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Svensk hälso- och sjukvård håller en mycket hög medicinsk kvalitet, ofta rankad i världsklass. 

Samtidigt har den svenska hälso- och sjukvården stora och tilltagande problem. Vårdköerna 

växer och allmänhetens förtroende sjunker. Vi kristdemokrater anser att den svenska hälso- 

och sjukvården i första hand lider av ett styrnings- och organisationsproblem. Därmed inte 

sagt att det inte finns behov av ökade resurser i delar av verksamheten. Eller att en 

omorganisation kommer lösa kvalitets- och patientsäkerhetsfrågorna en gång för alla. Men 

huvudproblemet handlar i betydande utsträckning om att dagens  styrning via 21 olika 

landsting/huvudmänleder till otydlighet, målkonflikter, ständigt ökande administration och 

stora brister i kompetensförsörjningen. Vi kristdemokrater anser därför att staten ska överta 

huvudansvaret för sjukvården.  

 

I denna rapport samlar Kristdemokraterna sina förslag för att förbättra hälso- och 

sjukvården under kommande mandatperiod 2018-2022. På något längre sikt måste ett 

statligt huvudmannaskap införas för sjukvården. Detta arbete måste initieras snarast. Men 

för att klara den akuta krisen med långa vårdköer, bristande förtroende och tillgänglighet 

inom primärvården och kompetensbrist finns det mycket att göra på kortare sikt. Vi 

presenterar i denna rapport nödvändiga reformer som spänner över flera sakområden 

inklusive primärvård, digitalisering och kompetens- och utbildningsfrågor. Men ledmotivet 

för varje förslag är just en tydligare nationell styrning. Vi anser att dessa reformer är 

nödvändiga för att skapa förutsättningar för god, jämställd, effektiv och jämlik sjukvård för 

alla patienter – oavsett var i landet de bor.  

 

Vår ambition med denna rapport är att ge konkreta argument för varför ett statligt 

huvudansvar för sjukvården är nödvändigt. Likaså att stimulera ett offentligt samtal som på 

allvar gör upp med oviljan att se de uppenbara bristerna i dagens system. Men vi vill också 

visa på de möjligheter som faktiskt finns i ett land med högt utbildad och hängiven hälso- och 

sjukvårdspersonal, relativt god folkhälsa och en politisk tradition av att prioritera välfärdens 

kärnverksamheter.   

 

 

Kristdemokraterna i juni 2018 

 
  



 

 

 

 

 
Svensk hälso- och sjukvård håller en mycket hög medicinsk kvalitet, ofta rankad i världsklass. 

Samtidigt har den svenska hälso- och sjukvården stora och tilltagande problem. Vårdköerna 

växer och allmänhetens förtroende sjunker. Detta trots att antalet läkare har ökat med över 

60 procent sedan 1995 och antalet sjuksköterskor har ökat med mer än 20 procent. Det 

satsas dessutom mer pengar än någonsin tidigare inom hälso- och sjukvården – oavsett hur 

vi räknar.  

 

Den moderna sjukvården är enormt kunskapsintensiv och komplex. Det ställs höga krav på 

utbildning- och fortbildning. Kostsamma inköp, drift- och underhåll av högteknologisk 

utrustning blir en allt tyngre kostnadspost för huvudmännen, liksom ständigt ökande 

kostnader för nya innovativa behandlingsmetoder och effektivare läkemedel. För att vården 

ska vara effektiv och patientsäker krävs därför stor skattekraft, tillräckligt patientunderlag 

och en professionell ledning- och styrning.  

 

Tillsammans med ovanstående utmaningar står vi inför en mycket stor demografisk 

utmaning där såväl antalet som andelen äldre kommer att öka mycket kraftigt i befolkningen. 

Redan idag finns betydande problem med ojämlikhet. Väntetider, kvalitet och till och med 

dödlighet i allvarliga sjukdomar, varierar beroende på såväl bostadsort. En rapport på 

uppdrag av Cancerfonden   visar dessutom att trots att risken för att drabbas av någon form 

av cancer i princip är densamma oavsett socioekonomisk status, är dödligheten 35 till 40 

procent högre bland patienter med låg utbildning.1  

 

Tack vare en professionell, lojal och hårt arbetande personal får de svårast sjuka patienterna i 

regel en god vård. Men framtidsutmaningarna kan inte mötas med mer övertid, fler hyrläkare 

och färre vårdplatser. Vi måste säkerställa att vi har en välfungerade hälso- och 

sjukvårdsorganisation, inte minst i syfte att minska diskriminering av resurssvaga individer 

som idag alltför ofta inte får ta del av den bästa vården. 

 

Om vi idag stod inför beslut om hur hälso- och sjukvården ska organiseras skulle knappast 

någon komma på tanken att dela upp den i 21 självstyrande landsting. Idén skulle framstå 

som helt ologisk. Verkligheten har helt enkelt sprungit ifrån landstingen. Kristdemokraterna 

                                                        
1 Cancerfonden, 2018 ”Cancer och ojämlikhet En rapport om hur grupptillhörighet påverkar risken att 
insjukna och avlida i cancer” 



 

 

 

anser att en huvudmannaskapsreform - som ökar den statliga styrningen - behöver initieras 

direkt efter riksdagsvalet den 9 september. 

 

Men en större reform är komplex, kommer att ta tid och kräva betydande utredningsarbete. 

Därtill  krävs grundlagsändringar. Reformen är nödvändig. Men den svenska hälso- och 

sjukvården kan inte passivt avvakta och vänta så länge på en förändring. De politiska 

besluten måste därför ha både ett långsiktigt perspektiv och ett samtidigt förhållningssätt till 

de mer eller mindre akuta problem som finns i dagens sjukvård med bristande 

kompetensförsörjning, ojämlikhet och ekonomiska underskott. Styrningen behöver bli 

enklare och bättre omgående. 

 

Kristdemokraterna har bedrivit ett utvecklingsarbete som syftar till att ta fram förslag till hur 

svensk hälso- och sjukvård kan möta framtidsutmaningarna under nästa mandatperiod. Ett 

genomgående tema har varit att åtgärda den bristfälliga styrningen av och resursallokeringen 

till hälso- och sjukvården, som drabbar både patienter och medborgare. Föreliggande rapport 

ska ses som en slutrapport över det arbete som har genomförts.   

 

 

Den nationella hälso- och sjukvårdsstatistiken visar en anmärkningsvärd utveckling. Ökande 

resurser och mer personal har - tvärt emot intentionen - lett till färre besök, sämre 

tillgänglighet och missnöjda patienter som saknar förtroende för sjukvården. Allt detta är 

tydliga varningstecken på att sjukvården är ineffektiv i flera olika avseenden. Bara inom ett 

system med bristfällig styrning och organisation samt avsaknad av en gemensam strategi, 

kan resursförstärkning leda till minskad måluppfyllelse.   

 

Vårdpersonalen har en otacksam uppgift och de ges alldeles för dåliga förutsättningar i 

dagens dysfunktionella organisationsmodell. Svensk sjukvård behöver ett förändrat 

arbetssätt och en ny ansvarsstruktur. Det behövs en kriskommission som klarlägger de 

brister som finns och föreslår förändringar ur ett helhetsperspektiv. Förtroendet för 

sjukvården måste återställas. En grundförutsättning för att du ska kunna lita på att 

sjukvården fungera när du behöver den är enligt kristdemokraternas uppfattning, att i 

grunden skapa en förändrad styrning och organisation av hälso- och sjukvården. Dagens 21 

självständiga, och i de flesta fall mycket små, landsting kommer inte kunna genomdriva 



 

 

 

förändringarna som är nödvändiga för att skapa en god, jämställd, effektiv och jämlik 

sjukvård för alla patienter – oavsett var i landet de bor.  

 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har ansvar för att publicera den 

svenska delen av den internationella undersökningen ”The Commonwealth Fund’s 

International Health Policy Survey of Adults in 11 countries”, den så kallade IHP-studien. 

IHP-studien är en årlig undersökning av tillståndet och utvecklingen i hälso- och sjukvården i 

elva olika länder.2 Vårdanalys kunde i 2016 års rapport3 konstatera att ”befolkningens 

förtroende för hälso- och sjukvårdssystemet sjunker – andelen som tycker att hälso- och 

sjukvårdssystemet fungerar bra har minskat avsevärt sedan 2010”. Vårdanalys kunde notera 

samma utveckling i 2015 års undersökning som riktade sig till primärvårdsläkarna.  

 

Även de inhemska undersökningarna avseende förtroende för hälso- och sjukvården tenderar 

att uppvisa ett lågt resultat. När svenskar tillfrågas inom den nationella undersökningen 

Vårdbarometern från Sveriges kommuner och landsting (SKL)4, är förtroendet för 

sjukvården i sin helhet lågt. Det är bara 61 procent av befolkningen som har stort eller 

mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården i sitt landsting/sin region. Rapporten visar 

att det är personer med dåligt eller mycket dåligt hälsotillstånd - ofta multisjuka äldre - som 

har lägst förtroende. En dryg tredjedel av dem anser att de inte har tillgång till den hälso- och 

sjukvård som de behöver. Drygt två tredjedelar av dem saknar dessutom ett stort förtroende 

för hälso-/vårdcentraler i sitt landsting (eller sin region) och tycker att väntetiden på besök 

och behandling på sjukhus är orimlig.  

 

Landstingen instiftades 1862. Ungefär vid den tid började åderlåtning fasas ut som gängse 

behandlingsmetod. Det var 20 år före den första svenska sjuksköterskeutbildningen och 30 

år före upptäckten av röntgen. Idag är situationen inom hälso- och sjukvården och den 

medicinska vetenskapen helt annorlunda. Men vi står kvar med en föråldrad 

vårdorganisation som skapar brister inom sjukvården.  

 

”Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen” – så lyder inledningen på portalparagrafen i den hälso- och sjukvårdslag som 

                                                        
2 Vårdanalys2016, PM 2016:5 2 Vårdanalys, sid 5 
3 Vårdanalys, sid 5 
4 Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017, SKL 



 

 

 

ytterst styr vårdens verksamheter. Befolkningen förväntar sig också att systemet strävar efter 

en jämlik vård för alla invånare i landet. Men idag kan en patient i ett landsting räkna med en 

viss tillgänglighet och vissa behandlingsresultat, medan en annan patient i ett annat 

landsting får utstå helt andra, sämre eller bättre väntetider och/eller behandlingsresultat.  

 

De öppna jämförelser och de kvalitetsregister som finns visar att svensk hälso- och sjukvård 

fortfarande presterar en hel del goda resultat. Men ojämlikheter kvarstår alltjämt mellan 

enskilda yrkesutövare, olika vårdgivare och olika huvudmän. Ibland kan skillnaderna i utfall 

till och med vara stora inom ett och samma landsting.5  Argumenten för att bibehålla dagens 

decentraliserat hälso- och sjukvårdssystem blir allt svagare. Svensk sjukvård har goda 

medicinska resultat trots – inte tack vare – indelningen i landsting och regioner.  

 

Hälso- och sjukvård är en mycket komplex och snabbt föränderlig verksamhet med behov av 

välfungerade samverkan mellan professioner, vårdnivåer och huvudmän. Vi har en snabb 

utveckling av banbrytande medicinska framsteg. Sjukvården konkurrerar om experter som är 

eftertraktade i hela världen. Graden av specialisering ökar alltjämt inom läkarkåren och 

sjukvården blir alltmer högteknologisk. Den vetenskapliga litteraturdatabasen Pubmed 

innehåller i dag över 26 miljoner referenser till biomedicinsk litteratur. Varje minut 

tillkommer två nya medicinska artiklar. Inom vissa områden har halveringstiden på relevant 

klinisk information uppskattats till fem år.6 Det är uppenbart att en verksamhet av dagens 

hälso- och sjukvårdskaraktär måste ha en exceptionell styrning och professionell 

organisation. Det finns, mot denna bakgrund, knappast några skäl att tro att 21 olika 

huvudmän ska kunna hålla sig uppdaterade om den senaste kunskapsutvecklingen och 

bedriva framtidens vård på ett framgångsrikt och jämlikt sätt.   

 

Många landstingspolitiker har en mycket svår – för att inte säga omöjlig uppgift – när det 

kommer till att förbättra sjukvården. De är satta under en stark ekonomisk press, utan 

fullgoda möjligheter att följa upp och analysera sin verksamhet på djupet. Många små 

landsting – med några hundratusen invånare – är för små för att uppbåda den exceptionella 

styrning som behövs.  

Den nationella väntetidsdatabasen som drivs av SKL (www.vantetider.se) visar tydligt att det 

finns sjukhus som har mer ledig kapacitet än andra. Men få försök har gjorts för att 

samordna den här kapaciteten mellan sjukhus, landsting och regioner. Den lagstadgade 

vårdgarantin och den nya patientlagen (2015) har visserligen inneburit större möjligheter för 

                                                        
5 SOU 2017:48 Sid 58 
6 SOU 2017:48, s. 57  



 

 

 

patienterna att kräva sin rätt. Men landstingen levererar inte det stöd och den information 

som patienterna behöver för att kunna ta sig till en vårdgivare som har kortare vårdköer.7 Det 

krävs en fast politisk styrning som ser till att resurserna hamnar rätt och att kunskap om nya 

behandlingsmetoder implementeras i hela landet.  

 

Förutom att hälso- och sjukvården är ojämlik över landet uppvisar också landstingen en 

oförmåga att producera tillräckligt med vård inom de ramar som finns. Det leder i sin tur 

bland annat till sämre tillgänglighet till hälso- och sjukvården. Inflödet av patienter är större 

än utflödet. Situationen för väntande patienter blir alltmer påfrestande. Vårdanalys 

prognostiserade i en rapport 2017 att omkring 330 000 patienter kommer att vänta på 

nybesök inom specialistvården och omkring 137 000 patienter kommer att vänta på 

operation i slutet av 2019 om inflödet och utflödet av patienter förblir på samma nivåer.8 Det 

kan tilläggas att myndigheten tror att det sannolikt kommer att vara ännu fler väntande än 

så. Den här utvecklingen kommer att innebära att allt fler patienter kommer tvingas vänta 

längre än vårdgarantins lagstadgade gränser. 

