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Sammanfattning
Resumé
Vårdgarantin har en tjugoårig historia i Sverige. Den innebär att ett första läkarbesök och
inledd behandling ska erbjudas inom författningsreglerade tidsramar. Syftet är att korta
köerna till sjukvård. Regeringen har, mot bakgrund av Socialstyrelsens uppföljningar,
bedömt att vårdgarantin är lyckosam och ger reella minskningar av väntetiderna.
Vårdgarantin ger dock även problem med undanträngning av angelägna sjukvårdsinsatser. Det framgår nu av Socialstyrelsens rapportering med en större tydlighet än i tidigare
uppföljningar. Läkarförbundets intervjuer med klinisk verksamma läkare ger samma resultat. Undanträngning förekommer av tidskrävande åtgärder i hela vårdkedjan och av
patienter generellt i de skeden som avser medicinsk utredning och eftervård. Det är tydligt att det är kömiljarden, och inte vårdgarantin i sig, som gett de kraftigaste styreffekterna. Det saknas dock data för att bedöma hur vanliga undanträngningsproblemen är i den
svenska sjukvården i stort.
Erfarenheter av vårdgaranti och dess effekter finns också i våra grannländer. I Norge
infördes en vårdgaranti redan år 1990. Där har systemet utvecklats från en 90 dagars behandlingsgaranti, liknande den svenska, till ett mer flexibelt system med en kort tidsfrist
för bedömning av patientens tillstånd och därefter en individuell och patientanpassad
behandlingsgaranti. Orsaken var att en statisk tidsfrist ledde till snedvridna prioriteringar,
undanträngning av svaga patientgrupper och suboptimeringar i sjukvården. En liknande
utveckling mot en större flexibilitet sker nu, av samma skäl, i Danmark.
Mot den bakgrunden föreslås att patienter i specialistvården ges rätt till medicinsk bedömning inom viss författningsreglerad tid och därefter en individuellt anpassad frist för
när behandling senast ska inledas. Det ger en vårdgaranti med mer flexibilitet, ökad patientmakt och som bättre än den nuvarande stöder relevanta medicinska prioriteringar i
sjukvården.

Vårdgarantins innebörd
Vårdgarantin innebär att landstingen ska erbjuda medborgarna i landstinget en tillgänglighetsgaranti, dvs. att primärvården kan nås ”under dagen”, en besöksgaranti för primärvården, dvs. besök ska erbjudas inom sju dagar från kontakt, en besöksgaranti för
specialistvård, dvs. besök ska erbjudas inom 90 dagar från remiss samt en behandlingsgaranti för specialistvård, som innebär att behandling ska erbjudas inom 90 dagar från
beslut om behandling.
Andra insatser, såsom medicinsk utredning och återbesök, omfattas inte av vårdgarantin.
Det innebär att vårdgarantin gäller alla patienter och medicinska specialiteter, men inte i
alla skeden av vårdkedjan.
Vårdgarantin brukar sammanfattas i sifferkombinationen 0-7-90-90, som står för maximala väntetid i respektive segment. Systemet har fram till nyligen byggt på överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och landsting.

Den politiska ambitionen
Sedan år 2010 är vårdgarantin lagreglerad. Regeringen konstaterade i förarbetena till
lagstiftningen att de tidigare överenskommelserna mellan regeringen och SKL inte i tillräcklig grad lett till kortade vårdköer. De har saknat rättsverkan och snarast utgjort program- eller principförklaringar. Det innebar enligt regeringen att en förstärkt vårdgaranti
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inom ramen för nya överenskommelser inte ansågs vara en tillräckligt effektiv åtgärd för
att komma tillrätta med köerna i vården.1 Det är mot den bakgrunden lagstiftningen ska
ses. När det gäller risken för undanträngningar understryker regeringen att gällande prioriteringsriktlinjer ska utgöra en ram och begränsning för vårdgarantin och att de ska tilllämpas som förut. För att förstärka incitamenten för landstingen att svara mot kraven i
vårdgarantin har ett belöningssystem, den s.k. kömiljarden, införts.
Regeringen har aviserat att vårdgarantin ska förstärkas och att de författningsreglerade
tidsfristerna på sikt ska kortas. Hittills har dock ansetts att det saknas underlag för att
bedöma effekterna av en sådan åtgärd. Däremot har kriterierna för utdelning ur kömiljarden skärpts. Numera krävs att minst 70 procent av patienterna i specialistvården erbjuds
läkarbesök eller behandling inom 60 dagar om landstinget ska få börja ta del av kömiljarden.

