Dettaochi behovolikhetertillunderlag anpassas
kanskatteutjämningssystembelastas. Ettstatsbudgeten varaattutan
bidragskatteunderlagitillskottmeningensjälvfinansierande i den att

sådanlandsting. Enlottadebättrebetalaslandstinglottadeför sämre av
199lb.SöderströmDanmark,ianvändsmodell se

falletmodeller. Idessamellan utanskillnadväsentligDet är en
tillalternativnågotknappastfinns detlandstingenförbeskattningsrått

iolikheterförjusteradbudgetfår exaktlandstingallaatt samma
orättvist.uppfattasskulleAlltkostnader.ochbehov annat som

begränsat.alltså myckethärsjälvstyre ärlokaltförUtrymmet
utfall inteuniformtlandstingen ärförbeskattningsrätt ettmedfalletI

erbjudakanlandstingallatillgodosesJämlikhetennödvändigt. attav
denödvändigtintedet ärkostnad, atttilltjänster mensammasamma

enskildamedgerbeskattningsrättenlokala attdetta. Denfaktiskt gör
serviceolikadärmedochskattlägresåväl högrekan halandsting som

medborgarna.för
essentiell egenskapbeskattningsrätt ärlokalbedömningenGörs att en

skallbeskattningenochlandstingsmodellen,reformerade attdenhos
meddvs.nuvarande slag,inkomstskattkommunalmedske aven

påhurfrågan baraunderlaget, ärfrånuteslutnakapitalinkomster man
skatteprisema. Dennautjämningåstadkommerlämpligaste sätt aven

sedanfortlöpandeharpå. Denin utrettsvi inte närmaregårfråga nu
världskriget. docksynpunkt ärallmän attEnförstaför dettiden

månnågonstorlek. Ilandstingensmedutjämning minskarbehovet av
landstingantaletuppvägasutjämningssystemet attibristerkan av

reduceras.
intressehakan detmodellernadiskuterade attmellan devaletFör

finan-står förpåverkas. Närvårdutgiftemade totala statenhurveta
motivdirektingetföreträdarepolitiska attlandstingenssieringen, har

landsting-förstrikt takinförakanåterhållsamma, ettstatenmenvara

1979 finns kommen-1919 ochgjordes mellanutredningar iDe ämnet som
1981.LarssonSöderströmterade i
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tillfälligt,änaktuellt,intetak årNågot sådant annatvårdutgifter.ens
lands-gengäld haribeskattningsrått,landstingen harnär menegen

lågbeskattningenförsöka hålladå incitamenttingspolitikerna att en
drifts-statligapå hur detberoendeolikaincitamentnivå. Dessa utser

utformas.skatteprisernautjämningförrespektivebidraget systemet av
tillbidrarbeskattningsrättinklusiveautonomilokalHuruvida viss

diskuterasmindreellerrelativt störreblirsektornoffentligadenatt
i deminstintreErfarenheterna,litteraturen.ekonomiskai denlivligt

verksam-hardecentraliseringförtalar snarastnordiska länderna, att en
samklanginte iemellertidstårerfarenhetereffekt. Dessahetsökande

decentraliseringteorin lederEnligtområdetpå säger.teorinmed vad
konkurrens-det s.k.grundpåverksamhetsomfattningminskadtill av

sigläggertillskattebetalareförloraInför hotetproblemet. att grannen,
vadskattenivå änpå lägremotsvarandeellerkommuner somalla en

synnerhetigälleroptimalt. Dettasamhällsekonomisktkan sägas vara
också kandärmedochkollektiv karaktärhartjänsteroch ensomvaror

parker.såsomicke-skattebetalare,utnyttjas av
ländernanordiskai desjälvstyrelsenlokaladentillAnledningen att

fårutgifternaoffentligai deåterhållsamhetuttaladtilllettinte en mera
utformat,varitdettakonstruktion. Somstatsbidragssystemetsisökas

incitamenthaftlandstingochkommunerSverige, harsärskilt i svaga
konkurrens-delvis harellerHeltomfattning.verksamhetensminskaatt

statsbidragenemellertidFrågan ärundgåtts.därigenomproblemet om
både debidrardettaTillkonstruktion.expansivalltförfåttinte en

bidragenallmännaoch desubventionernastatsbidragenselektiva mera
subvention-medsamtidigt arbetarOmskatteutjämningssystemet.i man

skatteutjämningsbidrag,nettopriser, ochkommunernassänkersomer,
detnivåer, ärñktivatillskatteunderlagkommunernasblåser uppsom

expansion.snabbuppvisarkommunernaöverraskandeknappast att en
alltavskaffandesubventionemastill kravletthardettaInsikten om

skattetak.temporärtvarje fallicheckpå samten

vårdPrimärvårdsstyrd2.4

hamöjligheternakvarstårvårdprimärvårdsstyrd attmedmodellenI
fallenbäggeIlandstingsskatt.respektivesjukvårdsavgiftstatligen
falletIprimärvårdsenheterna.tillanslagfördeladethandlar attom

olika sättfördelning kunna görasskulle dennalandstingsskattmed
landsting.i olika

fyllerlandstingentveksamtdetframhållit, årSom expertgruppen om
lokaltvård.primärvårdsstyrd Ommedmodellenfunktion iväsentligen
kom-fördel läggasmedkan dettaeftersträvas,inflytandepolitiskt

1987.6 RubinfeldibelysesaspekternaprincipiellaDe

7 1990b.SöderströmiutvecklatfinnsDetta argument
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En fördel är det i såmunerna. fallatt blir möjligt avväga sjukvår-att
dens dimensionering andra kommunalamot verksamheter, såsom
socialtjänst, bostadsplanering, hälsovård och skola. Sådana avvägningar
underlättas finansieringenatt sker på lokalav nivå.