Figur 1: Väntetidsutvecklingen på operation inom vårdgarantins ramar 2012–

2017  

 

Diagrammet visar utvecklingen för väntan på operation längre än 90 dagar vilket är ett av vårdgarantins tre 

steg/mätpunkter (de övriga två är besök i primärvård och besök i specialiserad vård). Det kan noteras att antalet personer 

som väntar på operation eller behandling längre än vad den lagstadgade vårdgarantin tillåter har ökat kraftigt under 

tidsperioden, från 13 569 till 36 183. Källa: www.vantetider.se 

 

Även överbeläggningar (Figur 2) och så kallade utlokaliseringar (Figur 3) har ökat över tid, 

vilket innebär ökade patientsäkerhetsrisker och sämre kvalitet på vården. Arbetsmiljöverket 

                                                        
7 SOU 2017:48, s. 57  
8 Myndigheten för vård och omsorgsanalys, Rapport 2017, Löftesfri garanti?, s.99 
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gjorde redan 2012 en granskning av överbeläggningar inom den specialiserade 

sjukhusvården (på 60 sjukhus runt om i landet). Myndigheten kunde konstatera att på 9 av 

10 sjukhus upptäcktes sådana brister att myndigheten ställde krav på förändringar. Patienter 

läggs i utrymmen som inte är anpassade för vård. Traditionellt har överbeläggningar främst 

varit ett problem under sommar och semester-månaderna, men under den innevarande 

mandatperioden har överbeläggningar blivit ett normaltillstånd inom sjukvården hela året.9  

 
Figur 2: Utveckling av överbeläggningar under perioden 2013-2018 

 

Figuren visar antalet överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser. Överbeläggning definieras som en händelse när 

en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats. Med disponibel vårdplats avses 

en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och 

arbetsmiljö. Källa: Vantetider.se 

 

Figur 3: Utveckling av utlokaliseringar under perioden 2013-2018 

 

Figuren visar antalet utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser. En utlokaliserad patient definieras som en patient 

som är inskriven och vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten. 

Källa: Vantetider.se 

 

 

 

                                                        
9 Arbetsmiljöverket, 2012, s. 1  
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Många äldre har en god hälsa och kan ta vara på sig på egen hand långt upp i åldern, men 

åldrandet är för många samtidigt förenat med försämrad hälsa. Vårdanalys rapporterade 

nyligen10  att befolkningen som är 75 år eller äldre har ett större vårdbehov, jämfört med 

yngre åldersgrupper – 89 procent rapporterar att de har någon kronisk sjukdom, jämfört 

med 80 procent i åldersgruppen 65–74 år. Enligt en studie gjord av SKL präglas inte vården 

av svårt sjuka äldre av det helhetsperspektiv som krävs. Istället görs punktinsatser utan ett 

större helhetsperspektiv och utan uppföljning. Denna brist på uppföljning, kontinuitet och 

samordning medför onödiga kostnader för vården men framför allt oacceptabla brister och 

onödiga sjukhusinläggningar för den äldre patienten.  

 

Kristdemokraterna initierade under Alliansregeringen den så kallade Äldreutredningen. 

Syftet med utredningen var att nå målet att alla äldre i Sverige ska kunna åldras i trygghet 

och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg – hela livet – även vid 

omfattande och sammansatta vård- och omsorgsbehov. Dessvärre stoppades 

Äldreutredningen av den sittande socialdemokratiskt ledda regeringen.  

 

Förarbetet till Äldreutredningen visar att så många som var sjätte patient över 65 år 

återinskrivs oplanerat i sjukvården inom 30 dagar efter att ha skrivits ut. Detta är framför allt 

påfrestande för patienten, men det tar också stora resurser i anspråk. Utredningen bedömde 

att 122 000 vårddygn inom slutenvården skulle kunna undvikas genom att skapa en bättre 

personcentrerad organisation runt äldre med omfattande och sammansatta vård- och 

omsorgsbehov. Tryggare hemgång, förstärkt utskrivningsprocess och rutiner för en mer 

sammanhållen vård och omsorg samt en bra fungerande hemsjukvård är exempel på insatser 

som minskar återinskrivningar av äldre. Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Det är ett steg i rätt riktning, men det 

krävs utökade insatser för att samverkan ska fungera effektivt i praktiken. Vi kristdemokrater 

har varit pådrivande i att införa så kallade hemtagningsteam. Teamet kan exempelvis bestå 

av undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Det vore även värdefullt om 

kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) och om personal som är medicinskt 

ansvarig för rehabilitering (MAR) ingår i teamet. Detta arbetssätt innebär att personal som är 

känd för patienten finns med från att hemgången planeras, kan följa med hem, ordnar med 

mat och läkemedel för de första dagarna och kanske gör en första anpassning av boendet 

samt etablerar kontakt med hemtjänst och säkerställer att rehabilitering påbörjas skyndsamt.  

                                                        
10 Vårdanalys 2017: Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre. En jämförelse mellan Sverige 
och tio andra länder 



 

 

 

 

Det finns även förutsättningar för att minska antalet regelmässiga vårdbesök för äldre med 

kroniska sjukdomar. Vårdanalys visar i en rapport11 att en tredjedel av personerna över 65 år 

med kroniska sjukdomar som gör regelbundna besök på sjukhuset för sin vård ser 

möjligheter att utföra delar av sin behandling hemma, förutsatt att de får stöd och utbildning 

av vårdpersonalen. Dessvärre visar samma rapport att Sverige har det svagaste resultatet 

bland samtliga jämförda länder när det gäller att möjliggöra för patienter med någon kronisk 

sjukdom att vara delaktiga i sin egen vård genom att förse dem med en behandlingsplan och 

diskutera målsättningar och prioriteringar för vården. 

 

Om en större andel av dagens besök inom slutenvård och regelmässiga vårdbesök skulle 

kunna överföras till de äldres egna hem eller äldreboende och där utföras av personal som 

har särskild utbildning i geriatrisk och/eller palliativ vård skulle flera fördelar uppnås. 

Viktigast vore att vården av de äldre skulle förbättras genom att onödiga transporter och 

miljöbyten undviks. En annan positiv effekt skulle bli att trycket på akuten och slutenvården 

skulle minska påtagligt när äldre får bättre vård hemma. Mot bakgrund av de starkt växande 

vårdköerna och långa väntetiderna på akuten vore det mycket välkommet. I avsnitt 4.2 

beskriver vi mer om vårt förslag att stärka hemsjukvården i samverkan med primärvården 

för äldre i syfte att främja trygghet och en god vård och omsorg utifrån individuella behov.  

 

Vem är ytterst ansvarig för att se till att vården är jämlik inom landet? Svaret är att det idag 

inte finns någon instans med ett övergripande ansvar. Det är just det som är ett av 

huvudproblemen inom svensk sjukvård. Ledningen i ett specifikt landsting har inte något 

som helst ansvar för patienter i andra landsting. Mycket begränsad uppmärksamhet riktas 

därför åt andra landstings patienter. Systemet utjämnar därmed inte regionala skillnader.  

 

Statens ansvar avser övergripande lagstiftning och åtgärder via statliga myndigheter. Men 

staten har ett mycket begränsat inflytande över den sjukvård som utförs på kliniker, 

avdelningar och mottagningar ute i landstingen. Det kommunala självstyret är sedan år 1974 

grundlagsskyddat: ”… Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän 

och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick 

                                                        
11 Vårdanalys 2017: Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre. En jämförelse mellan Sverige 
och tio andra länder, kap 6 



 

 

 

och genom kommunal självstyrelse …”.12 Landstingens ansvar och intresse sträcker sig därför 

naturligt nog inte längre än till den egna landstingsgränsen. I realiteten har alltså ingen 

instans ansvar för att se till att vården faktiskt blir jämlik. Ingen kan heller ställas till svars 

när utfallet blir ojämlikt. Detta enkla faktum förklarar till stor del varför den svenska 

sjukvården uppvisar sådana stora skillnader i väntetider och behandlingsutfall mellan 

landstingen.  

 

Vi Kristdemokrater kan inte acceptera att din bostadsort är avgörande för överlevnad vid en 

svår diagnos. Därmed återstår att staten tar ett större ansvar. Men inom dagens organisation 

med 21 självständiga landsting har regeringar och myndigheter i praktiken mycket 

begränsade möjligheter att ta ett övergripande systemansvar (se nedanstående avsnitt). Det 

är därför som vi kristdemokrater anser att staten ska överta huvudansvaret för sjukvården. 

Medborgarna måste kunna lita på att de får tillgång till den bästa vården när de behöver den.  

 

Verktygen som idag finns till hands för nationell styrning av hälso-sjukvården är lagstiftning 

och framtagande av föreskrifter, nationella riktlinjer, allmänna råd och metodstöd samt driva 

tillsynsverksamhet och öppna jämförelser. Men samtliga verktyg har begränsningar som 

hämmar utvecklingen inom hälso- och sjukvården. 

 

Lagstiftning och föreskrifter 

En regering kan föreslå lagstiftning och ta fram föreskrifter för att påverka verksamheten. 

Men det är långa beslutsprocesser och relativt trubbiga instrument. I teorin är lagstiftning 

tvingande, i praktiken är det mer upp till huvudmännen att efterkomma lagkraven (t.ex. 

vårdgarantin). Hälso- och sjukvårdslagstiftningen är dessutom en skyldighetslagstiftning 

vilket innebär att invånarna inte har något utkrävbar rättighet till sjukvårdens insatser. 

Därtill har nationell lagstiftning på hälso- och sjukvårdsområdet oftast karaktären av 

ramlagstiftning (med viss myndighetskontroll). Genom det kommunala självstyret lämnar 

dessa lagstiftningar mycket makt åt landstingen att göra egna prioriteringar och sätta egna 

mål. Prioriteringar och mål som inte nödvändigtvis går i linje med de nationella.  

 

Nationella riktlinjer, allmänna råd, metodstöd 

Myndigheter kan själva eller på uppdrag av en regering ta fram nationella riktlinjer, 

allmänna råd, metodstöd. Den här typen av styrning har viss normerande effekt, men endast 

om berörda professioner delar inriktningen. Myndigheternas försök att styra huvudmännen 

                                                        
12 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 



 

 

 

har heller inte lyckats över tid. Det konstaterade den statliga utredningen Kunskapsbaserad 

och jämlik vård (SOU 2017:48). Enligt en kartläggning genomförd av Rådet för statlig 

styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst, uppgår antalet styrande 

myndighetsdokument till ”flera tusen”. Utredningens slutsats är att antalet aktörer som 

ägnar sig åt kunskapsstyrning måste minska, att huvudmännen måste samarbeta mer och att 

genomförandet ske på bred front.  

 

Riktade statsbidrag 

Regeringar kan välja att besluta om riktade statsbidrag och träffa överenskommelser med 

landstingen. Men det finns flera nackdelar med tillvägagångsättet. Det blir en ryckig styrning 

utan möjlighet till långsiktig strategisk planering samtidigt som det tar tid och administrativ 

kraft från landstingens egen utveckling. Riktade statsbidrag av engångskaraktär är ofta direkt 

skadliga för landstingens långsiktiga ekonomiska kontroll. Kortsiktiga statliga satsningar 

tenderar att höja de fasta kostnaderna eftersom en riktad engångsinjektion (t ex för att höja 

löner eller personaltäthet) kan driva upp den långsiktiga kostnadsstrukturen. Ett mycket 

stort tillskott, i relation till den totala omslutningen, med den kanske i grunden goda 

intentionen att höja personaltätheten, kan leda till stora problem om personal inte finns att 

tillgå. Det kan exempelvis leda till att tillskottet förbrukas för lönehöjningar till befintlig 

personal, med efterföljande permanent förhöjt kostnadsläge. Ingen mer personal har 

anställts, ingen mer produktion kan bedrivas, men kostnaderna har höjts. När bidraget sedan 

uteblir sitter landstinget kvar med kostnaden utan att ha täckning.  

 

Statlig tillsyn 

Den statliga tillsynen kan i vissa fall få bra effekt. Men det sker genom enskilda fall och 

tillsynsbeslut, utan att effekterna alltid blir uppenbara på systemnivå. Slutligen finns en 

uppsjö av regeringsinitiativ med nationella samordnare, handlingsplaner, strategier, 

samlingar, öppna jämförelser. Dessa åtgärder har en högst tveksam effekt på litet längre sikt 

och kan i normalfallet inte ersätta effektiv styrning, som kräver långsiktighet och deltagande.    

 

Hälso- och sjukvården saknar överlag inte resurser. Vad som fattas är ett effektivt 

utnyttjande av resurserna. Mycket talar också för att den samlade kapaciteten inom hälso- 

och sjukvårdssystemet inte tas i anspråk på ett bra sätt. Det är svårt för politiskt styrda 

landsting – i praktiken 21 självständiga huvudmän – att utbyta information, vårda varandras 

patienter, och samordna gemensamma investeringar.  

 



 

 

 

Många landsting har uppenbara problem med att få ekonomin i balans. Trots goda tider och 

höga skatteintäkter. Det är i sig en signal om att ledning och styrning inte håller den nivå som 

krävs. Som tumregel för god ekonomisk hushållning i kommunsektorn används ofta att 

resultatet ska motsvara 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Den senaste 

ekonomirapporten från SKL  visar att en tredjedel av landstingen har redovisat underskott 

under minst tre av de senaste fem åren. Endast Stockholms läns landsting har redovisat 

överskott varje år under de senaste fem åren. Därtill har kostnaderna för hälso- och sjukvård 

ökat med 4,5 procent 2016 i löpande priser, vilket måste anses som en alldeles för hög takt. 

Det är en lägre ökningstakt än 2014 och 2015 men högre än genomsnittet för de senaste fem 

åren.13  

 

Den regionala politiska debatten riskerar att bli mycket kortsiktig och drar kraft från ett 

långsiktigt, produktivt utvecklingsarbete. Det krävs ett långsiktigt och målmedvetet arbete 

för att bryta sjukvårdens höga kostnadsökningstakt. Istället har samtliga landsting – förutom 

Stockholm –höjt skatten under 2012–2016. De närmaste 10–15 åren ställs landstingen för ett 

starkt kostnadstryck som helt enkelt kommer att kräva nya lösningar. Fler skattehöjningar 

löser inte problemen. Däremot skulle en mer sammanhållen nationellt styrd hälso- och 

sjukvårdsorganisation ha betydligt lättare att införa gemensamma IT-system, samordna ledig 

operationskapacitet och upphandla läkemedel och medicin-teknisk utrustning.  

 

Hälso- och sjukvården har över tid kommit att bli en mycket stor och komplex del av 

samhällsorganisationen. Det är naturligt att det inte finns ett helt entydigt sätt att besvara 

frågan om hur en sådan verksamhet ska organiseras och styras. Staten gör i allt högre grad 

försök att styra landstingen, såväl genom myndigheternas kunskapsstyrning, 

överenskommelser med huvudmännen samt riktade och generella ekonomiska bidrag. Totalt 

uppgår statens ekonomiska bidrag till landstingen till omkring 70 miljarder årligen. 

Dessvärre är som nämnds ovan denna indirekta styrning ineffektiv. 

 

Välfärdsdebatten präglas inte sällan av krav på mer resurser. I några fall är det definitivt 

berättigat, i andra situationer mer tveksamt. När det gäller hälso- och sjukvården så tillhör 

Sverige de länder som har de allra högsta kostnaderna inom OECD. Kostnaderna som andel 

av BNP motsvarar 11 procent, vilket placerar oss i toppskiktet bland jämförbara länder.14 

Kostnaderna har ökat under en lång rad av år, i en takt som överstiger tillväxten i BNP.  