Resultaten hittills
Väntetider till första läkarbesök och inledd behandling
Socialstyrelsen har under lång tid följt vårdgarantins effekter. I tidigare uppföljningar
konstaterades att bedömningsunderlaget hade brister. Enligt Socialstyrelsen har ett målmedvetet arbete genomförts för att förbättra statistiken. Rapporteringsfrekvensen har
ökat. En rapportering med hög frekvens är också en förutsättning för att få del av kömiljarden.
Resultaten visar enligt Socialstyrelsen en fortlöpande och reell minskning av väntetiderna
till första läkarbesök och inledd behandling i specialistvården. Det är en effekt av ett
långsiktigt arbete med att korta köerna. Det utesluts dock inte att även nya regeltolkningar
och administrativa åtgärder kan ha bidragit ”på papperet”, dvs. utan att faktiska minskningar ligger bakom. Även tillgängligheten till besök i primärvården har stegvis förbättrats under lång tid.
Undanträngningseffekter
I september 2010 fick Socialstyrelsen ett särskilt tilläggsuppdrag av regeringen att göra
en fördjupad analys av undanträngningseffekter, dvs. av sjukvårdsinsatser som utan eller
trots medicinska skäl prioriteras ned till förmån för sådana som omfattas av vårdgarantin.2
Resultaten visar att antalet ”försenade” återbesök ökade avsevärt år 2011 under avstämning av väntetidsdata m.m. inför utbetalning av kömiljarden. Det var ett rätt tydligt mönster, som enligt Socialstyrelsen indikerar att patienter fått vänta längre än förut på återbesök som en effekt av vårdgarantin och kömiljarden.
I 2012 års rapportering har dataunderlaget vidgats. Återbesöksdata från fler landsting än
tidigare har analyserats, liksom nya kvalitativa undersökningar och ärenden i myndighetens tillsynsverksamhet och klagomålshantering. Den tidigare bilden att undanträngning
förekommer bekräftas, men det är alltjämt svårt att dra slutsatser om hur vanlig undanträngningsproblematiken är i sjukvården i stort. Däremot misstänks att undanträngning,
som kan kopplas till vårdgarantin och kömiljarden, har lett till vårdskador i flera fall.
Läkarförbundets intervjuundersökning
Läkarna kan som kanske ingen annan personalgrupp, i vården eller på annat håll, iaktta
vårdgarantins patienteffekter. Mot den bakgrunden har Läkarförbundet intervjuat 20 läkare i primärvård och specialistvård samt i olika delar av landet. Syftet är att i kvalitativa
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I regeringens uppdrag till Socialstyrelsen definieras undanträngning som ”situationer när lägre prioriterade
patienter ges vård före patienter som har högre prioritet, dvs. ett större medicinskt behov”.
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termer inventera problem med vårdgarantin och om möjligt även de mekanismer som
ligger bakom.
Först ska konstateras, och understrykas, att läkarna i undersökningen är positiva till att
problemet med långa vårdköer adresseras. De är också överlag positiva till vårdgarantin,
men de är oroade över dess bieffekter.
De intervjuade läkarna upplever mycket påtagligt att det inom sjukvården finns två parallella sfärer med delvis divergerande mål. I den ena sfären, med ledning, chefer och administratörer, ligger fokus på att vårdgarantin ska uppfyllas och att verksamheterna ska få
del av kömiljarden. I den andra sfären finns läkare och annan vårdpersonal och där står
patienterna i fokus. Det är i spänningsfältet mellan dessa båda sfärer, med olika strävanden, som de praktiska problemen med vårdgarantin uppstår.
Undanträngningseffekter uppges förekomma inom både specialistvård och primärvård.
Dessutom uppstår inbördes effekter mellan dessa segment, när patienter och remisser
skickas fram och åter, för att minska vårdkön i respektive vårdsegment. De drabbade är
patienter i de vårdskeden, och inom de verksamhetsområden, där väntetider inte mäts och
därmed inte ger utdelning ur kömiljarden. Genomgående upplevs att det är först sedan
kömiljarden infördes som undanträngning blivit ett påtagligt och vardagligt problem i
sjukvården. Det antyder att kömiljarden varit ett effektivt styrmedel och ett kraftfullt incitament när det gäller att styra fokus och vårdresurser mot de sjukvårdsinsatser som vårdgarantin omfattar.
De intervjuade läkarna upplever att andra och icke medicinskt utbildade personalgrupper
har tagit över en del av läkarnas roll när det gäller att göra prioriteringar mellan olika slag
av sjukvård. Nybesök prioriteras före uppföljning. Enkla, snabba och mätbara behandlingar prioriteras före mer komplicerade åtgärder. Det gäller generellt, men i synnerhet
om de senare inte omfattas av vårdgarantin.
Många av de intervjuade läkarna visar en stor oro och frustration över detta. Det leder i
vissa fall till extraarbete med t.ex. återbesök på fritid eller övertid. Det förekommer också
att behandlande specialistläkare styr återbesöken till akutmottagningen under tider då han
eller hon arbetar där. Utrymmet för läkarnas fortbildning minskar, vilket också är en typ
av undanträngningseffekt.
De grupper som mest drabbas av undanträngning är äldre personer och patienter som är
livslångt sjuka eller som har många diagnoser. Starka patientgrupper med enklare men
mätbara vårdbehov gynnas. Det ska ses mot bakgrund av en ny trend, som läkarna tycker
sig se, nämligen att allmänheten söker vård för alltmer bagatellartade åkommor och ställer krav på allt kortare väntetider och snabbare behandling. Vi har fått en ”Drive-ThruSjukvård”, säger en av de intervjuade läkarna. Alla vill ha medicin med det samma. Ett
sådant system är dock inte särskilt väl ägnat att ta tillvara de äldres, de sängliggandes och
multisjukas behov och i synnerhet inte när de måste få träffa sin läkare i hemmet.
Men det är inte bara de svagaste grupperna som drabbas av vårdgarantins bieffekter. Vi
har fått ta del av ett stort antal beskrivande praktikfall, som gäller patienter i många olika
åldrar, med olika sjukdomar och i varierande samhällsgrupper.

5

Utöver de undanträngningseffekter som direkt berör en enskild patient har vi också funnit
andra former, såsom att






läkare inte får möjlighet att följa en behandling och se hur insatsen verkar,
att patienter ”bollas” mellan olika läkare och vårdenheter för att kunna behandlas i tid,
att arbetsuppgifter som kräver läkarkompetens utförs av sjuksköterskor,
att arbetsuppgifter som inte omfattas av vårdgarantin, såsom journalföring
och intygsskrivning, skjuts på framtiden samt att
verksamhetsgrenar som inte omfattas av vårdgarantin, t.ex. utredande
enheter, ges lägre prioritet i resurstilldelningen.

