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Rätt att välja

• Vårdens problem orsakas av systemfel som inte kan 
lösas genom centralisering och ökade offentliga 
resurser

• Förbättrad tillgänglighet och stärkt primärvård kan 
åstadkommas genom försäkringslösningar

• Stärk rätten att välja genom ökad valfrihet och fler 
finansierings-, ägar- och organisationsformer

• Detta ökar incitamenten till lärande och samordning

Utmaningar för svensk sjukvård och lärdomar från andra länder

Våra viktigaste slutsatser



Rapporter

Rapport nr. 4.
”Schweiz sjukvårdssystem” 
(Lundbäck 2021)

Rapport nr. 5.
” Sjukronorsreformen –
reformen som formade 
svensk sjukvård” (Lahtinen, 
Lundbäck & Karlson 2021)

Rapport nr. 6:
”Sveriges sjukvårdssystem” 
(Lundbäck 2022)

Rapport nr. 1:
”Myten om centralisering. 
Om sjukvården som ett 
polycentriskt system.” 
(Karlson & Lundbäck 2021)

Rapport nr. 2:
”Primärvårdsfokus och 
vårdförsäkringar –
lärdomar från Australien” 
(Collin, Lundbäck & Karlson 
2021).

Rapport nr. 3.
”Nederländernas 
sjukvårdssystem” 
(Lundbäck 2021)



Vårdens utmaningar

• Bristande tillgänglighet, långa köer och dåligt fungerande vårdkedjor

• Trendmässigt ökande kostnader

• Vårdskuld skapad av Covid-19

Varje månad väntar 183 000 
personer på operation eller 
annan vårdinsats. (SKR 2022)



Polycentriskt vs. monocentriskt system
(Ostrom)



Polycentrisk finansiering

Källa: OECD 2019



Vårdens utförande

Ägarform i primärvården i Europa Ägarform akutsjukhus i OECD

Källa: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2017)



Indexjämförelse

HAQ Index 2016 Commonwealth Fund Index 2017 EHCI 2018



Statistisk analys väntetider

• Tydligt samband: 

Vårdens tillgänglighet och servicenivå ökar 
med andel obligatoriska försäkringar.

• Högre andel sjukvårdsutgifter samvarierar 
med högre kvalitet

• Ingen signifikant effekt av privata 
försäkringar – varken negativ eller positiv

Försäkringar (34 länder)



Vägen framåt
En obligatorisk primärvårdförsäkring



Vägen framåt

• Förslaget skapar incitament till ett ökat patientfokus, 
bättre tillgänglighet, ökad effektivitet, tydligare 
helhetsansvar och en kontinuerlig utveckling av svensk 
sjukvård.

• Ytterligare resurser kan enkelt tillföras vården och 
omsorgen genom frivilliga skattesubventionerade 
försäkringar som i Australien

Med patienten i fokus



Nederländerna

• Val av sjukvårdsförsäkring och 
självrisknivå

• Val av husläkare

• Val av vårdform och utförare inom 
äldreomsorg

• Val i den nationella politiska processen 
och politiska val i kommunen och 
regionen



Australien

• Val av sjukvårdsförsäkring och 
självrisknivå

• Val av vårdgivare och läkare

• Valet av i vilken delstat eller kommun 
man bosätter sig

• Politiska val på nationell, delstats- och 
kommunal nivå



Incitament för att teckna privata 
sjukförsäkringar



Schweiz

• Val av primärvårds-leverantör

• Val av sjukvårdsförsäkring och 
självrisknivå

• Val av HMO eller tele-medicin

• Val av vilken kanton man 
bosätter sig i

• Val i den nationella politiska 
processen och politiska val i 
kommunen och kantonen.



Olika lika typer av sjukhus och ägarformer i Schweiz

Fördelningen 2013

Källa: Kauer (2015)



Sverige

• Val i den nationella politiska 
processen och politiska val i 
kommunen och regionen

• Val av vilken region och kommun man 
bosätter sig i

• Val av vårdgivare – vårdcentral, 
specialistvård eller äldreomsorg