 

                                                        
13 SKL:s ekonomirapport okt 2017  
14 OECD 2016, s. 135 



 

 

 

Det som är speciellt för Sverige är de låga kostnaderna för primärvård i relation till de mycket 

höga kostnaderna för sjukhusvård. Få andra länder har en så tydlig slagsida mot 

sjukhusvård. Det är bara cirka 17 procent av vårdkostnaderna (i genomsnitt) som är 

hänförliga till primärvård.15  Men den här typen av påpekanden hjälper överhuvudtaget inte 

den sjuksköterska som kämpar med att ordna med en ledig vårdplats på sitt sjukhus. För 

honom eller henne är resursbristen definitivt ett verkligt problem. På en mer övergripande 

nivå måste dock hälso- och sjukvårdens resursproblem betraktas som en mer komplex fråga.  

 

Sedan 1995 har antalet läkare som är sysselsatta inom hälso- och sjukvården ökat från drygt 

25 000 till över 40 000 år 2015.16 Om vi jämför med 60-talet har antalet läkare ökat med 

långt över 450 procent. Utvecklingen sedan 1995 innebär en kraftig ökning i reella tal – 

motsvarande 60 procent – men också en kraftig och konstant ökning per capita. I en 

internationell jämförelse tillhör Sverige det absoluta toppskiktet när det gäller antalet läkare 

per capita.   

 

Även när det gäller sjuksköterskor som är sysselsatta inom hälso- och sjukvården har antalet 

ökat. Mellan 1995 och 2015 ökade antalet från drygt 83 000 till drygt 108 000 stycken 

(motsvarande ca 30 procent).17 Precis som för läkare har sjuksköterskegruppen haft en 

konstant ökning per capita, dock med en tydlig utplaning de senaste sju åren. Sverige har 

därtill mycket få läkarbesök per capita i jämförelse med andra länder.18 De svenska resultaten 

kan till en viss, begränsad, del förklaras av att andra personalkategorier, framförallt 

sjuksköterskor, också tar emot patientbesök. Men det är noterbart att även antalet 

patientbesök per läkare är lägst i Sverige jämfört med andra länder inom OECD (Figur 5). 

Göran Stiernstedt som hade uppdraget att utreda ett effektivare resursutnyttjande inom 

hälso- och sjukvården (se betänkandet SOU 2016:2) påpekade dessutom bland annat att 

antalet operationstillfällen per årsarbetande läkare inom kirurgi och ortopedi minskat med 

35 procent, under åren 2008–2014.19   

  

                                                        
15 Effektiv vård, Sou 2016:2 sid 77 
16 http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/halsoochsjukvardspersonal 
17 http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/halsoochsjukvardspersonal 
18 Health at a Glance 2017: OECD indicators  
19 Effektiv vård, SOU 2016:2, s. 121 



 

 

 

Figur 5: Patientbesök per läkare inom OECD, från 2015 eller närmaste år 

 

Källa: Health at a Glance 2017: OECD indicators  

 

En viktig förklaring till produktivitetskrisen är att personalsammansättningen inom 

sjukvården har förändrats. Den snedvridna fördelningen av vårdpersonal med olika 

utbildningsbakgrund beror på att medarbetare med lägre formell kompetens inte alls har 

anställt i samma omfattning som medarbetare med högre formell utbildning. När antalet 

läkare och sjuksköterskor har ökar, så har andra viktiga personalkategorier som exempelvis 

undersköterskor inte ökat alls i samma utsträckning (se figur 4). Det råder också brist på 

andra personalkategorier, som specialistutbildade sjuksköterskor och psykologer20 men även 

antalet vårdadministratörer som avlastar vårdpersonalen har minskat.21  Här ser vi ett 

typexempel på hur landstingen försöker effektivisera men uppnår nära nog motsatt effekt. 

Statens utbildningsplanering har heller inte samordnats med behoven ute i landstingen. Brist 

på nyckelpersonal är en bidragande orsak till att överbeläggningarna och utlokaliseringarna 

på sjukhusen har ökat kraftigt över tid.  

 

Mot bakgrund av dessa siffror framstår det som att styrningen – inte resurserna – i första 

hand ska ses som hälso- och sjukvårdens huvudproblem. De olika samverkande faktorer som 

finns har beskrivits väl av Göran Stiernstedt i termer av ”produktivitetskris” i ovan nämnd 

utredning.22   

 

                                                        
20 SKL, rekryteringsrapport 2018 
21 https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2018/maj/fler-styr-och-raknar--farre-vardar-patienter/ 
22 Effektiv vård, SOU 2016:2 



 

 

 

Figur 4: Utvecklingen av tre kategorier av vårdpersonal 1995–2014 

 

Källa: 

Socialstyrelsens statistikdatabas samt Sveriges Kommuner och Landsting – Landstingsanställd personal 2015 

 

Demografin har blivit något av ett rop på vargen i debatten. Det har under lång tid varnats 

för konsekvenserna av demografin och de samhällsförändringar som följer i dess spår. 

Möjligen har problemet förenklats alltför mycket. En rak framskrivning enligt Statistiska 

centralbyråns prognoser säger egentligen inte allt om hur det kommer att bli. Annat spelar 

också roll, som ny teknologi och marknadslösningar och hur vi väljer att leva våra liv. Men 

det går inte att förneka att välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn 

och gamla ökar betydligt mer än personerna i arbetsförålder. Och nu närmar sig faktiskt den 

situation som flera utredningar och kommittéer har varnat för.  

 

Under senare år har vi sett en mycket snabb befolkningsökning. I början av 2017 passerade 

Sveriges befolkning 10 miljoner. Nästa miljongräns, 11 miljoner, kommer enligt SCB23 

uppnås bara 9 år senare, år 2026. Tillväxten när det gäller antalet invånare är unik, och 

saknar motstycke i modern tid. 

 

Men befolkningsökningen är inte den enda demografiska förändringen. Sverige har nämligen 

också en kraftigt åldrande befolkning. SCB:s befolkningsstatistik24 visar att antalet personer 

över 64 år varit relativt stabilt under många år. Från slutet av 1980-talet till mitten av 00-

talet har antalet personer över 64 år varit drygt 1,5 miljoner. Men under 00-talet har antalet 

ökat och överstiger nu 2 miljoner. Men de riktigt stora förändringarna sker inom den yngre 

                                                        
23 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/pong/tabell-och-
diagram/sveriges-framtida-befolkning-20162060/befolkningsutveckling-och-prognos/ 
24 SCB, Sveriges framtida befolkning 2017–2060 

 



 

 

 

pensionärsgruppen, 65–79-åringar, som har ökar sedan 40-talisterna har kommit in i dessa 

åldrar. Om två år, 2020, kan personer födda år 1940 fira sin 80-årsdag och därmed inleds en 

ökning i den äldsta åldersgruppen. Idag finns drygt en halv miljon personer som är 80 år 

eller äldre i Sverige. I mitten av 2040-talet beräknas de vara över en miljon. Om bara tio år 

förväntas kostnaderna, bara för äldres vård och omsorg ha ökat med 60 miljarder kronor. 

Fram till år 2025 uppgår rekryteringsbehovet inom vården i Sverige till 160 000 personer.  

 

Samtidigt finns förstås flera omständigheter som talar för att vårdens potential kan klara av 

demografiska påfrestningar. De goda medicinska resultaten visar att det finns kompetens och 

förmåga i vårdens vardag. Svenska patienter har en mycket hög överlevnad efter exempelvis 

hjärtinfarkt, stroke, och bröstcancer i ett internationellt perspektiv och den förbättras 

kontinuerligt.   

  

Vi har relativt god folkhälsa (oberoende av hälso- och sjukvårdens prestationer) när det gäller 

rökning, fetma och alkoholkonsumtion. Vi har också i vissa avseenden goda 

uppföljningssystem (kvalitetsregister och öppna jämförelser). Men utan starkare styrning 

kommer det inte, enligt vår bedömning, gå att komma i närheten av den utveckling som 

krävs.  

 

Ett argument för att behålla det nuvarande decentraliserade ansvaret för sjukvården är att 

det finns landsting som visst klarar av att leverera en god sjukvård. Och det stämmer. Det 

finns landsting som håller en högre nivå, både avseende kvalitet och tillgänglighet. Men dessa 

positiva effekter kommer inte patienter i andra landsting till godo. Det sker heller inte någon 

utjämning mellan de olika landstingen. 

 

Det finns ett naturligt motstånd när det gäller omorganisationer. Sådana omfattande beslut 

får stora konsekvenser och tar tid och kraft att genomföra. Men argumenten i den här 

rapporten är ett försök att sammanfatta vår ståndpunkt och de fakta som talar för en 

förändring. Kristdemokraternas uppfattning är att allt talar för att en 

huvudmannaskapsreform av hälso- och sjukvården behöver genomföras.  

  

Den bakomliggande problemformuleringen bör de flesta landsting hålla med om; 

Svårigheterna att få ut tillräckligt mycket sjukvård inom de ekonomiska ramar som finns. De 

senaste tre decennierna har vi sett en mängd nya styr- och organisationsmodeller. 

Målstyrning, beställar-  utförarmodeller, prestationsfinansiering och andra typer av 



 

 

 

effektiviseringsmodeller (exempelvis balanserade styrkort) har prövats, förkastats och 

omprövats igen. Inget av dessa försök har egentligen lyckats vrida utvecklingen åt rätt håll 

långsiktigt.   

  

Visst har landstingen – utifrån sina begränsade möjligheter – ställt om sjukvårdens utbud 

och arbetssätt. Åtminstone sedan 1990-talet början har landstingen kraftigt dragit ner på 

vårdplatser, vilket till del varit motiverat, åtminstone inledningsvis. Sjukhusvården har också 

minskat vårdtiderna markant, vilket i princip är bra så länge utskrivning och eftervård sker 

på ett patientsäkert, sammanhållet och kontinuerligt sätt. Vidare har akutsjukhusvården 

genomgått en välbehövlig nivåstrukturering. Den här typen av strukturåtgärder kan säkert 

pågå i en mindre omfattning, även framöver. Men åtgärderna får ändå anses vara uttömda 

reserver och den framtida potentialen är sannolikt mycket begränsad.   

  

Ingen regering har klarat av att genomdriva en huvudmannaskapsreform. De senaste två 

försöken, Ansvarskommittén och den nuvarande regeringens regionreform stupade snöpligt, 

långt innan målsnöret. Huvudanledningen till att vi kristdemokrater inte kunde stödja 

regionsreformen var att regeringen inte var intresserade av att utgå ifrån, och beakta, 

sjukvårdens behov. Det kan därmed vara värt att resonera något om varför flera försök att 

ändra hälso- och sjukvårdsorganisationen i grunden, har misslyckats.   

  

Det är, för det första, många intressen som har skäl att motarbeta en reform. Nya statliga 

krav utlöser den så kallade finansieringsprincipen. Ansvariga regeringar vill normalt inte ta 

på sig ett större kostnadsansvar, än vad man redan har. Det är bekvämt när de allra hårdaste 

prioriteringarna trycks ut i landstingen, istället för att hamna i regeringskansliet. För det 

andra har SKL i uppgift att försvara huvudmännens prestationer – och det är en mycket 

kompetent intresseorganisation när det gäller påverkan och opinion. Till dessa två faktorer 

kommer även lokala opinioner och politiker som försvarar sin regionala sjukvård. Det kan 

också noteras att ingen myndighet egentligen har mandat att ifrågasätta den övergripande 

styrningen av hälso- och sjukvården.   

  

Det är till syvende och sist en politisk uppgift att initiera och genomdriva stora förändringar 

av en så viktig verksamhet som hälso- och sjukvården. Det svenska politiska systemet har en 

tradition av att samla sig i kristider. I den här frågan – hälso- och sjukvårdens organisation – 

gäller det att samla sig innan krisen blir ohanterlig. Vår förhoppning är att nästa 

mandatperiod kan innebära en nystart i arbetet med att skapa en effektivare och mer 

patientcentrerad hälso- och sjukvård via att ökat statligt huvudmannaskap. 

 



 

 

 

 

 

 

Baserat på ovanstående beskrivning av den bristfälliga styrningen av och resursallokeringen 

till hälso- och sjukvården är Kristdemokraternas övertygelse att vi omgående måste initiera 

processen mot ett statligt huvudansvar för sjukvården. Med en huvudmannareform kräver en 

grundlagsändring. En process som därmed tar en viss tid. Under tiden kan vi därför inte sitta 

passiva inför de brister som är högst verkliga här och nu för patienter, medborgare och hälso- 

och sjukvårdspersonal. Kristdemokraterna har därför bedrivit ett utvecklingsarbete som 

syftar till att ta fram reformer och förslag med målet att öka tillgängligheten och graden av 

patientcentrerad vård samt att säkra kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. 

Dessa övergripande reformer och förslag på kort- och lång sikt presenteras nedan. 

 

En förutsättning för att en reform av sjukvårdens ansvarsfördelning blir framgångsrik är att 

den baseras på ändamålsenliga och tillfredsställande konsekvensberedningar. Effekterna för 

patienterna, staten och nuvarande huvudmän måste belysas. Kristdemokraterna föreslår 

därför att det tillsätts en parlamentarisk utredning. Utredningen ska klarlägga och överväga 

förslag på ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan stat och nuvarande huvudmän med målet 

att uppnå en patientfokuserad, effektivare, mer rättvis och jämlik vård.  

 

Förslag 1:  Staten behöver ta huvudansvar för att säkra en god, jämställd, 

effektiv och jämlik sjukvård. En parlamentarisk utredning ska 

klarlägga och överväga förslag på en ändamålsenlig 

ansvarsfördelning mellan stat och nuvarande huvudmän. 

 

Hälso- och sjukvårdsdebatten har präglats starkt av ambitioner att primärvården ska utgöra 

basen i verksamheten. Samtidigt har det mesta av all utveckling gått i rakt motsatt riktning: 

investeringar och direkta åtgärder har i stor utsträckning gått till sjukhusen och 



 

 

 

specialistvården.25  En väl fungerade primärvård utgör basen för ett hälso- och 

sjukvårdsystem. Det visar forskning och internationella erfarenheter.26 Men Sverige har en 

underdimensionerad primärvård jämfört med andra jämförbara länder om man ser till 

antalet allmänläkare per invånare, men även uttryckt i antal allmänläkare förhållande till det 

totala antalet praktiserande läkare.27 

 

Kristdemokraterna anser att en viktig utgångspunkt för en svensk reform måste vara att 

verksamhet ska förtjäna sitt förtroende. Det räcker inte med att säga att primärvården ska 

vara medborgarnas naturliga val av vårdinstans, eller via ramlagstiftning uteslutande 

definiera åtagande och ansvar. Det måste finnas en reell beredskap och kapacitet att ompröva 

både uppdraget, men också resurser, professionella normer och kostnadsansvar. Allt detta 

kan behöva analyseras och vid behov förändras utifrån vad som är mest positivt för 

befolkningens och patienternas förtroende för verksamheten.  