Nordiska erfarenheter
Vi har även studerat förhållandena i Danmark, Finland och Norge, som alla har en mångårig erfarenhet av vårdgarantier. I Norge infördes en vårdgaranti år 1990. Systemet har
genom åren utvecklats och förbättrats. Finland har en lösning som liknar den svenska. I
Danmark reformeras vårdgarantin nu och vi börjar den nordiska utblicken där.
Danmark
I dansk specialistvård infördes år 2002 en rätt till privatvård, om den offentliga sjukvården inte kunde erbjuda behandling inom fyra veckor från det datum remiss inkom till
vårdenheten. Rättigheten har fram till år 2011 utnyttjats i ca 450 000 enskilda fall. De
genomsnittliga väntetiderna till behandling är dock väsentligt längre än en månad. Det
innebär att många inte utnyttjat sin rätt. En orsak till detta är att de privata alternativen
inte erbjuder alla typer av behandling. Systemet har också visat sig vara kostnadsdrivande. Vinnare har, enligt en dansk analys, framför allt varit de privata vårdgivarna.
Systemet har lett till felprioriteringar, som i hög grad liknar de nyss beskrivna. De medicinska bedömningarna och prioriteringarna har fått stå tillbaka för ekonomiska och administrativa överväganden. Det har också saknats maximala väntetider för patienter, som
ännu inte fått en diagnos. Osammanhängande och utdragna utredningsprocesser har varit
ett problem.3
Mot den bakgrunden föreslås nu i Danmark en reformerad vårdgaranti, som bl.a. innebär
rätt till medicinsk bedömning inom fyra veckor från remiss. Dessutom införs två nivåer i
behandlingsgarantin, dvs. rätten att efter viss väntetid få välja privatvård. För de allvarligt
sjuka inträder rättigheten till privatvård efter fyra veckor och för övriga först åtta veckor
efter avslutad medicinsk bedömning. Som exempel på mindre allvarligt sjuka nämns patienter med grå starr.
Finland
I Finland ska behandling ske inom skälig tid, dock max tre månader i primärvården och
max sex månader från remiss i den specialiserade vården. Den senare fristen är dubbelt så
lång jämfört med i Sverige. I Finland har samma problem som i Danmark noterats med
långa och osammanhängande utredningsförlopp. Mot den bakgrunden ska utredning och
medicinsk bedömningen påbörjas inom tre veckor och vara avslutad inom tre månader
från det datum då remissen inkom. Sjukvårdsdistrikt som inte klarar kraven kan föreläggas vid vite om flera miljoner euro att vidta rättelse. Tillsynsmyndigheten (Valvira) har
dock konstaterat att vårdköerna snabbt växer ut igen efter avlutad tillsyn och talar om en
”gummibandseffekt”.
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Se avsnitt 6.1.1
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Norge
Norge har längst erfarenhet av vårdgaranti i Norden. Det första systemet från år 1990
innebar en rätt till behandling inom sex månader för prioriterade patienter. År 1997 kortades fristen i behandlingsgarantin till tre månader. Systemet kännetecknades av att vårdgarantin endast gällde patienter inom vissa diagnosgrupper. År 2001 gjordes en genomgripande förändring av den norska vårdgarantin. Bakgrunden var att erfarenheterna av en
tidsbestämd behandlingsgaranti var nedslående av flera skäl.4
För det första hade det varit svårt att leva upp till vårdgarantin för de patienter som omfattades. Det hade också visat sig vanskligt att utforma prioriteringskriterier och att denna
svårighet accentuerades av vårdgarantin. Systemet ansågs ge för lite utrymme för individuella bedömningar inom respektive diagnosgrupp. Det har också understrukits att varje
fast tidsgräns i en vårdgaranti riskerar att leda till felaktiga prioriteringar, hur klara och
tydliga riktlinjerna än tycks vara. Många patienter, som efter ett antal månaders väntan
inte längre skulle ha blivit prioriterade vid en förnyad bedömning, fick gå före nydiagnostiserade och mer allvarligt sjuka.
Slutligen har i Norge noterats att ett system med en tidsreglerad behandlingsgaranti är
dåligt anpassat för att möta behoven hos patienter med livslånga sjukdomar och andra,
som behöver kortare men frekventa läkarbesök, medicinska uppföljningar och återkommande behandlingar under lång tid. En vårdgaranti med fasta tidsramar bygger på en
modell med en patient som först är frisk för att sedan bli akut sjuk och därefter, med adekvat behandling inom vårdgarantin, åter bli frisk. De flesta med allvarliga sjukdomar går
efter behandling över i en mer eller mindre omfattande kronisk fas. Patienter i denna fas,
eller patienter inom områden som psykiatri och äldrevård, konstaterades ha oavsiktligt
blivit förlorare. Denna förenklade modell är därför problematisk, slog den norska regeringen fast i förarbetena till nu gällande lagstiftning om vårdgaranti i Norge.
Numera gäller att norska medborgare i specialistvården har en rätt till medicinsk bedömning inom 30 arbetsdagar från remiss. Bedömningen ska resultera i ett beslut om patienten ska tilldelas en behandlingsgaranti eller föras upp på väntelista. Om patienten får
behandlingsgaranti ska en individuellt anpassad tidsfrist fastställas inom vilken behandling senast ska påbörjas. Detaljerade kriterier för bedömningen har utarbetats inom 32
olika medicinska specialiteter.5

Samlad bedömning
Svensk sjukvård vilar på grundprincipen om alla medborgares lika värde och lika rätt till
sjukvård. Målet är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Den som
har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.6
Det står klart att vårdgarantin och kömiljarden gett kortare väntetider till ett första läkarbesök och därefter till inledd behandling i både specialistvård och primärvård. Systemet
fungerar bra i en modell med en patient, som blir akut sjuk och ska botas med en väldefinierad medicinsk åtgärd, och som dessutom inte kräver eftervård. Många patienter och
stora delar av sjukvården låter sig dock inte inordnas i en sådan förenklad modell.
Det har inte gått att få fram data om hur utbredd problematiken med undanträngning
egentligen är. Det får dock anses klarlagt att fenomenet förekommer på många håll i
sjukvården. Redan år 1999 konstaterade Socialstyrelsen att ”undanträngningseffekter
sannolikt förekommer, men att omfattningen antagligen är begränsad”.7

4

Samlade erfarenheter av de tidigare norska vårdgarantisystemen redovisas i förarbetena till lagstiftningen om vårdgaranti.
Se Ot.prp. nr. 12 (1998-99), avsnitt 4.3 Ventetidsgarantien, samt denna rapport avsnitt 6.3.2.
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Systemet beskrivs närmare i avsnitt 6.3.3 och illustreras schematiskt i figur 6.3