Liksom i den reformerade landstingsmodellen förutsätter lokal finan-
siering väl fungerandeett för utjämningsystem skatteprisema. Medav
tanke på kommunernaatt är heterogena än landstingen,mera ställs i
motsvarande mån större krav på utjåmningssystemet.

Det bör i detta sammanhang framhållas utjämningenatt skattepri-av
eller motsvarandeser de förväntade behovetavser vårdutgifter.av

Det faktiska behovet kan bli både större och mindre. I och med att
kommunerna försäkringsmässig synvinkelur är relativt små enheter,
går det inte utesluta ävenatt ganska avvikelserstora mellan faktiskt
och förväntat behov. I någon mån kan problemet lösas varjeattgenom
kommun skaffar sig fond för ändamålet, bättreen är naturligvismen

kommunernaatt samarbetar någon form försäkringsarrange-genom av
Försäkringen skulle kunnamang. administeras privata försäkrings-av

bolag lika väl ellerstaten Kommunförbundet.som Konkret skulle
försäkringen kunna fungera så kommunernaatt kompenseras för endelmängd vårdutgiñerna. Vilka utgifter gällerav det kan förtecknas
på särskild lista.

Ytterligare problem vidett lokal finansiering är skatteunderlagetatt
varierar med konjunkturen. Problemet accentueras sjukvårdensattav
fmansieringsbehov varierarsnarast omvänt konjunkturen.mot Om
kommunera inte har fonderade medel eller lånemöjligheter, kan de
tvingas till skattehöjningar eller neddragningar på andra områden i ett
läge när de i stället borde stimulera den lokala ekonomin.

Vid central finansiering med allmänna skatter eller inkomst-en
beroende sjukvårdsavgiñ avsätts till nationell sjukvårdsfond,som en
varifrån respektive primärvårdsenhet får anslag i förhållande till beho-

blir bäggevet, dessa problem mindre. Den nationella fonden kan
användas för utjämning såväl över konjunkturcykeln mellansom
primärvårdsenhetema vad gäller avvikelser mellan faktiskt och förvän-

vårdbehov.tat Som vid lokal finansiering kan i det falletman senare
arbeta med lista på vårdutgifteren ersätts direkt densom centralaav
fonden. Ett sådant används förarrangemang närvarande för GP-fimd-
holders i Storbritannien.

Det har inte varit avsikten här pekaatt vilken finansieringut börsomÄvenföredras. finansieringen har relativtom självständig ställningen
i förhållande till sjukvårdens organisation i övrigt, är det klart att mani valet mellan specifika finansiella har anledningarrangemang att se
dessa bakgrundmot organisationen i Detav är alltsåstort. inte säkert

den finansieringatt bäst i modellsom ocksåpassar är bäst för deen
andra modellerna.
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Statens offentliga utredningar 1993

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Jordbruksdepartementet
En datalag.[10] Livsmedelshygien småskaligoch livsmedelsproduktion.ny

våraEG och grundlagar.[14] [6]
Ökatpersonval.[21] Socialaåtgärderför jordbrukare.[25]

ÅtgärderHandläggningen säkerhetsfrågor.vissa [26] för förberedaSverigesjordbruk ochav att
Reaktion Delungdomsbrott. ochB. [35]Amot livsmedelsindustriför EG. [33]
Justitiekanslern.En JKs arbetsuppgifteröversynav

Arbetsmarknadsdepartementet[37]m.m.
Ny anställningsskyddslag.[32]Utrikesdepartementet
KulturdepartementetStymings- samarbetsformerbiståndet.och i [l]
Löneskillnaderoch lönediskriminering.Försvarsdepartementet Om kvinnor och arbetsmarknaden.[7]män

totalförsvarsplikt.Lag [36] Löneskillnaderoch lönediskriminering.Om kvinnorom
och arbetsmarknaden.Bilagedel.[8]mänSocialdepartementet Ägandet radio ochtelevisioni allmänhetenstjänst.av

Statligt tillstöd rehabilitering tonyrskadade [17]av
flyktingar fl. Utlänningslagen partiell[4] [24]översyn.m. en-
Bensodiazepiner beroendeframkallandepsykofarmaka.- Näringsdepartementet[5]
Socialförsäkringsregister. Svenskareglerför internationellomfördelning vidoljaav

biståndRättentill inom socialtjänsten.[30] oljekris. [15]en
Kommunernas alkoholområdetroll och inom

Miljö- och naturresursdepartementetmissbrukarvården.[31]
Hälso- ochsjukvårdeni framtiden [38]modeller.tre ToleransAcceptans Delaktighet.[18]-

Kommunernaochmiljöarbetet.[19]Kommunikationsdepartementet Miljöbalk. Del och1 [27]
Postlag.[9]
Ökad konkurrens järnvägen.[13]
Förarprövare.[34]

Finansdepartementet
Nya förvillkor ekonomiochpolitik ekonomi--
kommisionensförslag. [16]
Nya villkor för ekonomiochpolitik ekonomi--
kommisionensförslag.Bilagor. [16]
Riksbanken prisstabiliteten.och [20]

statsrådsVad arbetevärt [22]ärett
Bankstödsnämnden.[28]
Fortsattreformering företagsbeskattningen.av
Del [29]

Utbildningsdepartementet
Kursplanerför grundskolan.[2]
Ersättningför kvalitet ocheffektivitet.

Utformning resurstilldelningssystemförett nyttav-
grundläggandehögskoleutbildning. [3]
Vårdhögskolor

kvalitet- utveckling huvudmannaskap.[12]- -
Kunskapenskrona. [23]