 

Samtidigt som nationellt grundåtagandet preciseras måste det finnas möjlighet till ett delvis 

annat ökat åtagande för landsbygdens behov. Utgångspunkten ska vara att säkerställa att 

befolkningen i hela landet, så långt det är möjligt, ges tillgång till en jämlik, nära och 

patientsäker vård.  

  

Primärvårdens historia i Sverige är en berättelse om upprepade – och misslyckade försök – 

att ge verksamheten en omfattning, uppdrag och prioritet som den första linjens vårdform. 

Det gamla provinsialläkarsystemet diskuterades med dessa förtecken under 1950- och 60-

talen. Under 1970-talet infördes systemet med distriktsläkare och en primärvård med 

bestämda upptagningsområden. 1980-talet inleddes med en ny hälso- och sjukvårdslag, vars 

innehåll till stora delar fortfarande gäller som lagstiftning.  

 

Antalet tjänster för distriktsläkare ökade under 1980-talet. Det fanns närmare 3 000 tjänster, 

men en tredjedel var vakanta. I den politiska retoriken framhölls primärvården som basen i 

hälso- och sjukvårdssystemet men i praktiken skedde en fortsatt satsning på sjukhusbaserad 

vård. Vid den här tiden – i mitten av 1980-talet – var andelen allmänläkare i princip 

oförändrat. Endast 20 procent av samtliga specialistkompetenta läkare var allmänläkare. I 

andra liknande länder – som Norge och England var motsvarande andel 30 procent och 40 

procent.28 

                                                        
25 SOU 2016:2, sid 703 
26 Vårdanalys 2017, sid 5 
27 OECD Health Statistics 
28 SOU 2016:2, sid 772 



 

 

 

 

Vårdvalsreformen, som infördes 2009, har inneburit större valfrihet och bättre tillgänglighet. 

Men primärvårdens övergripande struktur och omfattning kvarstår. Antalet 

specialistkompetenta allmänläkare utgör fortfarande inte mer än drygt 20 procent av det 

totala antalet läkare med specialistutbildning.29 

 

I mars 2017 beslutade regeringen att tillsätta utredningen Samordnad utveckling för god och 

nära vård (S 2017:01). Direktiven är i flera avseenden en saklig och korrekt genomgång av 

primärvårdens problem. Men utredaren får endast stödja landstingens arbete och verka för 

att arbetet samordnas på nationell och regional nivå. Utredningens förslag får inte enligt 

direktiven leda till att staten tar över det ansvar som landstingen, vårdgivarna och andra 

myndigheter har. Vi ser att detta direktiv helt saknas en grundläggande analys runt varför 

alla andra tidigare försök att förbättra primärvården i form av utredningar och propositioner 

har misslyckats. Sverige har prövat samverkan, dialog, överenskommelser och 

ramlagstiftning – och resultaten leder fram till en slutsats: det behövs en tydligare styrning 

från statens sida. 

 

Ovan nämnda utredning avlämnade nyligen ett delbetänkande (SOU 2018:39). Utredningen 

lämnar flera bra förslag, som exempelvis förtydligande i lag av fast läkarkontakt, men det kan 

också konstateras att utredningen – mot bakgrund av direktiven – inte föreslår några nya 

skyldigheter för kommun, landsting/region. Den föreslår endast ”förtydligar vad som redan i 

dag får anses ankomma på huvudmännen i syfte att nå en mer enhetlig och jämlik 

primärvård i hela landet”.30  Med det kan konstateras att styrningen är för svag, alternativt 

att intentionerna saknas. 

 

En samlad primärvårdsreform består i princip av tre steg.  

(1) en nationell definition av primärvårdens åtagande  

(2) fler allmänläkare och annan läkarkompetens som vill verka i primärvården   

(3) en tydlig och stegvis resursöverföring från sjukhusvården till primärvården.  

 

Samtliga tre steg måste genomföras – i annat fall uteblir resultaten – det visar alla historiska 

erfarenheter. En sådan resursöverföring måste genomföras på ett planerat sätt, och utan att 

det leder till en okontrollerad utarmning av sjukhusvården. Som tidigare nämnts, så kan till 

                                                        
29 Socialstyrelsens statistikdatabas för hälso- och sjukvårdspersonal, statistikuttag 180327 
30 SOU 2018:39, sid 318 



 

 

 

och med en tillfällig och partiell ”återrullning” av uppdraget övervägas, vilket skulle sätta 

ytterligare press på specialistvården. 

 

I den planering som läggs fast måste utvecklingen följas och utvärderas. Medel ska tillföras 

landstingens vårdvalssystem i enlighet med den fastlagda planen. Risken är stor att steg två 

och tre genomförs halvdant, eller inte alls. En anledning är att det är starka normer och 

strukturer som i praktiken styr hur hälso- och sjukvårdssystemet är uppbyggt. Fördelningen 

mellan sjukhusvård och primärvården kommer inte att ändra sig självt. Det krävs tydliga 

krav, uppföljning och ytterst statliga krav och beslut. 

 

Medel och resurser bör trappas upp stegvis tills att primärvården håller en godtagbar nivå i 

enlighet med åtagandet. Ytterst bör regering och riksdag överväga och kommunicera en 

ambition om att rikta delar av de generella statsbidragen till landstingens vårdvalssystem för 

finansieringen av uppbyggnaden av primärvården.  

 

Det får dock inte bli frågan om detaljstyrda statsbidrag av den typ som präglar den 

nuvarande regeringens sjukvårdspolitik. Målet är att åstadkomma den nödvändiga 

resursöverföringen från sjukhusvård till primärvård. Det vore en mycket skarp, men 

nödvändig, signal till sjukvårdens huvudmän att påbörja och inleda omställningen av 

primärvården. Nedan presenteras ett antal förslag som vi Kristdemokrater anser vara 

nödvändiga för att stärka primärvården.  

 

 

Förslag 2: Definiera ett nationellt och preciserat åtagande för primärvården 

 

För att åstadkomma nödvändiga förstärkningar av primärvården krävs samlade nationella 

reformer. Den enklaste och mest logiska vägen att uppnå detta på relativt kort sikt är genom 

nationell lagstiftning som definierar primärvårdens grundåtagande. De närmare 

förutsättningarna för denna tjänstebeskrivning bör beskrivas i förordning. 

 

Det nationellt preciserade åtagandet bör vara större än vad som generellt gäller i landstingen 

i dag. Primärvården bör dimensioneras med hänsyn tagen dels till ökande efterfrågan till 

följd av en åldrande befolkning, dels till behovet av att förflytta tyngdpunkten i 

sjukvårdssystemet från sjukhusvård till primärvård. I annat fall kommer utvecklingen 

innebära allt fler akutbesök och vårddygn på sjukhusen. 

 



 

 

 

Arbetet som allmänläkare är i många avseenden det svåraste av alla discipliner: ett stort 

informationsflöde, krav på ett brett kliniskt kunnande, där komplexa och allvarliga problem 

hos vissa patienter varvas med enklare åkommor. Samtidigt kommer allt fler krav på 

samordning, koordinering och tillsyn från olika håll i vård- och omsorgssystemet.  

  

Läkarna i primärvården måste framförallt få ett tydligare uppdrag att hantera vården för 

multisjuka äldre. Men för att ett sådant uppdrag ska vara rimligt i praktiken krävs resurser i 

enlighet med uppdragets omfattning och fler verksamma läkare (se avsnitt 4.2). En 

tillräckligt stor läkarbemanning med allmänläkare låter sig dock inte införas omgående. Det 

krävs flera åtgärder i samspel. Lagstiftaren bör till exempel överväga om viss 

specialistkompetens som i dag finns i sjukhusvården delvis kan överföras till primärvården. 

Två exempel kan vara barnläkarkompetens och viss invärtesmedicin.  

 

Primärvårdens ökande uppdrag, att ta över öppenvård som tidigare i vårt system, och 

fortfarande i de flesta andra länders ålegat den specialiserade vården har lett till en alltmer 

komplex verksamhet. Samtidigt har inte resurserna (utbildad personal) ökat i takt med detta. 

Det har lett till att den specialiserade vården, särskilt vid sjukhus, har lämnat ifrån sig stora 

delar av sitt öppenvårdsuppdrag och alltmer intagit rollen av mer renodlad slutenvård (om 

än med ett allt lägre antal vårdplatser). I väntan på att primärvården vuxit ikapp sitt 

utvidgade uppdrag, så skulle man därför alternativt kunna överväga att specialistvården 

tillfälligt återtar en del av sitt tidigare uppdrag som sluten- och öppenvårdsverksamhet. Men 

detta kräver en mycket stark styrning (och en noga genomtänkt och utarbetad plan). 

 

Det är också viktigt att åtagandet driver på för en kompetensväxling i primärvården, så att 

besök hos annan vårdpersonal – som exempelvis sjuksköterskor, fysioterapeuter, kuratorer 

och psykologer – kan ersätta allt fler läkarbesök. Slutligen krävs ett ordnat och effektivt 

utnyttjande av digitala besök i primärvården, som i praktiken kan innebära en betydande 

avlastning när det gäller vanliga läkarbesök (se avsnitt 4.3).  

  

Utöver det nationella grundåtagandet bör lagstiftningen på sikt definiera en möjlighet till ett 

utökat åtagande för primärvården i glesbygd. Utgångspunkten ska vara att säkerställa att 

befolkningen i hela landet, så långt det är möjligt, ges tillgång till en jämlik, nära och 

patientsäker vård. Det utökade åtagandet bör förenas med ett ersättningssystem som 

möjliggör ett utökat ansvar för den vård som patienterna behöver. 

 

 



 

 

 

Det nationella åtagandet bör, förutom vilka tjänster som ingår i primärvården, som minst 

innefatta krav på och beskrivningar av: 

- Helg- och kvällsöppet, och på sikt dygnet-runt-kapacitet  

- Tydligare akutuppdrag 

- Möjlighet till och förutsättningar för digitala patientmöten 

- Hur samverkan med övriga verksamheter inom vård- och omsorgssystemet ska gå till 

 

Förlag 3:  Återinför patientansvarigläkare – en fast läkarkontakt –  

och inför möjligheten att sätta tak för antalet listade patienter per 

läkare och vårdcentral 

 

Idag sker listning av patienter på vårdcentralsnivå. Den framtida utvecklingen behöver 

inbegripa listning även på enskilda läkare. Det finns skäl att öka förutsättningarna för 

läkarna att ta ett ansvar för koordinering och samordning av den enskilda patientens 

vårdbehov. Baserat på den nuvarande begränsade tillgången till allmänspecialister bör 

ambitionen i ett första steg vara att personer med omfattande och komplexa behov ges denna 

möjlighet.  

 

I flera landsting och regioner har frågan om listningstak på enskilda vårdcentraler blivit 

aktuell under senare år. Bakgrunden är att en del populära vårdcentraler får ta emot ett stort 

antal patienter som valt att lista sig på vårdcentralen. Vårdgivaren kommer till en punkt där 

verksamheten inte längre går att upprätthålla ur patientsäkerhets- och kvalitetssynpunkt, 

och ber följaktligen om att få säga nej till nya patienter. Landstingen har i de flesta fall inte 

medgett permanenta listningstak, ibland med hänvisning till att lagstiftningen inte tillåter en 

sådan ordning.  

 

En nackdel med alltför många patienter på en enskild vårdcentral – förutom att enskilda 

läkare får en orimlig arbetssituation – är förstås att samtliga patienter på överbelastade 

vårdcentraler drabbas. Ytterst kan situationen leda till att enskilda vårdcentraler tvingas 

lägga ned, vilket vore en mycket olycklig utveckling. Möjligheten att sätta tak för antalet 

patienter måste också kunna sättas på läkarnivå. 

 

Några landsting, som Stockholms läns landsting och Region Gotland, har visat att det går att 

införa regelverk som möjliggör listningstak. Men eftersom det råder en osäkerhet om vad 

som är tillåtet så bör en möjlighet till listningstak regleras och tydliggöras i lagstiftningen. På 

så sätt kan inte landstingen skjuta över sina egna kapacitets- och kvalitetsproblem på privata 

vårdcentraler. De närmare nivåerna för hur listningstak kan  införas i enskilda fall behöver 



 

 

 

utredas. Eventuella tak bör sättas efter antalet fast anställda läkare och på en sådan nivå att 

incitamenten för verksamhetsutveckling inte försämras. Utgångspunkten i ett första steg bör 

vara att tak kan införas efter begäran från enskilda vårdcentraler 

 

 

Förslag 4:  Utveckla 1177 och förstärk ingångarna till vården genom triagering 

 

Primärvårdens relativa underdimensionering och bristande tillgänglighet leder till att allt för 

många patienter med lättare åkommor hamnar på sjukhusens akutmottagningar. För att 

klara den ökande efterfrågan är det inte bara nödvändigt att skala upp primärvården, utan 

också att utveckla systemen för att lotsa patienter till rätt vårdnivå. Denna 

bedömningsprocess kallas i sjukvården för triagering.  

 

Triageringen bör som grundregel ske via vårdguiden 1177 över telefon eller genom digitala 

och intelligenta frågeformulär som patienten själv fyller i via nätet. Genom triageringen 

avgörs vilken vårdnivå och i relevanta fall vilken typ av patientmöte som är mest lämpligt i 

det enskilda fallet. I många fall kan patienter bedömas och behandlas utan att fysiskt besöka 

en sjukvårdsinrättning, exempelvis genom videobesök eller telefonsamtal med läkare eller 

annan hälso- och sjukvårdspersonal. I andra fall bör patienter söka sig till sjukhusens 

akutmottagning utan att passera vårdcentralen.  

 

Så snart primärvårdens tillgänglighet och kapacitet förbättrats till en för patienterna 

godtagbar nivå bör det preciserade grundåtagandet kräva att alla patienter som söker kontakt 

med sjukvården genomgår en relevant triagering. Detta för att säkerställa att den mest 

adekvata insatsen för varje enskild patient erbjuds på rätt vårdnivå. Det förekommer idag att 

landsting infört remisskrav för besök på akutmottagningar. Det är en drastisk åtgärd när 

tillgängligheten i övrigt inte är tillräckligt utbyggd och riskerar därför att påverka tilliten till 

hälso- och sjukvården. Vi menar därför att det är mer ändamålsenligt och långsiktigt hållbart 

att bygga ut 1177 och förstärka ingångarna till vården genom triagering.  