6

2 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

7

Socialstyrelsen. En behandlingsgaranti i hälso- och sjukvården: förutsättningar och konsekvenser. Stockholm:
Socialstyrelsen; 1999
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Under senare år har fördjupade analyser skett. Dataunderlaget har breddats. Den bild som
nu framträder, vid en samlad analys av tillgängliga kvantitativa och kvalitativa data, visar
att vårdgarantin ger undanträngningseffekter på ganska bred front i sjukvården och att
omfattningen av allt att döma inte längre kan beskrivas som ”begränsad”. Mycket talar
för att undanträngning, i vart fall under senare år, blivit ett utbrett och reellt problem i
synnerhet i specialistvården och att kömiljarden spelet en viktig roll i denna utveckling.
Problematiken gäller nu inte bara återbesök. Även i andra situationer uppstår både risker
för och faktiska undanträngningseffekter. Det handlar bl.a. om att enkla och snabba behandlingar prioriteras före mer komplexa. I utredningsskedet finns ingen vårdgaranti. Det
innebär att patienter riskerar att få vänta längre på utredning och diagnos än tidigare. Läkarna har också upplevt att resurser styrs från utredning, t.ex. röntgen och annan dyrbar
diagnostik, till nybesök och behandling. Människor i olika åldrar och samhällsgrupper
drabbas, inte bara äldre och multisjuka. De senare är av naturliga skäl de mest utsatta. Ett
liknande resonemang förs i Socialstyrelsens rapportering.8
Effekterna i de olika vårdskedena visas schematiskt i figur 1. Generella undanträngningar
uppstår av patienter och resurstilldelning i de skeden där väntetider inte mäts, dvs. i utrednings- och eftervårdsfas. I skeden där mätning sker, dvs. under väntetid till ett första
läkarbesök eller till inledd behandling, tenderar systemet att styra bort från komplexa
behandlingar och vårdkrävande patienter och ger samtidigt prioritet åt enkla behandlingar
som snabbt ger stora volymer. Problemen tycks vara störst i specialistvården, vilket sannolikt har en direkt koppling till kömiljarden. En konklusion är att vårdgarantin, och i
synnerhet kömiljarden, där ger snedvridningar i de medicinska prioriteringarna, som styr
vid sidan av det lagstadgade målet om en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.9
Figur 1

Schematisk bild av ett vårdförlopp i specialiserad sjukvård med olika
skeden och slag av undanträngning

Kärnan i problematiken är svårigheter att upprätthålla korrekta medicinska prioriteringar,
som är ett viktigt fundament för vårdgarantins avsedda och lagenliga funktion. Enligt
regeringen vilar vårdgaranti på beslut av den medicinska professionen. Vårdgarantin är
därför beroende av och begränsas av de prioriteringar som ska göras i hälso- och sjukvården.10 Korrekta medicinska prioriteringar utgör med andra ord en restriktion för vårdgarantin. Det har i den praktiska tillämpningen visat sig innebära ett problem.
Med den medicinska professionen måste i första hand förstås läkarkåren. Läkarna för sin
del upplever att de förlorat en del av sitt professionella inflytande över prioriteringarna till
ledning och administration och i praktiken till de övriga personalkategorier, som verkställer ledningens riktlinjer i bokningssystem och kallelser.

8

Socialstyrelsen. Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009-2011. Stockholm: Socialstyrelsen; 2012, sid. 79

9

2 §, första stycket Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
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En viktig slutsats av den nordiska utblicken är att de olika systemen kännetecknas av en
varierande grad av flexibilitet. Det mest rigida systemet återfinns i Sverige. Det mest
flexibla hittar vi i Norge. Det norska systemet är resultatet av mer än 20 års erfarenhet av
en vårdgaranti, som tidvis i hög grad liknat den svenska.
En annan viktig iakttagelse är att alla undersökta länder, utom Sverige, stegvis förändrat
sina vårdgarantisystem från stelbenta tidsramar till mer flexibla och patientanpassade
lösningar. Problemen med långa och osammanhängande undersökningsförlopp, dvs. undanträngning i utredningsfasen, motverkas med en bedömningsgaranti av varierande omfattning och utformning. Bakgrunden till systemförändringarna är genomgående problematik med undanträngning och felaktiga prioriteringar, som i stora delar sammanfaller
med svenska erfarenheter.
En vårdgaranti för framtiden bör, i en tid av förändring, kännetecknas av flexibilitet. Det
ger förutsättningar för den medicinska professionen att, så som lagstiftaren avsett, slå
vakt om en korrekt och rättvis prioritering och att anpassa åtgärder och behandlingsfrister
till förhållandena i enskilda fall. I vissa delar behövs dock en stramare reglering. Det gäller framför allt den enskildes möjlighet att få ett sammanhängande utredningsförlopp inom
rimlig tid och ett besked om diagnos.
Förslag
Läkarförbundet föreslår en ny vårdgaranti i den specialiserade sjukvården som innebär
1. en författningsreglerad tidsfrist för när medicinsk bedömning senast ska meddelas
(bedömningsgaranti) och därefter
2. en rätt till en individuellt anpassad tidsfrist inom vilken behandling senast ska inledas (behandlingsgaranti).
Inga förändringar föreslås nu i de delar som avser primärvården.
Vidare föreslås att en utredning tillsätts för att se över systemet med vårdgaranti och kömiljard. Bakgrunden är, förutom de slutsatser som redovisats i det föregående, även det
faktum att många omvärldsförändringar, attitydskiften och förändringar i sjukvårdens
verksamhetsförutsättningar skett sedan vårdgarantin infördes i Sverige.
En målsättning för utredningen bör vara att med utgångspunkt från den föreslagna modellen finna ett system som är mer flexibelt, ökar patienternas makt och ger bättre stöd för
relevanta medicinska prioriteringar i sjukvården än det nuvarande. Det kan ske genom
smärre ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som beskrivs närmare i avsnitt
7.4.
Utredningsuppdraget bör bl.a. omfatta att








kartlägga omvärldsförändringar som skett eller är på gång och bedöma vilken betydelse de har för vårdgarantins och kömiljardens tillämpning och resultat,
kartlägga och analysera oönskade bieffekter av vårdgarantin i Sverige,
analysera hur medicinska prioriteringar går till i sjukvården och vilka personalgrupper som svarar för olika slag av prioriteringar,
inhämta erfarenheter från relevanta länder inom och utom Norden,
närmare analysera hur en bedömningsgaranti och en individuell behandlingsgaranti bör utformas med utgångspunkt från Läkarförbundets förslag,
lämna förslag till ett system för uppföljning och rapportering av väntetidsdata
som är anpassat till den nya vårdgarantin, liksom om huvudmannaskap för det dataregister som krävs för uppföljning samt att
lämna de författningsförslag som krävs med anledning av uppdraget.
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1