 

Patienter med allvarliga och livshotande tillstånd samt patienter som av olika skäl saknar 

förmåga att kontakta vårdguiden via telefon eller digitala kanaler är naturligtvis alltid 

undantagna kravet på triagering. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Förlag 5:  Inför ett nationellt vårdvalssystem för virtuell vård och slopa 

ersättningen för digitala vårdkontakter som inte föregåtts av 

triagering via 1177 

 

De senaste årens framväxt av digitala alternativ till vanliga vårdkontakter, främst via 

videobesök, har delvis ritat om kartan. Utvecklingen har drivits av ett antal privata aktörer 

och tjänsterna har snabbt ökat i popularitet. Den snabba tillväxten kan tolkas som en 

reaktion på de tillgänglighetsbrister som finns i dagens primärvård. Flera landsting har – 

eller är i färd med att utveckla egna system för videobesök/digitala vårdkontakter.  

 

Vårdgivare som erbjuder patienter videobesök får idag offentlig ersättning via avtal med ett 

eller flera landsting. Vårdvalet i primärvården ger patienter rätt att söka vård hos alla 

vårdgivare med landstingsavtal. De digitala vårdgivarna kan därför rekrytera patienter i hela 

landet så länge vårdgivare har avtal med något landsting. Idag behövs inte någon bedömning 

av patienternas eventuella behov av ett digitalt läkarbesök för att offentlig ersättning ska 

utgå.  

 

För att klara omställningen på ett resurseffektivt sätt behöver vårdgivarna bejaka 

digitaliseringens möjligheter. Virtuella läkarbesök bidrar rätt utformade till att effektivisera 

och förenkla vården för både vårdgivare och patienter. Därtill bidrar de till att de begränsade 

gemensamma resurserna användas på ett ansvarsfullt och klokt sätt.  

 

En återkommande kritik som riktas mot digitala vårdgivare är att offentlig ersättning 

utbetalas utan att någon bedömning av patientens behov av ett läkarbesök föregått åtgärden. 

En vanlig uppfattning bland vårdanställda och beslutsfattare är att digitala vårdgivare därför 

dränerar primärvården på resurser. Kritik har också riktats mot bristande patientsäkerhet 

och en allt för omfattande förskrivning av antibiotika. 

 

När ett system med obligatorisk triagering införts kommer sannolikt en stor andel av vårdens 

patientmöten kunna ske via videobesök eller telefon. För de patienter som bedömts ha behov 

av ett digitalt vårdmöte bör det finnas möjlighet att välja utförare av digital vård.  

 

Det finns flera goda skäl att tillåta aktörer med annan driftsform än offentlig att erbjuda 

digitala vårdmöten inom ramen för ett nationellt vårdvalssystem för virtuell vård. Dels kan 

de privata vårdgivarna avlasta den offentliga vården, dels skapas incitament för konkurrens 



 

 

 

och innovation. Här finns en möjlighet att ge primärvården möjligheter att ta sig an ett 

utökat åtagande för multisjuka äldre, i och med att mindre komplicerade patientfall kan 

hanteras smidigt och ändå patientsäkert. 

 

Den möjlighet som idag finns för digitala/virtuella vårdgivare att få offentlig ersättning för 

patientbesök där patienten inte har triagerats via 1177 bör därmed helt försvinna.  

  

 

Förslag 6:  Garantera konkurrensneutralitet för privata såväl som offentliga 

primärvårdsaktörer 

 

Vårdvalssystemet har som övergripande princip att det ska råda likvärdiga villkor för alla 

utförare. Konkurrensverket pekade redan 2014 i en rapport på att många privata vårdgivare 

inom primärvården är missnöjda med att en del landsting vid återkommande underskott för 

egenregin inte ställer tillräckliga krav på att egenregin ska nå en ekonomi i balans . 

Vårdföretagarna har i en senare rapport (Vårdval med förhinder) kommit fram till att den 

landstingsdrivna primärvården går med underskott i tre av fyra landsting (2016). 

 

Ett rättsfall från Region Västernorrland har relativt nyligen slagit fast att det är tillåtet för en 

offentlig huvudman att i viss mån särbehandla den egna verksamheten inom primärvården. 

Rättsläget behöver klargöras och vid behov bör Lagen om valfrihetssystem skärpas för att 

säkerställa konkurrensneutralitet verkligen råder. 

 

Den nuvarande situationen bidrar till en ökad ojämlikhet inom primärvården, när enskilda 

vårdcentraler får klara sig på mindre resurser än sina offentligt drivna motsvarigheter. 

Landstingens hantering påverkar sannolikt också viljan att starta och driva verksamhet inom 

primärvården, i ett läge när vi behöver fler läkare som vill engagera sig för en bättre 

primärvård. Det behövs tydligare spelregler på området, som innebär en reglerad 

kompensation och transparent uppföljning. Möjligheten till obligatorisk efterhandsreglering 

bör utredas – vid de fall då landstingsdriven primärvården har gynnats på bekostnad av 

enskilda, privata utförare. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Förslag 7:  Ta ett nationellt ansvar för specialistutbildningen av läkare 

underlätta möjligheten till dubbelspecialistutbildning för läkare 

med andra relevanta specialiteter som vill bli allmänläkare.  

 

Ett av primärvårdens mest akuta problem är den kroniska bristen på allmänläkare. Sverige 

har alldeles för få allmänläkare (och de som finns arbetar inte sällan deltid). Bristen finns där 

trots att platserna på läkarutbildningen har ökat över åren. Bakgrunden är att när 

utbildningarna till specialist (ST-utbildning) ska dimensioneras, då avgör landstingen själva 

antalet utbildningsplatser. Inte sällan sker bedömningarna till och med ner på kliniknivå. 

Avsaknaden av nationell samordning och kontroll när det gäller dimensioneringen av ST-

läkarutbildningen måste åtgärdas. 

 

Sedan 1960-talet har ansvaret för läkares grundutbildning och vidarebildning delats mellan 

staten och landstingen. Staten har ansvarat för läkarnas grundutbildning vid universiteten. 

Landstingen har ansvaret för den allmäntjänstgöring (AT) som krävs för att få 

läkarlegitimation. När läkarexamen och allmäntjänstgöring är avklarade ska alla läkare 

genomgå en cirka fem år lång specialiseringstjänstgöring (ST). Specialiseringstjänstgöring 

innebär att legitimerade läkare anställs inom landstingen som ST-läkare och utvecklar sin 

specialistkompetens.31 Regeringen har nyligen föreslagit att AT-tjänstgöringen ska slopas och 

att specialisttjänstgöringen istället ska inledas med så kallad bastjänstgöring. 

 

Bristen på specialister i allmänläkare förväntas tillta under kommande år.32 Bristen leder till 

ett ökat behov av inhyrning av personal. Något som i sin tur leder till bristande kontinuitet 

och tillgänglighet för patienterna. Därtill ökar arbetsbelastningen för undersköterskor och 

sjuksköterskor när de om och om igen behöver introducera nya hyrläkare i rutinerna på 

avdelningen, mottagningen eller vårdcentralen. Det är därför hög tid att överväga att det 

finansiella och operativa ansvaret för fördelningen av ST-läkarutbildning i allmänmedicin 

flyttas från regioner och landsting till staten.  

 

Regeringen bör också utreda formerna för att underlätta möjligheten till 

dubbelspecialistutbildning för läkare med andra relevanta specialiteter som vill bli 

allmänläkare. Sådana insatser har genomförts tidigare i samband med 1990-talets 

husläkarreform och torde kunna ge ett tillskott av allmänläkare på sikt.  

                                                        
31 Statskontoret 2016, sid 11 
32 Socialstyrelsen 2017, sid 26 ff. 



 

 

 

 

Förslag 8:  Förstärk hemsjukvården och den äldres rätt till samordnade hälso- 

och sjukvårdsinsatser i såväl sitt egna hem (ordinärt boende) som i 

särskilt boende. 

 

Den stora andelen äldre som är multisjuka eller som har kroniska sjukdomar har av naturliga 

skäl ett särskilt stort behov av en individanpassad, samordnad och kontinuerlig vård och 

omsorg. Det är därför viktigt att säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig. Men en god 

vård och omsorg ställer också stora krav på helhetssyn, kontinuitet och samverkan över 

specialitets-, professions- och organisationsgränser.  

 

Särskilt stora kravs ställs på omsorgen vid demenssjukdom. Socialstyrelsen redovisade 

nyligen33  att det insjuknar mellan 20 000 och 25 000 personer i en demenssjukdom varje år. 

Det innebär att det finns mellan 130 000 och 150 000 personer med demenssjukdom i 

Sverige idag. Socialstyrelsens prognos visar att antalet personer med demenssjukdom nästan 

kommer att fördubblas fram till år 2050. Det är därför oroväckande att andelen kommuner 

som har multiprofessionella demensteam har minskat från 56 procent (2014) till 45 procent 

(2018). I de team som finns, är det dessutom mycket ovanligt att personal från såväl 

landstinget som kommunen ingår. Dessutom visar rapporten att det saknas både kompetens 

och praktiska förutsättningar inom hemtjänsten, vilket gör att personer med demenssjukdom 

som bor hemma inte får de insatser som de skulle behöva. 

 

Socialstyrelsen definierar hemsjukvård som: ”hälso- och sjukvård när den ges i patients 

bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är 

sammanhängande över tiden”. Hemsjukvård är därmed en vårdform som stärker den äldres 

trygghet och deras rätt till en god vård utifrån deras individuella behov.  

 

Eftersom insatser kopplade till hemtjänst eller äldreboende (särskilt boende) regleras via 

Socialtjänstlagen (SoL) medan hemsjukvård regleras via hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

krävs det en god organisatorisk samverkan för att den äldres enskilda behov, inte 

byråkratiska regelverk, ska vara ledande för att säkerställa en god vård och omsorg.  

Tyvärr är det idag en bristande samverkan mellan hemtjänst, hemsjukvård och övrig hälso- 

och sjukvård. 

 

                                                        
33 Socialstyrelsen 2018, Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 Vård och omsorg vid demenssjukdom 
– Sammanfattning med förbättringsområden   



 

 

 

En rapport från Socialstyrelsen34  visar att 2015 var det drygt 87 procent av alla personer med 

kommunal hälso- och sjukvård (80 år eller äldre) i ordinärt boende som även hade 

hemsjukvård (tre kommuner rapporterade 100 procent). I särskilt boende hade 95 procent 

tillgång till hemsjukvård (50 kommuner rapporterar 100 procent). Av de personer (80 år 

eller äldre) som hade hemtjänst var det dock endast 70 procent som också hade 

hemsjukvård.  

 

Även hemtjänstpersonal vittnar om att det ofta är stuprörstänk runt de olika aktörerna som 

ska erbjuda vård och omsorg av de äldre. Det kan exempelvis handla om att en 

undersköterska upptäcker ett sår på den äldres ben, men då personen inte är inskriven i 

hemsjukvården blir han eller hon hänvisad till akuten istället för att få hjälp i hemmet. Detta 

trots att vårdbehovet egentligen inte krävde sjukhusvård. Det kan också handla om att 

hemsjukvården inte är tillräckligt flexibel eller tillgänglig när det sker en förändring i den 

äldres hälsotillstånd.  

 

Förarbetet till Äldreutredningen (se mer info avsnitt 3) visar att så många som var sjätte 

patient över 65 år återinskrivs oplanerat i sjukvården inom 30 dagar efter att ha skrivits ut. 

Detta är framför allt påfrestande för patienten, men det tar också stora resurser i anspråk. 

Utredaren bedömde att 122 000 vårddygn inom slutenvården skulle kunna undvikas genom 

att skapa en bättre personcentrerad organisation runt äldre med omfattande och 

sammansatta vård- och omsorgsbehov.  

 

Om denna slutenvård och regelmässiga vårdbesök skulle kunna överföras till de äldres egna 

hem eller äldreboende och där utföras av personal som har särskild utbildning i geriatrisk 

och/eller palliativ vård skulle flera fördelar uppnås. Viktigast vore att vården av de äldre 

skulle förbättras genom att onödiga transporter och miljöbyten undviks. En annan positiv 

effekt skulle bli att trycket på akuten och slutenvården skulle minska påtagligt när äldre får 

bättre vård hemma. Mot bakgrund av de starkt växande vårdköerna och långa väntetiderna 

på akuten vore det mycket välkommet. 

 

Vi Kristdemokrater anser att alla äldre ska ha rätt till hemsjukvård för att stärka deras rätt till 

trygghet och en god vård och omsorg utifrån deras individuella behov. Det innebär att vissa 

insatser som idag regleras enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen bör regleras 

via ett gemensamt lagrum som tydliggör att den äldre har rätt till samordnade hälso- och 

sjukvårdsinsatser i såväl sitt egna hem (ordinärt boende) som i särskilt boende. 

                                                        
34 Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre Lägesrapport 2017, sid 15 



 

 

 

 

Vi vill införa hemsjukvården ska bestå av ett multiprofessionellt team av undersköterskor, 

distriktsjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister och demenssköterskor för 

att motverka stuprörstänk inom organisationen. Hemsjukvårdsteamet får ansvaret att 

samordna vården och omsorgen kring den äldre personen samt kommunicera med 

biståndshandläggaren och personal ansvarig för samordnad individuell plan (SIP). 

Hemsjukvårdsteamet har också ett ansvar att vara kontaktpunkt mot anhöriga. Detta medför 

ett utvidgat vård- och omsorgsansvar för personalen i hemsjukvården. Under tiden efter en 

medicinsk behandling av en äldre person ska hemsjukvårdsteam ha ett ansvar för personens 

återhämtning och rehabilitering. Kristdemokraterna bedömer att det är av stort värde för 

patienterna att få ett omfattande stöd under den perioden. En framgångsrik rehabilitering 

kan påtagligt underlätta för patienten framöver vilket kan leda till ett minskat vårdbehov och 

även lägre kostnader. Utökad möjlighet till ”vardagsrehabilitering” stärker också den äldres 

allmäntillstånd. Genom bibehållen eller förbättrad fysisk kapacitet kan den äldre få 

förbättrad livskvalitet och möjlighet att vara mer delaktig i exempelvis sin dagliga hygien 

eller sysslor i hemmet. 

 

Primärvården ska vara bas för den större delen av den vård som ges till de mest sjuka äldre. 

Kontinuerlig och samordnad kontakt ska hållas med hemsjukvårdsteamet. För att få till 

stånd en fungerande vårdkedja över huvudmannaskapsgränsen krävs en delaktig 

läkarmedverkan i hemsjukvården. Därför måste de äldre ha rätt till en fast läkare som har det 

övergripande ansvaret för den äldre. Vi föreslår att kommuner bör ges möjlighet att anställa 

läkare i syfte att klara vårdkedjan inom hemsjukvården med bibehållen medicinsk kvalitet. 

 

Det ska krävas kompetens motsvarande undersköterskor för att jobba i hemsjukvården. Det 

är viktigt att personalen har grundläggande medicinsk utbildning för att kunna bedöma den 

äldres status, kunna ta emot delegationer, föra en dialog med teamet om utvecklingen och 

vidareförmedla hälsostatus till andra vårdgivare. Samtidigt ska personalen ha rätt 

omvårdnadskunskaper. För att säkerställa kompetensen vill vi återinföra Omvårdnadslyftet. 

Det ska finnas tydliga nationella krav på utbildningarna inom vård- och omsorgsområdet för 

att säkerställa kvaliteten på kompetensutvecklingen. 

 

Vi lever i en tid som knyter allt större förhoppningar till en omvälvande digitalisering inom 

hälso- och sjukvården. Samtidigt finns tecken på att den hittillsvarande digitaliseringen av 

sjukvården inte uteslutande har bidragit till en bättre sjukvård. Fråga läkare, sjuksköterskor 



 

 

 

och annan vårdpersonal: en mer eller mindre allmän uppfattning är att administration och 

registrering i IT-system tar orimligt med tid i anspråk. Den produktivitetstatistik och 

tidmätningar som finns stödjer dessa uppfattningar.  

 

Det finns dock alltjämt starka skäl att tro att digitalisering är en lösning på många av de 

problem som hälso- och sjukvården står inför. Men det kräver fler beslut och bättre stöd. 

Utvecklingen gynnas inte av ett aningslöst anammande av allt som kan sammanfattas i ettor 

och nollor. Det gäller att sjukvårdens medarbetare och processer utvecklas parallellt med de 

nya IT-systemen. Digitalisering är ett medel - inte ett självändamål. 

 

Digitaliseringens verkliga potential ligger i möjligheterna till effektivare arbetssätt och 

direktkommunikation med patienter, samt nyttjandet av stora datamängder i ledning, 

styrning och verksamhetsutveckling som kan realiseras när ny teknik används klokt och 

samordnat. Hittills har dock digitaliseringen till största delen handlat om att datorisera 

redan befintliga informationsmängder och processer.  

 

Regeringen och SKL:s styrelse har beslutat anta en vision som utgår ifrån att Sverige år 2025 

ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter inom hälso- och 

sjukvården.35 Det är ett minst sagt ambitiöst beslut och frågan är om beslutet stannar vid en 

vision, eller om vi kommer få se ett inhemskt hälso- och sjukvårdssystem som verkligen är 

bäst i världen.  

 

Här beskriver vi förslag som anser är nödvändiga för att realisera potentialen när det gäller 

nya sätt att med hjälp av digitala lösningar ställa diagnos, arbeta preventivt och ge 

behandling. Digitaliseringen ska inte öka administrationen utan istället bidra till bättre vård, 

prevention och egenvård samtidigt som den personliga integriteten säkras. 

 

Hälso- och sjukvården har genomgått en häpnadsväckande utveckling över tid. Flera 

cancerdiagnoser, som för bara några decennier innebar en dödsdom, är numer ofta att 

betrakta som kroniska sjukdomar. Många kirurgiska behandlingar – som för inte så länge 

sedan krävde långa inläggningar på sjukhus – genomförs nu via ett besök över dagen. Bättre 

läkemedelsbehandlingar har bidragit till en väsentligt bättre livskvalitet för personer med 

diabetes och reumatiska sjukdomar, för att ta några exempel. 

 

                                                        
35 Vision e-hälsa 2025. Överenskommelse mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och 
Landsting (2017) 



 

 

 

Gemensamt för många av hälso- och sjukvårdens framsteg är att de grundar sig i forskning 

och läkarvetenskapens ständiga ambition att förbättra vården för patienterna. Den 

digitalisering, som initierade bedömare menar är lösningen på hälso- och sjukvårdens många 

utmaningar, har inte skapat omvälvande medicinska förbättringar i jämförelse med annan 

utveckling. Mot denna bakgrund finns det kanske anledning att fråga sig varför det behövs en 

digitalisering av hälso- och sjukvården?  

 

Ett svar till varför digitalisering är nödvändig inom hälso- och sjukvården är att vi (som 

tidigare beskrivit ovan under avsnitt 3) står inför en markant befolkningsökning och en 

kraftigt åldrande befolkning inom det närmaste decenniet. De demografiskt betingade 

kostnadsökningarna blir följaktligen omfattande. Dessutom ser vi mer eller mindre parallellt 

kostnadsökningar av andra skäl. Nya behandlingsformer och medicinteknik introduceras 

samtidigt som patienterna efterfrågar en allt högre kvalitet och service. 

 

Av dessa fakta kan en slutsats dras: landstingen och regionerna måste effektivisera sin 

verksamhet för att kunna tillgodose större behov och högre krav. Skattehöjningar kommer 

inte att räcka, och det finns inte någon uppenbar överkapacitet som kan tas till vara. De 

reserver som tidigare tagits i anspråk – neddragningar av vårdplatser och kortare vårdtider – 

kan fortfarande utnyttjas, men inte i den omfattning som krävs för att möta de problem som 

väntar inom kort. 

 

Hälso- och sjukvården är inte vilken produktionsapparat som helst. Det är inte möjligt att 

applicera en industriell logik på de utmaningar som sjukvården står inför. Den centrala 

landstingsbyråkratin kan visserligen upphandla ett nytt IT-system. Men utan en samtidig 

förändring av både ledning och styrning och arbetssätt – kommer ingen förbättring att ske. 

Att digitalisera hälso- och sjukvården är komplicerat. Många medarbetare är involverade och 

det kommer krävas tid och tydliga mål med verksamheten. 

 

Vilka områden skulle kunna utvecklas och bidra till en effektivare och mer kvalitativ hälso- 

och sjukvård. Vi kan se fyra huvudområden: 

 System för uppföljning, diagnos, prevention och egenvård 

 Integrerade journal- och patientdatasystem för minskad administration och bättre 

verksamhetsuppföljning 

 Ökad tillgänglighet och effektivare patientflöden genom digitala kontaktvägar  

 Starkare patientinvolvering som gör patienter till medskapare av sin egen vård 

 



 

 

 

Landstingen använder i dag endast cirka fem procent av sina IT-resurser i gemensamma 

satsningar, trots att behoven i stort sett är identiska över landet. Det är uppenbart att 

huvudmännens agerande inte sker samfällt, utan i huvudsak som 21 självständiga beställare 

av system. Detta hindrar utveckling. Till landstingens oförmåga att agera som enhetlig 

beställare tillkommer också begränsade ekonomiska möjligheter för nyutveckling och 

innovation.  

 

Landstingen satsar betydligt mindre än andra jämförbara branscher i Sverige på IT-

utveckling och digitalisering (jämför exempelvis med banksektorn). I viss mån leder 

digitaliseringen trots allt till kvalitetsförbättringar, men utan effektivitetsvinster så kommer 

vi hamna i en situation med allt mer begränsade resurser.  

 

Landstingens IT-strateger och chefer (den så kallade SLIT-gruppen) sätter varje år ihop en 

rapport. Gruppens senaste rapport36 (2017) pekar på framsteg, men också på betydande 

problem med landstingens IT-satsningar. Några exempel som framförs är följande: 

 IT-kostnaden som andel av omslutningen håller i stort samma nivå ända sedan 

mätningarna började 2003. 2016 utgjorde IT-kostnaden 2,87 procent av omslutningen. 

En marginell ökning jämfört med 2015 (2,84 procent). Det finns relativt stora skillnader 

mellan landstingen.  

 Under flera år har ambitionen varit att öka satsningarna inom IT-området. I realiteten 

har obetydligt mer medel, i relativa tal, lagts på IT under de senaste 10 åren. 

 Det ekonomiska utrymmet för nyutveckling och innovation är mindre i landstingen 

jämfört med andra branscher i Sverige – även jämfört med andra delar av offentlig 

sektor. 

 Medel till landstingens/regionernas samverkan via Inera har för 2016 varit ungefär 514 

miljoner kronor, vilket utgör cirka 5,2 procent av landstingens samtliga kostnader för IT.   

 Inom digitaliseringsområdet ses samma situation som inom resten av hälso- och 

sjukvården. Landsting/regioner har svårt att samordna sin verksamhet. Investeringar 

sker med en slags suboptimering, där varje litet landsting upphandlar egna system och 

lösningar. Gemensamma upphandlingar pågår inom nya, integrerade journalsystem, 

vilket kan ge en positiv påverkan under kommande år – men det räcker högst sannolikt 

inte.  

 

                                                        
36 eHälsa och IT i landstingen, rapport från SLIT-gruppen (2017) 



 

 

 

Statlig styrning av hälso- och sjukvården är en förutsättning  

Investeringarna i digitalisering inom hälso- och sjukvården måste öka kraftigt och 

åtminstone närma sig andra verksamhetsområden inom tjänstesektorn. Bankerna har, för att 

ta ett välkänt exempel, ersatt mycket av den kontorsbundna verksamheten med 

internetbaserade servicetjänster. Den utvecklingen hade inte varit möjlig utan stora och 

långsiktiga investeringar. 

 

Slutsatsen kan inte bli någon annan än att ett suboptimerat system med 21 landsting måste 

ersättas med en statlig styrning, och ett huvudmannaskap, som kan allokera resurser 

effektivt och ställa de krav som behövs på leverantörer och resultat. Behoven av en kraftfull 

digitalisering är dock så pass skriande att vi inte har råd att vänta på huvudmannaskaps-

reformer. Arbetet måste inledas på en gång, och det krävs därför snabbare åtgärder. Vi 

presentera här fyra förslag på åtgärder som vi anser behöver vidtas omgående. 

 

 

Förslag 9: Staten bör kräva att landstingen inför en gemensam standard för 

journalsystem 

 

Hälso- och sjukvårdssystemet lider idag  av en bristande standardisering av informatiken i 

patient- och datasystemen samt hur systemen implementerats.  Ett sätt att snabbt förbättra 

kommunikationsmöjligheterna inom vården och underlätta för patienterna att bli mer 

delaktiga i sin egen vård vore att kräva att landstingen till att börja med inför gemensam 

standard för journalsystem. Men, så snart som möjligt bör det även införas en gemensam 

standard för kvalitetsregister och biobanker och andra relevanta system. Det skulle direkt ge 

förutsättningar för att följa upp medicinska resultat av vården på ett bättre sätt.  

 

Är detta ett orimligt krav att ställa på landstingen? Svaret är nej – i den tidigare omnämnda 

rapporten av landstingens IT-chefer och strateger påpekas att det är en felaktig bild att 

vården har en stor spridning av olika system och leverantörer för vårddokumentation.  Inte 

mer än fyra system/leverantörer har 86 procent av marknaden. Den bristande så kallade 

interoperabiliteten går att åtgärda.  

 

 



 

 

 

Förslag 10: Ge patienter äganderätt över sin egen journal- och 

sjukvårdsinformations och rätt att lagra och dela den med andra 

vårdgivare 

 

Det område som kanske är mest lovande inom all digitalisering av hälso- och sjukvården är 

de förbättrade möjligheterna till prevention och egenvård. Utgångspunkten för den typen av 

resonemang är möjligheten att individualisera preventionsinsatserna och göra patienterna 

mer delaktiga i sin egen vård och hälsoutveckling. Det skapar i sin tur förutsättningar för en 

kontinuerlig uppföljning, som görs både av patienten själv och av vårdpersonal.  

 

Det finns starka vetenskapliga bevis för att patienter som är delaktiga i sin egen vård också 

har en bättre upplevelse av vården samtidigt som de i slutändan får bättre 

behandlingsresultat. Därutöver talar mycket för att delaktiga patienter på ett effektivt, 

individanpassat och patientsäkert sätt kan själva kan utföra en del av de uppgifter som i dag 

utförs av sjukvården. Det brukar beskrivas som att patienter blir medskapare av sin egen 

vård.  

 

För hälso- och sjukvården finns också mycket stor effektiviseringspotential i en utveckling 

där patienten är löpande delaktig i sin vård, inte minst för patienter med kroniska sjukdomar 

eller tillstånd. Många av de stora folksjukdomarna står för en betydande del av 

sjukdomsbördan. Dessa sjukdomar kan i hög utsträckning förebyggas. Flera företagsdrivna 

initiativ av insett potentialen i att patienter med kroniska sjukdomar kan följa och rapportera 

sin hälsa och sina medicinska värden kontinuerligt via internet, istället för vid enstaka besök 

i vården. En förhoppning är att dessa initiativ kan leda till en bättre folkhälsa. 

 

Som exempel kan nämnas diabetesvården där huvudregeln i de flesta landstingen är att 

patienter varje år kallas till sin läkare för kontroll, provtagning och samtal. I en situation där 

diabetespatienter själva och löpande kan rapportera exempelvis blodsockernivå, motion, vikt 

och kosthållning kan vårdens resurser inriktas mot de patienter som har de verkliga behoven. 

För vissa diabetiker är det årliga läkarbesöket onödigt medan andra har behov av tätare 

kontakt.  

 

Men riktigt intressant blir det förstås om dessa e-hälsotjänster kan kopplas ihop med den 

fysiska hälso- och sjukvården. Då finns det en möjlighet att på allvar decentralisera 

vårdtjänsterna – närmare invånarna. I detta sammanhang är det avgörande att patienter får 

äganderätt över sin egen journal- och sjukvårdsinformations och ha rätt att lagra och dela 

den med andra vårdgivare. 



 

 

 

 

Förslag 11:  Tillsätt en parlamentarisk utredning som tar ställning till 

målkonflikten mellan integritet och utnyttjande av data från vården 

 

Så länge e-hälsofrågorna har varit aktuella i den politiska debatten, har integritetsfrågorna 

diskuterats parallellt. Det är inte så konstigt eftersom vården hanterar data som är något av 

de mest integritetskänsliga uppgifter som finns. Ett flertal utredningar har genom åren 

försökt att kryssa mellan å ena sidan välfärdssystemens behov av uppföljning och 

verksamhetsutveckling, och å andra sidan berättigade krav på personlig integritet. Dessa 

frågor är inte okomplicerade och uppfattningar beror oftast på vilken av de två sidorna man 

främst beaktar. 

 

Hos såväl de medicinska professionerna, patientföreträdarna och e-hälsoföretagen finns en 

frustration över Datainspektionens tolkning av nuvarande regelverk. Intressenter från många 

olika grupperingar menar att nuvarande rigida lagtolkning onödigtvis hindrar utvecklingen 

på området. Den svenska hälso- och sjukvården är i stort behov av innovationer och mätbara 

resultat i mötet mellan patient och vårdpersonal. Det finns inget annat sätt att klara den 

kommande demografiska utmaningen nämnd tidigare i rapporten. Den här frågan är därmed 

inte en teknisk-juridisk utredningsfråga som enbart ska hanteras av experter, även om deras 

expertis också är helt nödvändig.  