Inledning

1.1 Bakgrund
Svensk sjukvård har under senare år genomgått många stora förändringar och fler planeras eller ska implementeras inom kort. Vårdgarantin har blivit lagstadgad. Kömiljarden
har tillkommit och kriterierna skärpts. Vårdval har införts i primärvården och landstingen
har möjlighet att göra så även i specialiserad sjukvård. Omfattande förändringar i den
statliga myndighetsorganisationen har nyligen föreslagit och flera utredningar arbetar nu
med att förstärka patienternas makt och att finna vägar att bättre utnyttja IT i kommunikationen mellan sjukvården och den enskilde patienten.
Sveriges läkarförbund strävar efter en effektiv hälso- och sjukvård med hög kvalitet till
nytta för medborgarna. En uttalad ambition är att stödja hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling från ett patient- och professionsperspektiv. En viktig uppgift för
den medicinska professionen är att aktivt påverka den svenska sjukvårdens finansiering,
styrning och struktur.
Som ett led i detta arbete bedriver Läkarförbundet utredningsverksamhet. Syftet med
denna är att ta fram kvalificerade faktaunderlag för förbundets överväganden, ställningstaganden och konkreta förslag i hälso- och sjukvårdspolitiska frågor.
Olika typer av vårdgarantier, dvs. utfästelser och regler om maximala väntetider till sjukvård, har funnits i Sverige sedan år 1992. De har delvis utgjort enskilda landstingens egna
initiativ, delvis har de varit ett resultat av överenskommelser på central nivå mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Den vårdgaranti som nu tillämpas är
lagreglerad. Det innebär att det finns förarbeten och därmed stöd för tolkning av regelverket. Vårdgarantin har under senare år kompletterats med en finansiell ”morot” för
vårdgivarna att verka för en fungerande vårdgaranti i form av den s.k. kömiljarden.
Vårdgarantin har genom åren varit föremål för mycket kritik. Även Läkarförbundet har
varit kritiskt till systemets utformning, däremot inte till syftet i sig, dvs. att minska väntetiderna i hälso- och sjukvården. Såväl Läkarförbundet som enskilda läkare och andra debattörer har framfört att vårdgarantin, så som det utformats, kan leda till längre väntetider
och en sämre sjukvård i vårdskeden som inte omfattas av den.
Denna rapport utgör slutresultatet av ett utredningsarbete i flera steg, som Läkarförbundet
genomfört om vårdgarantins och kömiljardens effekter. Avsikten är att samla underlag för
konstruktiva förslag om hur systemet kan förbättras i första hand från ett patientperspektiv.

1.2 Syfte
Syftet med denna rapport är att i kortfattad form redovisa samlade erfarenheter av vårdgarantier i Sverige och i våra nordiska grannländer samt att mot bakgrund av iakttagelserna
presentera Läkarförbundets förslag till hur den svenska vårdgarantin kan göras mer rättvis.
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1.3 Dataunderlag
Data utgörs bl.a. av erfarenheter av vårdgarantin som Läkarförbundets medlemmar under
en tioårsperiod redovisat genom debattinlägg m.m. Vidare har undersökningar av vårdgarantins utfall och effekter, som Socialstyrelsen genomfört på uppdrag av regeringen använts som analysunderlag.
Dessa källor har kompletterats med två separata undersökningar, som Läkarförbundet
genomfört på eget initiativ. En av dessa avser djupintervjuer med läkare inom primärvård
och specialiserad sjukvård och i olika delar av landet, med syfte att i kvalitativa termer
belysa vårdgarantins effekter för patienterna.
Den andra studien är en kartläggning av hur vårdgarantisystemen utformats och utvecklats i Danmark, Finland och Norge samt, så långt möjligt, även av de erfarenheter som där
vunnits av respektive system. I Norge infördes redan år 1990 en vårdgaranti som liknar
den svenska. Systemet övergavs år 2001 eftersom det ansågs ge oacceptabla snedvridningar i sjukvårdens prioriteringar. Mot den bakgrunden ägnas den norska utvecklingen
och erfarenheterna av tidiga norska vårdgarantier särskild uppmärksamhet.
Utredningsarbetet har bedrivits i nära samråd med Läkarförbundets sjukvårdspolitiska
arbetsgrupp (SPA), där också resultat, underlag, överväganden och förslag fortlöpande
diskuterats. I den internationella delen har samråd skett med ansvariga myndigheter och
läkarorganisationer i respektive land.

1.4 Läsanvisningar
I avsnitt 2 beskrivs den svenska vårdgarantins utveckling från 1990-talet fram till idag.
Fokus ligger på det nuvarande systemet och de motiv och politiska ambitioner som bär
fram lagstiftningen om vårdgaranti.
I avsnitt 3 refereras debattinlägg om vårdgarantin från Läkarförbundet, yrkesföreningar
inom förbundet och från enskilda läkare i syfte att få en bild av hur läkarkåren sett på
vårdgarantin under en tioårsperiod.
I avsnitt 4 skiftar perspektivet. Där redovisas huvuddragen i de resultat som Socialstyrelsen kommit fram till i de olika uppföljningar av vårdgarantins effekter som myndigheten
redovisat under perioden 2008 – 2012.
Avsnitt 5 innehåller ett referat av Läkarförbundets kvalitativa intervjustudie hösten 2011,
där ett tjugotal svenska läkare inom olika specialiteter och delar av landet redovisar sina
upplevelser och erfarenheter av hur vårdgarantin och kömiljarden påverkar patienterna i
olika skeden av vårdkedjan.
I avsnitt 6 refereras den internationella utblicken, vari beskrivs huvuddragen i vårdgarantisystemen i våra nordiska grannländer Danmark, Finland och Norge.
I avsnitt 7 slutligen redovisas Läkarförbundets överväganden och förslag till en rättvisare
svensk vårdgaranti.
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2

Närmare om vårdgarantin

Med vårdgaranti avses en till allmänheten riktad utfästelse från det allmänna att ge möjlighet till telefonkontakt, läkarbesök och behandling inom bestämda tidsramar. Vårdgarantier med en avsedd nationell räckvidd har funnits sedan början av 1990-talet. Garantierna har efterhand utvecklats och utvidgats. De första vårdgarantierna utgjorde resultat av
överenskommelser mellan regeringen och dåvarande Landstingsförbundet.

2.1 Äldre system
Den första vårdgarantin började gälla den 1 januari 1992 och skulle i första hand tillämpas under ett år. Garantin omfattade 12 olika definierade behandlingar, som skulle erbjudas inom 90 dagar från den dag då beslut om utredning eller behandling fattades. Om
vårdenheten inte kunde uppfylla kravet skulle patienten, om så önskades, hjälpas att få
vård hos en annan vårdgivare.
År 1997 utvidgades vårdgarantin till att omfatta all primär- och specialistvård och inte
som förut endast vissa utvalda specialiteter. Överenskommelsen om 1997 års vårdgaranti
innehöll dock ingen utfästelse om behandling inom viss tid. Däremot skulle patienten
erbjudas rådgivning eller besök samma dag som vårdenheten kontaktades. Om rådgivningen inte skedde genom läkare skulle en läkarkontakt erbjudas patienten inom åtta dagar från första kontakten. Patienter som remitterades till specialistvården skulle erbjudas
besök inom 90 dagar. I vissa fall skulle denna tid förkortas till 30 dagar. Det gällde om
det fanns risk för allvarlig sjukdom eller försämrad prognos, alternativt om patienten visade stark oro.
Den sista överenskommelsen om vårdgaranti träffades år 2005. Det materiella innehållet i
denna motsvarar i allt väsentligt nuvarande system med den skillnaden att det senare är
lagreglerat och inte ett resultat av en central överenskommelse.

2.2 Nuvarande system
Sedan den 1 juli 2010 är vårdgarantin lagstadgad. Bestämmelser om vårdgaranti m.m.
finns i 3g-3i §§ hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), nedan HSL. Lagreglerna kompletteras i förordningen (2010:349) om vårdgaranti, som bl.a. innehåller konkreta bestämmelser om vårdgarantins olika tidsfrister. I korthet innebär regelverket att landstingen är
skyldiga att erbjuda medborgarna i landstinget en försäkran som omfattar





en tillgänglighetsgaranti, dvs. att medborgarna garanteras kontakt med primärvården ”under dagen”,
en besöksgaranti för primärvård, som innebär att besök i primärvården ska anordnas inom sju dagar från kontakttillfället,
en besöksgaranti för specialiserad sjukvård, som innebär att besök ska anordnas
inom 90 dagar från det remiss har utfärdats samt
en behandlingsgaranti, som innebär att en beslutad behandling ska genomföras
inom 90 dagar från beslutet.

Vårdgarantin gäller alla patienter och i alla specialiteter i de definierade situationer som
nyss nämnts. Däremot omfattas inte andra åtgärder eller prestationer i sjukvården, t.ex.
undersökningar och återbesök. Där gäller alltså ingen vårdgaranti.
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Tid då den enskilde av medicinska skäl inte kan ges vård, eller frivilligt avstår från vård,
ska inte räknas in vid bedömningen av om vårdgarantin har uppfyllts. För att den enskilde
ska anses ha avstått frivilligt krävs att information om vårdgarantin lämnats samt att den
enskilde meddelat att han eller hon avstår från den erbjudna vården.
Det finns inga egentliga sanktioner om reglerna inte följs av landstingen. Däremot är
landstingen skyldiga att utan kostnad för patienten erbjuda vård hos annan vårdgivare om
besöks- eller behandlingsgarantin enligt ovan inte kan uppfyllas i ett enskilt fall. Sådan
vård innebär en administrativ belastning genom bl.a. kostnadsregleringar mellan landstingen eller mellan landsting och privata vårdgivare. Sådan vård kan dessutom i många
fall antas vara dyrare i sig än vård i landstingets ordinarie vårdenheter. Därigenom finns
ett visst incitament för landstingen att sträva efter att de maximala väntetiderna inte
överskrids. Ytterligare ett incitament är den s.k. kömiljarden. Den är ett resultat av förhandlingar mellan regeringen och SKL, som ledde till en första överenskommelse i januari 2009. Överenskommelsen innebär att en miljard kronor avsätts i statsbudgeten för att
stimulera landstingen att uppnå målen i vårdgarantin. Nya överenskommelser har härefter
träffats årligen och villkoren för utbetalning har skärpts.11