 

En parlamentarisk utredning behöver tillsättas för att skapa förankring och långsiktiga 

spelregler. Det som krävs är ett långsiktigt och tydligt regelverk på området som tar sig an 

själva målkonflikten. I grunden behöver en tydligare praxis utarbetas som kan omsättas i en 

tydlig och begriplig lagstiftning. Som regelverket ser ut idag råder osäkerhet som vad som får 

göras och inte göras när det gäller olika typer av digitaliserings- och uppföljningsmetoder och 

det hämmar nödvändig utveckling och innovation. 

 

 

Förslag 12:  Förbättra möjligheterna för forskning, uppföljning av medicinska 

resultat och verksamhetsutveckling  

 

Hälso- och sjukvårdssystemet är komplext och svårt att styra från ledningsnivåer ovanför 

läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal som möter patienterna. Ny lagstiftning, 

tillsyn och regeringsbeslut kan ibland ha goda effekter, men lika ofta leder besluten inte till 

några märkbara förändringar. 

 



 

 

 

Vi behöver på sikt gå mot en situation där vi styr och ersätter hälso- och sjukvården efter vad 

verksamheten åstadkommer - inte vad den utför. Prevention ska löna sig, onödiga 

behandlingsinsatser ska motverkas. Överbehandling med läkemedel ska kunna förhindras, 

medan underbehandling ska åtgärdas. En kontinuerlig vård och omvårdnad av äldre 

multisjuka patienter ska underlättas.  

 

För att hälso- och sjukvården på allvar ska kunna använda sig av och dra slutsatser från den 

data som hela systemet genererar (så kallad Big Data) krävs att någon myndighet ges 

möjligheten att utföra uppgiften. Idag måste varje sådan analys förhandsprövas utifrån 

väldigt tydliga beskrivningar av syfte och mål med långa väntetider som följd.  

 

Men inom den data som finns tillgänglig ”gömmer sig” insikter och resultat som skulle kunna 

vara till enorm nytta för i princip alla välfärdssystem (inte bara hälso- och sjukvården). 

Sammanförandet av sådan data är rigoröst skyddad via lagstiftning – och det bör fortsatt 

finnas ett omfattande skydd för integritetskänsliga uppgifter. Men mycket data är 

avpersonifierad eller kan avidentifieras före publicering. Här finns också nyckeln till att 

övergå till en framgångsrik styrning av hälso- och sjukvården som bygger på resultat - inte 

insatser i form av resurser, personal och vårdplatser. En statlig utredning bör se över hur 

dessa data kan göras mer lättillgänglig.  

 

Landsting och regioner har under lång tid försökt att samordna sig kring e-hälsofrågor. 

Under alliansregeringens tid togs flera viktiga initiativ för att strukturera och utveckla e-

hälsoarbetet, inte minst genom strategin Nationell eHälsa som antogs 2010. Teknisk 

utveckling har skett och sker inom flera områden – men det går för långsamt och potentialen 

för större och mer omvälvande förändringar realiseras inte. 

 

Intrycket är dessutom att regeringen inte styr med enkla målsättningar och tydliga ramar. 

Istället har man tillåtit en enorm tillväxt av delprojekt och samordningsuppdrag. Värdet av 

alla dessa initiativ är svårt att bedöma. Men en sak är klar: varje sådan åtgärd måste 

implementeras i vårdens praktiska vardag och arbete. Det är helt uppenbart en flaskhals 

inom hälso- och sjukvården som visioner och strategier gärna lämnar utan närmare 

kommentar. 

 

Det är mycket angeläget att åstadkomma en starkare och mer överblickbar styrning av 

utvecklingen på e-hälsoområdet. Det faller på regeringen att driva en sådan förenkling och 



 

 

 

ambitionshöjning. Regeringens beslut att flytta E-hälsomyndigheten – som är en central 

aktör i arbetet – var illa förberett och visar vilken liten vikt regeringen lägger vid arbetet. 

Regionalpolitiska hänsyn fick i det här fallet spela en viktigare roll än samordningen av en 

avgörande fråga för hela välfärdssamhället. 

 

Socialdepartementets och SKL:s vision och handlingsplan för att ”bli bäst i världen” på 

digitalisering är i många avseenden tandlös. Koordinering och samverkansorganisation inom 

ramen för visionen kan säkert komma att spela en viss roll. Den som försöker överblicka alla 

initiativ och pågående åtgärder kommer dock bli överväldigad (på ett i huvudsak negativt 

sätt). Det är dags att styra upp det statliga e-hälsoarbetet och ställa tydligare krav på 

landsting och regioner. 

 

Det är bråttom att samla sig kring en skyndsam och effektiv strategi. En tydligare statlig 

styrning, även på kort sikt, är nödvändig. Vi måste börja med att förändra vardagen för 

vårdens medarbetare. Förbättra deras arbetsmiljö och förutsättningar att ge fler patienter en 

hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Svenska sjukhusläkarna ägnar, enligt de mätningar som 

har gjorts, ungefär 30 procent av sin tid till direkta patientkontakter. I världens bästa 

sjukvårdsorganisationer har läkarna över 70 procents direkt tid med sina patienter.37 

Läkarna har blivit fler och träffar färre patienter – den paradoxen är tydlig i den nationella 

statistik som finns.  

 

Myndigheten för vårdanalys har analyserat primärvårdsläkarnas uppfattningar runt sin 

arbetssituation.38 Studien genomfördes inom ramen för IHP (The Commonwealth Fund 2015 

– International Health Policy Survey) och drygt 2 900 svenska primärvårdsläkare har 

besvarat enkäten. Undersökningen ger en bild över hur läkarna upplever den svenska 

primärvården jämfört med läkare i nio andra länder: Australien, Kanada, Nederländerna, 

Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA. Resultaten visar att:  

 Svenska primärvårdsläkare lägger minst andel av sin arbetstid på patientmöten. 

 Svenska läkare träffar också i genomsnitt färre patienter per vecka samtidigt som 

deras patientmöten är längre. Även om patientmötena är långa i internationell 

jämförelse är bara en liten andel av de svenska primärvårdsläkarna nöjda med den tid 

de kan ägna åt varje patient.  

                                                        
37 Den sjuka vården 2.0, Fölster m.fl. s. 63 f. 
38 Vårdanalys, 2015 



 

 

 

 Sverige är tillsammans med Storbritannien det land där flest läkare säger att deras 

arbete som primärvårdsläkare är stressigt – drygt hälften svarar att deras arbete är 

mycket eller oerhört stressigt.  

 De svenska läkarna lägger mer tid på administration och indirekt patientkontakt än 

deras kollegor i andra länder gör. 

 Trots flera goda resultat vad gäller funktionerna är bara 37 procent av de svenska 

primärvårdsläkarna mycket nöjda eller nöjda med det journalsystem de använder. 

Det är minst andel av alla länder. 

 Sverige är ett av de länder där störst andel av läkarna anser att kvaliteten på vården 

har försämrats under de senaste tre åren. Sedan 2012 har dessutom andelen läkare 

som anser att hälso- och sjukvårdssystemet på det stora hela fungerar bra minskat 

från drygt 40 procent till knappt 20 procent.  

 

Vårdpersonalens möjlighet att ägna sig åt sin huvuduppgift – att vårda patienterna – är idag 

begränsad av flera faktorer inklusive en obalanserad personalsammansättning i hälso- och 

sjukvården och en arbetsmiljö som pressas till det yttersta bland annat på grund av 

administrativa göromål. Dessa två faktorer leder sammantaget till långa väntetider, 

medicinska risker och ett sjukvårdssystem som allt fler uppfattar som bristfälligt. Vi behöver 

kunna ha både ett kort- och långsiktigt perspektiv på hälso- och sjukvårdens utveckling där 

översynen av huvudmannaskapet är en avgörande del. I närtid krävs dock att det politiska 

systemet kan samla sig och fokusera på dessa grundproblem. 

 

 

Förslag 13: Minska sjukvårdspersonalens administrationsbörda  

 

Hälso- och sjukvården är en komplex verksamhet (som dessutom konsumerar 11% av våra 

samlade medel). Med det följer ett behov av administration – allt från löneutbetalningar, 

arbets- och semesterschemana, läkemedels- och andra produktbeställningar och inköp till 

resultatrapportering (finansiell och verksamhetsmässig) och ren dokumentation av den 

enskilde patientens hälsotillstånd och relaterade fynd. Den tilltagande mängden 

administration har gått parallellt med ett alltmer uttalat motstånd mot ”administratörer”. 

Därför har administrativa uppgifter lagts över på vårdande personal och på chefer, med 

påföljden att mindre tid finns till att vårda patienter och till att leda och organisera 

verksamheten. Samma trend har uppmärksammats inom polisen och försvaret, där 

minskning av den civilanställda personalen gjort att kärnuppdraget försvagats. Inom skolan 



 

 

 

har på senare tid diskuterats att avlasta lärarna administration, för att ge dem mer tid till 

undervisning. 

 

Byråkratiseringen av hälso- och sjukvården har på goda grunder lett till stor irritation inom 

inte minst läkarkåren. Samtidigt har detaljregleringen – i stort och smått – påverkat snart 

sagt alla moment i en läkares arbete. Det gäller allt från diagnossättning till dokumentation 

och val av behandling. Styrningen av hälso- och sjukvården måste vara tydlig och bygga på 

begripliga incitament, samtidigt som läkarnas och den övriga vårdpersonalens ”kliniska 

autonomi” bibehålls och utvecklas. Som styrningen har sett ut under en lång följd av år, är 

bilden den motsatta. Mer detaljstyrning och mindre möjligheter att påverka sitt arbete är inte 

ingen framgångsstrategi, det visar inte minst tillväxten av hyrläkare, där många valt ett friare 

arbetsliv, delvis utanför landstingsledningarnas kravmaskinella administrationssystem. 

 

Idag har antalet administrativ personal ökat utan att det lett till en avlastning av vården.39 Nu 

krävs ett skifte. Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet behöver säkerställa att den har 

tillräckligt med kvalificerad administrativ personal som på ett ändamålsenligt sätt avlastar 

vårdpersonalen. Annan administration ska kraftigt minska. Men som enskild åtgärd är den 

inte tillräcklig. En sådan reform måste också kombineras med tydliga målsättningar om att 

öka sjukvårdspersonalens tid med direkt patientarbete. Som nämnt ovan har läkarna i 

världens bästa sjukvårdsorganisationer över 70 procents direkt tid med sina patienter. Om vi 

kan närma oss de allra bästa hälso- och sjukvårdssystemen vad gäller produktivitet och 

direkt patient-tid skulle de långa väntetiderna i princip upphöra. En rimlig målsättning vore 

därför att sjukhusläkarens direkta patientarbete i ett första steg ökar till 50 procent av den 

totala arbetstiden, jämfört med dagens 30 procent. Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys har beräknat att om alla läkare i specialistvården utför ett ytterligare 

mottagningsbesök per arbetsdag (i genomsnitt) skulle infriandet av vårdgarantin för besök 

hos specialist kunna öka med nära fem procentenheter.40  Det låter litet men skulle i 

praktiken innebära en kraftig förbättring över tid (av väntetidsstatistiken) när det gäller 

besök. 

 

Kartläggningar inom ramen för utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2) visar att 

omfattningen av administrativa krav är betydande, och att det skett en tillväxt under den 

senaste tioårsperioden. Utredaren pekar på att ingen har ett samlat ansvar för att bedöma om 

de administrativa uppgifterna är rimliga och väl avvägda när det gäller arbetsinsats kontra 

                                                        
39 https://www.vardfokus.se/tidningen/2018/nr-6-2018-6/-och-farrevardar/ 
40 Vårdanalys, 2017, sid 36 



 

 

 

nytta. Det är en intressant iakttagelse som dock inte resulterar i något konkret förslag 

(utredningen har dock flera detaljförslag). Regeringen bör därför skyndsamt ge ett sådant 

uppdrag till myndigheterna på området. 

 

Uppdraget bör ta sin utgångspunkt i det faktum att den samlade effekten av styrsignaler och 

krav sannolikt är överväldigande. Landstingsledningar, regeringen, Socialstyrelsen, 

Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg, Arbetsmiljöverket, Läkemedelsverket 

och SKL, för att nämna några intressenter, bidrar med en ökad detaljreglering. Var och en av 

dessa ser till sitt – och kan motivera beslut och krav – men i slutändan sitter läkarna och 

vänder papper istället för att träffa patienter. 

 

Som redan nämnds under avsnitt 4.3 måste vi skyndsamt införa en nationell och obligatorisk 

standard för alla journalsystem – med målet att minska den administrativa arbetsinsatsen 

för sjukvårdpersonalen och samtidigt öka möjligheterna att samarbeta över 

landstingsgränserna. En nationell standard som är på plats underlättar också genomförandet 

av en kommande statlig huvudmannaskapsreform, där IT-frågorna annars kan visa sig bli ett 

tidsödande moment när 21 huvudmäns IT-system ska harmoniseras under en huvudman. 

 

Minska läkarnas administrationsbörda Enligt en undersökning som Företagsläkarföreningen 

i Läkarförbundet gjorde i slutet av 2016 upplever läkarna att två av tre krav på 

kompletteringar som Försäkringskassan efterfrågar är irrelevanta. Varje komplettering tar 

läkarna i genomsnitt 35 minuter. Det kan noteras att det är längre tid än många patienter får 

med sin läkare på vårdcentralen när de söker vård.41 För att minska läkarnas administrativa 

börda bör vi därför börja med att fasa ut Försäkringskassans krav på sjukintyg.  I nästa steg 

bör samtliga myndigheter inom hälso- och sjukvårdsområdet få i uppdrag att reducera 

orimliga administrativa krav i form av intyg och registreringar. 

 

 

Förslag 14:  Inför en nationell samordning av långsiktig planering av 

kompetensförsörjning i sjukvården 

 

Det har visat sig komplicerat att kompetensväxla mellan personalkategorier inom hälso- och 

sjukvården. Primärvården och tandvården har tveklöst kommit längst på området, medan 

sjukhusvården har haft svårare att nå resultat (även om det även där sker en utveckling). Vi 

                                                        
41 Svenska Företagsläkarförningen. Kompletteringsträsket - en rapport från 
Företagsläkarna, 2016, sid 2  



 

 

 

ska inte här och nu analysera möjligheterna att kompetensväxla i stor omfattning. Men en 

förklaring till att professionerna ägnar sin tid åt ”fel saker” är sannolikt att det saknas 

administrativ personal som medicinska sekreterare. De administrativa göromålen tar för 

mycket tid i anspråk och lämnar mindre över för direkt patientrelaterade arbetsuppgifter. 

 

För att säkra kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården ser vi även ett behov av att 

staten tar ett tydligare ansvar för planering och samordning av behovet av vårdpersonal. 

Socialstyrelsen bör därför få i uppdrag att inrätta en nationell samordning som bedömer 

tillgång och efterfrågan på kompetens. Med en tydligare nationell styrning och planering av 

behovet av vårdpersonal, ges bättre förutsättning att säkra kompetensförsörjningen i hela 

landet och skapa en mer jämlik vård.  