2.2.1 Motiven för den lagstadgade vårdgarantin
Vårdgarantier med olika utformning har funnits under lång tid. Regeringen konstaterade i
förarbetena till lagstiftningen om vårdgaranti att de tidigare systemen inte i tillräcklig
grad lett till faktiska förbättringar när det gäller att korta vårdköerna. Vidare noterades att
medborgarnas, och även vårdpersonalens, kännedom om vårdgarantin och dess innebörd
var låg.
Lagreglering ger stadga
I förarbetena lyfts också fram att de tidigare vårdgarantierna, som ju var ett resultat av
överenskommelser mellan regeringen och SKL, inte innebar några rättsligt grundade
skyldigheter för vårdgivarna. De enskilda landstingen var nämligen inte parter i överenskommelsen. Den saknade därför partsverkan mellan staten och landstingen, men också i
praktiken mellan staten och SKL, eftersom SKL inte bedriver praktisk hälso- och sjukvård. Inte heller reglerades i överenskommelserna förhållandet mellan SKL och landstingen. De tidigare överenskommelserna har därför haft karaktär av program- eller principförklaring, snarare än att utgöra ett regelverk där konkreta rättigheter och skyldigheter
slås fast med bindande verkan för vårdgivarna.
Erfarenheterna av tidigare system, liksom de brister som fanns i fråga om rättsverkan,
innebar enligt regeringens mening att en förstärkt vårdgaranti inom ramen för en ny överenskommelse inte är en tillräckligt effektiv åtgärd för att komma tillrätta med köerna i
vården.12
Förstärkta incitament för efterlevnad
I ett nyhetsbrev den 15 april 2011 skrev regeringen att en lagstadgad vårdgaranti tydliggör att landstingen har en skyldighet att upprätthålla de krav på tillgänglighet som vårdgarantin innebär. Vidare framhölls att Socialstyrelsen kommer att kunna kontrollera att
landstingen lever upp till vårdgarantins krav genom sin tillsyn av hälso- och sjukvården
och att myndigheten nu kan vidta åtgärder mot de landsting som inte fullgör garantins
krav. En skyldighet för landstingen som vilar på lag innebär också, enligt regeringen, att
det finns bättre möjligheter för medborgare att utkräva politiskt ansvar om landstingen
inte lever upp till skyldigheten.
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Se avsnitt 2.3
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Utredningstiden ska inte omfattas
Utredningen om patientens rätt föreslog i sitt delbetänkande år 2008 att vårdgarantin i
framtiden borde omfatta alla de åtgärder som är nödvändiga för att en adekvat behandling
ska kunna inledas.13 Patienten skulle därmed inte behöva hålla reda på andra regler än att
vårdgarantin gäller räknat från den dag då vården kontaktades. Med en sådan ordning
skulle även utredningstiden komma att omfattas av vårdgarantin. Regeringen bedömde
dock att det saknades underlag och statistik för att kunna bedöma konsekvenserna av en
sådan utvidgning. Mot den bakgrunden räknas behandlingsgarantin inom vårdgarantin,
inte från första kontakt eller besök, utan från den tidpunkt då vård av visst slag beslutats.
Risken för undanträngningseffekter
Vårdgarantin har genom åren kritiserats för att skapa undanträngningar av patient i de
delar av vården som inte omfattas av den. Även detta berörs i utredningen om patientens
rätt, som föregick den nu gällande lagstiftningen. Ett av skälen till att 1992 års vårdgaranti upphörde år 1996 var farhågor om undanträngningseffekter. I flera av Socialstyrelsens
utvärderingar av tidigare tillämpade vårdgarantisystem, har frågan om undanträngningseffekter behandlats. I fokus har bl.a. varit hur en behandlingsgaranti förhåller sig till riksdagsbeslutet om prioriteringar i vården, som bl.a. kommit till uttryck i 2 § HSL.14 År
1999 konstaterade Socialstyrelsen i en utvärdering att omprioriteringar av patienter sannolikt skett som en effekt av vårdgarantin, men att omfattningen av sådana omprioriteringar av allt att döma var begränsad. Även av 2008 års utvärdering framgår att det fanns
indikationer på undanträngning, men att dessa effekter var svåra att kvantifiera.
Mot den bakgrunden har regeringen i förarbetena berört frågan om undanträngningseffekter som ett eventuellt resultat av lagstiftningen. I den delen framgår att vårdgarantin inte
reglerar om vård ska ges och i så fall vilken typ av vård. Vårdgarantin vilar på ett beslut
av den medicinska professionen. Beslutet om vård i varje enskilt fall ska tas i enlighet
med gällande prioriteringsriktlinjer. Vårdgarantin är alltså, enligt regeringens mening,
beroende och begränsas av de prioriteringar som ska göras i hälso- och sjukvården, dels
mellan patienter med samma sjukdom, dels mellan patientgrupper med olika sjukdomar.
Sådana prioriteringar ska alltid utgå från den av riksdagen fastställda prioriteringsordningen.15 Regeringen underströk vidare att den nya lagstiftningen inte är avsedd att leda
till några förändringar i dessa avseenden. Det innebär att arbetet med prioriteringar i hälso- och sjukvård ska fortgå som tidigare och utifrån gällande prioriteringsordning.16