 

En personalkategori inom sjukvården som förtjänar att uppmärksammas är 

undersköterskorna. Undersköterskorna är navet och garanten för att vi ska klara av att 

upprätthålla en god, patient- och personcentrerad kvalitet inom vård och omsorg. Statusen 

måste höjas genom att undersköterskorna får en förbättrad arbetsmiljö och större möjlighet 

att nyttja sin kompetens till vård- och omsorgsuppgifter istället för kringuppgifter som inte 

kräver någon längre vårdutbildning. Vidare är det viktigt att det efter vidareutbildning till 

specialistundersköterska finns en karriärplan som innefattar utökat ansvar för vård- och 

omsorgsuppgifter och inte i första hand ett utökat administrativt ansvar. Att en 

undersköterskas utbildning, kompetens och inriktning är anpassad till verksamheten är 

avgörande för en hög patientsäkerhet och god vård och omsorg. Vi vill därför ha nationella 

kompetenskrav och en kvalitetssäkrad utbildning för att tydliggöra vilken kompetens det 

krävs för att upprätthålla undersköterskornas ansvarsområde inom hälso- och sjukvården.  

 

 

 

De senaste decennierna har flera europeiska länder genomfört omfattande 

strukturförändringar inom sjukvården. I det följande beskrivs de viktigaste översiktligt i syfte 

att beskriva utgångspunkter och erfarenheter som kan vara relevanta när det svenska 

systemet förändras.  

 



 

 

 

England 

I England genomfördes två större reformer, år 1997 respektive år 2000, av den dåvarande 

Labourregeringen. Utgångpunkten för reformerna var att vården uppvisade 

kvalitetsproblem, bristande tillgänglighet och stora regionala skillnader i hälsoutfall. 

Sjukvården hade också, mätt som andel av BNP, relativt små resurser. 

 

Det engelska sjukvårdssystemet, National Health Service, NHS, finansieras till största delen 

genom skatter men har i övrigt relativt få likheter med det svenska. Finansiering och 

styrningen har exempelvis alltid skett nationellt och sjukvården har huvudsakligen styrts från 

hälsodepartementet. I slutet av 90-talet upplevdes denna organisation, med en befolkning på 

över 50 miljoner, som alltför byråkratisk. Den höga graden av centralisering gjorde det svårt 

att bedriva förbättringsarbete ute på vårdgolvet. Samtidigt var primärvården, med i princip 

uteslutande privatpraktiserande läkare som beställare av specialiserad sjukvård, alltför 

decentraliserad och svåröverblickad. 

 

Lösningen blev därför att decentralisera delar av beslutsfattande och tillsyn till regionala men 

statligt styrda enheter. Primärvårdsutförare anmodades att tillhöra regionala Primary Care 

Groups (senare Primary Care Trusts) och fick ett tydligare uppdrag att samverka med 

regionala sjukhus. Samtidigt formaliserades samarbetet mellan primärvården, 

specialistvården och socialtjänsten. I och med reformen år 2000 infördes en tydlig nationell 

målstyrning (med definierade uppföljningsbara målsättningar) samtidigt som stora resurser 

tillfördes sjukvårdssystemet. Även ansvaret för kunskapsstyrning och uppföljning 

förtydligades.  

 

På grund av vissa metodologiska problem är det svårt att exakt uttala sig om utfallet av de 

genomförda reformerna. Det kan dock bland annat konstateras att:  

 Väntetiderna förbättrades dramatiskt 

 Förtroendet för sjukvårdssystemet ökade 

 Vårdkvalitén har förbättrats inom de områden där regeringen satte tydliga mål 

 Kostnaderna för vården har ökat 

 

Nederländerna 

Fram till år 2006 fanns i Nederländerna flera parallellt existerande försäkringssystem . 

Befolkningen omfattades av olika sjukvårdsförsäkringar beroende på bland annat inkomst. 

Allt sedan 1970-talet hade det funnits en politisk samsyn om behovet av reformering. Men 

olika intressen hade svårt att enas och politiken saknade tillräcklig drivkraft för att 



 

 

 

genomföra förändringen. Det var först under koalitionsregeringen bestående av 

kristdemokrater, konservativa och liberaler år 2002 som planerna på en större 

strukturreform tog fart på allvar.  

 

Den viktigaste drivkraften var att det gamla systemet uppfattades som krångligt och orättvist. 

Regeringen ville samtidigt åstadkomma ett ökat patientfokus, ökad kvalitetskonkurrens 

mellan vårdgivare, högre effektivitet och bättre förutsättningar för innovation.  

 

Reformen, som genomfördes år 2006, innebar att ett enhetligt försäkringsbaserat system 

som omfattade i alla medborgare infördes. Försäkringssystemet fungerar som en marknad 

där patienter dels väljer försäkringsbolag och dels vårdgivare. Primärvården var redan före 

reformen i stort sett helt privatdriven. Den specialiserade sjukhusvården har successivt 

privatiserats och drivs både av både privata företag och non-profitorganisationer. 

 

För att åstadkomma transparens och kvalitetskonkurrens publiceras öppna 

kvalitetsjämförelser löpande. Systemet regleras huvudsakligen i lag. Lagen föreskriver bland 

annat att försäkringsbolag måste åta sig alla patienter. Det är alltså inte möjligt för ett bolag 

att neka någon patient. 

 

Resultaten av den nederländska reformen är omdiskuterade. Många mindre justeringar har 

gjorts i systemet efter 2006 vilket delvis försvårar uppföljningen. Några saker framstår dock 

som relativt klarlagda:  

 Tillgängligheten har förbättrats kraftigt 

 Produktiviteten har ökat 

 Patientcentrering och vårdkedjor tycks ha förbättrats 

 

Danmark 

År 2005 fattade Folketinget beslut om en mycket omfattande kommunalreform. Antalet 

primärkommuner minskade från 275 till 95 samtidigt som 14 amter (motsvarande landsting), 

slogs ihop till fem regioner.  

Bakgrunden till beslutet påminner i mycket hög grad om den svenska debatten. Kommuner 

och amter ansågs för små för att klara att erbjuda en allt mer specialiserad sjukvård. 

Ansvarsfördelningen mellan staten och kommuner/amter uppfattades som otydlig och 

byråkratin för omfattande. Danmark hade också stora brister i vårdens kvalitet, exempelvis 

väsentligt lägre medellivslängd än Sverige och Norge.  

 



 

 

 

Argumentationen för reformen byggde på att beslutsfattare ville skapa större enheter med 

bättre bärkraft, uppnå samordningsvinster och höja kvalitén i vården utan att öka det totala 

skattetrycket. Annorlunda uttryckt fanns en potential att skapa högre kvalitet och 

produktivitet utan ökade kostnader.  

 

Den reform som beslutades år 2005 genomfördes år 2007 och innebar grundläggande 

förändringar av den offentliga sektorns struktur, ansvarsfördelning och finansiering. Å ena 

sidan innebar den en centralisering genom större enheter, å andra sidan decentralisering 

genom att de nya enheterna fick större beslutskapacitet.  

 

Kommunerna fick i samband med reformen ett utökat ansvar för till exempel 

socialpsykiatri och rehabilitering. De fick också överta det primära ansvaret för det 

sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbetet från landstingen. Den bakomliggande 

tanken var att integrera det förebyggande och hälsofrämjande arbetet med andra kommunala 

ansvarsområden som skola och äldreomsorg. 

 

Regionernas uppdrag renodlades. De fick produktionsansvar för somatisk och psykiatrisk 

slutenvård samt ansvar för att, i samråd med staten och kommunerna, upphandla och 

beställa primärvård. Den danska primärvården består sedan lång tid tillbaka av 

privatpraktiserande allmänläkare. Ansvaret för reglering och tillsyn behölls av staten men 

staten åtog sig samtidigt ett större ansvar än tidigare för planering och uppföljning av vården. 

En uttalad ambition med reformen var att hög kvalitet skulle gå för geografisk närhet.  

 

Sjukvårdens finansiering, förändrades också genom att de nya regionerna inte fick överta 

amtens beskattningsrätt. I stället finansieras sjukvården av en särskild statlig sjukvårdsskatt 

”Hälsobidraget” svarar för 80 procent av finansiering medan resterande del betalas av 

kommunerna.  

 

Effekterna av reformen har utvärderats i vissa stycken. Det är exempelvis klarlagt att 

produktiviteten i den danska sjukvården har ökat relativt kraftigt sedan reformen 

genomfördes. Den generella bilden är också att ansvarsfördelningen blivit tydligare och 

byråkratin mindre krånglig sedan staten och regionerna övertog ansvaret från amten. Statens 

uppgift att koordinera och planera sjukvården har underlättats.  

 

En annan tydlig effekt är att vårdens IT-system har samordnats i hög grad och att den 

högspecialiserade vården koncentrerats. Jämlikheten i tillgång till specialiserad vård har 



 

 

 

också förbättrats, liksom väntetider i vården. Danmark har generellt väsentligt kortare 

vårdköer än Sverige.  

 

Norge 

Den norska sjukvården drogs länge med stora problem. På 1990-talet hade Norge mycket 

höga sjukvårdskostnader i kombination med dålig tillgänglighet och bristande jämlikhet. 

Norska sjukhus drogs med stora underskott. Staten stod för omkring 80 procent av 

kostnaderna men ansvaret för att bedriva sjukhus och specialistvård åvilade fylkena 

(motsvarande landsting).  

 

En relativt intensiv offentlig debatt fördes under många år kring organiseringen av 

sjukvården. Redan 1996 presenterades en statlig utredning som i mångt och mycket dömde 

ut den dåvarande norska modellen. Det skulle dock dröja fram till 2001, innan ett beslut om 

en förändrad struktur kunde fattas. Beslutet i Stortinget fattades bara ett år efter att den 

dåvarande statsministern, Jens Stoltenberg, för första gången presenterat idén. Redan ett 

halvår senare, 1 januari 2002, trädde den nya lagen i kraft och staten övertog därmed 

ansvaret för sjukhusen. Processen var alltså mycket snabb och förändringen radikal.  

 

Den nya organisationen innebar att Hälsodepartementet, det vill säga staten, övertog det 

övergripande ansvaret för den specialiserade sjukvården från de 19 fylkena. Ansvaret för 

primärvård ligger på kommunerna som i sin tur tecknar avtal med i huvudsak 

privatpraktiserande läkare inom ramen för det så kallade fastläkarsystemet. 

Direkt under hälsodepartementet bildades fem (sedermera fyra) regionala hälsoföretag 

(helseföretag) med ansvar för sjukhusvården i respektive region. Under respektive regionalt 

hälsoföretag finns hälsoföretag för varje sjukhus med operativt ansvar för att bedriva vården. 

Finansieringen kommer från staten och baseras på basbidrag parat med verksamhetsbaserad 

ersättning som bland annat tar hänsyn till vårdtyngden.  

 

Systemet bygger på att de regionala hälsoföretagen fungerar som beställarorganisationer. 

Patienter kan själv välja var de vill bli behandlade. Valfriheten omfattar såväl sjukhusvård 

som öppenvård. Hälsoföretagen bedrivs i stort sett som vanliga företag men med skillnaden 

att alla intäkter är offentliga medel samt att Hälsoföretag inte kan gå i konkurs.  

 

Målet med reformen var att komma till rätta med de brister som norsk sjukvård brottades 

med:  

 Klarare ansvarsfördelning  

 Större geografisk likhet i tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster  



 

 

 

 Bättre medicinsk kvalitet 

 Kortare väntetider  

 Bättre organisering av sjukhusen och  

 Ökad produktivitet och effektivitet  

 

Styrelserna för de regionala hälsoföretagen är inte politiskt förtroendevalda utan utses av 

regeringen. Den politiska styrningen av sjukvården har därmed minskat markant. 

Effekterna av den norska reformen är i likhet med motsvarande förändringar svåra att 

bedöma eftersom förändringar i utfall inte alltid kan isoleras till en förändrad organisation. 

Sammantaget kan dock konstateras att:  

- Produktiviteten har ökat 

- Väntetider har förbättrats 

- Patienternas inflytande har ökat 

 

De misslyckade försöken till reformering av ansvarsstrukturen i den svenska sjukvården, som 

beskrivs tidigare i denna rapport, ger viktiga insikter. En ny organisationsmodell kommer 

inte att kunna genomföras utan visst lokalt och regionalt motstånd. 

 

Det är också uppenbart att alla större förändringar i andra länder inledningsvis mötts av viss 

kritik. Det är sannolikt inte möjligt att genomföra en radikal reformering av sjukvården 

organisation helt utan kritik. Men som vi tidigare beskrivit är en sådan reform ändå 

nödvändig.  

 

De förändringar som genomförts i Nederländerna och England skiljer sig i många stycken 

från såväl Norge och Danmark som från situationen i Sverige. Det finns dock vissa 

genomgående inslag som bör beaktas.  

En ny modell för sjukvårdens organisation måste, även om det kan låta motsägelsefullt, 

innebära både centralisering och decentralisering. Det övergripande ansvaret för att 

finansiera och strategiskt styra vården bör bli nationellt samtidigt som den regionala 

utförarorganisationen bör ges betydligt större mått av beslutsmakt än idag. Beslut måste i 

denna mening fattas i enlighet med subsidiaritetsprincipen, det vill säga på lägsta möjliga 

effektiva och rationella nivå. Exempelvis måste den statliga nivån besluta om gemensam 

standard för vårdens IT-system så att information utan problem kan utbytas mellan 

vårdgivare i olika landsändar. Däremot bör den regionala nivån ges större utrymme att 

besluta om exakt hur vården ska organiseras för att möta de statligt definierade kraven.  



 

 

 

 

En reformering av sjukvårdens organisation måste genomföras relativt snabbt och med 

politisk målmedvetenhet och beslutsamhet. Så har varit fallet i samtliga ovan beskrivna 

länder. Erfarenheter från Sverige och andra länder visar med önskvärd tydlighet att det är 

svårt att uppnå resultat på annat sätt. Förutom de misslyckade försöken till regionreformer i 

Sverige kan även Finland tjäna som exempel. Den finska staten har, allt sedan slutet av 70-

talet försökt åstadkomma en kommunalreform genom sammanslagningar av kommuner på 

frivillig väg. Finland har alltjämt över 300 kommuner varav två tredjedelar har färre än 10 

000 invånare. 

 

En regionreform likt den danska hade varit önskvärd men kommer inte att kunna 

genomföras i Sverige under överskådlig tid. De försök som gjorts, senast 2016, har stupat 

trots att det i grunden finns en politisk majoritet. Sverige bör därför i första hand inrikta sig 

på en sjukvårdsreform inspirerad av Norge där staten övertar ansvaret för den specialiserade 

sjukvården. De norska och danska modellerna har emellertid mycket stora likheter när det 

kommer till den praktiska organiseringen.  

 

 

 