2.2.2 Relaterade frågor
Tidsfristerna och deras reglering
I regeringens proposition behandlas också några andra frågor med koppling till den lagstadgade vårdgarantin. I propositionen inför lagen om vårdgaranti identifierades ett behov
av förändrade tidsfrister i framtiden. Utredningen om patientens rätt föreslog att en bedömning av vårdbehovet ska ske inom 30 dagar och att en yttre tidsram om 120 dagar
mellan besök och behandling införs. Denna tidsram skulle inkludera nödvändig medicinsk utredning inför beslut om behandling. Regeringen ansåg dock att tiden ännu inte var
mogen för kortare tidsfrister i vårdgarantin. Även i denna del ansågs beslutsunderlaget
som otillräckligt när det gäller kunskaper om faktiska väntetider och det tidigare systemets effekter. Vissa förbättringar hade kunnat ses, men det var oklart om de var beståen-
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Patientens rätt. Några förslag för att stärka patientens ställning (SOU 2008:127)
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Prop. 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården. En beskrivning av prioriteringsriktlinjernas
utveckling och innebörd ges även i ovan nämnda betänkande (SOU 2008:127) sid. 104 ff.
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Prop. 1996/97:60 Prioriteringar i hälso- och sjukvården.
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de. Mot den bakgrunden bedömdes att hittills tillämpade tidsfrister, som får anses etablerade i vården, bör bestå ännu en tid. Härtill kommer att landstingen är fria att tillämpa
kortare tidsfrister om de så önskar.
Regeringen har dock en uttalad ambition att stimulera en snabb förbättring av tillgängligheten i vården. Det förutsätter flexibilitet i regelverk och andra styrmedel. Genom föreskrifter från regeringen, eller från en myndighet, kan regelverket förändras snabbare än
vad som är möjligt i ett lagstiftningsärende. Regeringen understryker också att utvecklingen mot förbättrad tillgänglighet bör drivas i en växelverkan mellan målstyrda ekonomiska bidrag (t.ex. kömiljarden), överenskommelser mellan staten och landstingen och
skärpta föreskrifter.17
I anledning härav är tidsfristerna i vårdgarantin inte lagstadgade utan återfinns i regeringens förordning (2010:349) om vårdgaranti. Regeringen återkom till frågan i den ekonomiska vårpropositionen 2011. Där framgår att regeringen avser att förkorta de tider som
enligt vårdgarantin ska gälla mellan första vårdkontakt och behandling.18 Det är alltså mot
den bakgrunden den lagtekniska konstruktionen ska ses, med grundläggande regler i lag
och tidsfrister fastställda i förordning.
Rapportering av väntetidsdata
För närvarande används SKL:s väntetidsdatabas Väntetider i vården för uppföljning av
vårdgarantisystemets effekter. De enskilda landstingen rapporterar data till databasen.
Väntetidsdata ur databasen har bl.a. använts av Socialstyrelsen när vårdgarantins effekter
följts upp. Rapporteringsfunktionen har efterhand utvecklats och förfinats. Exempelvis
har antalet diagnoser och behandlingar som rapporteras successivt ökat. Ett arbete har
också bedrivits med att förbättra definitioner av begrepp som ”patientvald väntan” och
med att utveckla automatiserade system, som medger tätare uppföljningar än tidigare.19
I syfte att ytterligare förstärka incitamenten för en väntetidsrapportering med högre kvalitet har en lagstadgad skyldighet för landstingen att rapportera väntetidsdata införts. Dessutom har regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer bemyndigats att utfärda
föreskrifter om hur sådan rapportering ska gå till och vad den ska omfatta.20
I förordningen om vårdgaranti anges att rapportering ska ske genom att ”landstingen lämnar uppgifter om väntetider till den nationella väntetidsdatabas som förs av Sveriges
kommuner och landsting.” I samma förordning har Socialstyrelsen bemyndigats att utfärda närmare föreskrifter om hur rapporteringsskyldigheten ska fullgöras. Några sådana
föreskrifter har dock inte utfärdats och kan, enligt företrädare för Socialstyrelsen, heller
inte förväntas på medellång sikt.
Förstärkt vårdgaranti inom barn- och ungdomspsykiatrin
Sedan år 2009 har regeringen överenskommit med SKL om en förstärkt vårdgaranti inom
barn- och ungdomspsykiatrin. Denna förstärkta vårdgaranti är således inte lagstadgad. Av
överenskommelsen från år 2010 framgår att en ung person som söker hjälp inom psykiatrin ska erbjudas kontakt via telefon eller vid besök samma dag. Vidare ska sökanden erbjudas att träffa en läkare inom 7 dagar. Den unge ska vid behov få träffa en specialist
inom barn- och ungdomspsykiatri inom högst 30 dagar och få påbörja behandling inom
ytterligare 30 dagar.
Även i denna del finns ekonomiska incitament, som ska stimulera landstingen att uppfylla
kraven. Under 2010 fördelades totalt 214 miljoner kronor till landsting där minst 90 pro-
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cent av patienterna i barn och ungdomspsykiatrin fick besöka en specialist inom 30 dagar.
Dessutom krävdes att minst 90 procent fått behandling och fördjupade utredningar inom
högst 60 dagar.

2.3 Kömiljarden
Kömiljarden är ett resultat av överenskommelser mellan regeringen och SKL och kan ses
som ett komplement till den lagreglerade vårdgarantin. Syftet är att premiera landsting
som har en hög måluppfyllelse när det gäller att minska väntetider för de besök och behandlingar hos specialist som omfattas av vårdgarantin. Kömiljarden gäller alltså bara
besöks- och behandlingsgarantin i den specialiserade sjukvården. Det krävs också att
landstingen rapporterar data om väntetider enligt vissa anvisningar.
Landsting som uppfyller vårdgarantin tilldelas pengar ur kömiljarden enligt särskilda
kriterier i överenskommelsen. Medlen fördelas genom en prestationsbaserad ersättningsmodell och utbetalas årligen. För 2009 gällde att 90 procent av verksamheterna skulle ha
rapporterat in data vid novembermätningen. År 2010 skärptes detta krav till att avse 95
procent av verksamheterna och månadsvis rapportering hela året.
Målen var båda åren direkt kopplade till vårdgarantins tidsfrister, så att en viss andel av
patienterna ska ha fått besök respektive behandling i specialistvården inom de 90 dagar
som stipulerats. Både 2009 och 2010 fördelades 900 miljoner kronor mellan landsting
som lyckats erbjuda minst 80 procent av patienterna läkarbesök i specialiserad vård, respektive behandling i planerad specialiserad vård inom 90 dagar. Återstående 100 miljoner fördelades mellan landsting som når en nivå där 90 procent eller fler av patienterna
erbjuds läkarbesök eller behandling inom specialistvård inom 90 dagar.

Skärpta krav och tätare avstämning under 2011
År 2011 tillämpades nya rutiner för rapportering och avstämning. Avstämning skedde
månatligen med rapportering senast den 20:e i efterföljande månad.
Även fördelningen av medel har under år 2011 skett enligt nya och mer differentierade
kriterier jämfört med tidigare år. Det har t.ex. inneburit att 400 miljoner kronor gått till
landsting där 70 procent av patienterna väntat kortare tid än 60 dagar på specialistbesök.
Ett lika stort belopp har fördelats till landsting som klarat att ge 70 procent av patienterna
behandling i specialiserad vård inom 60 dagar från behandlingsbeslut.21 Resterande 200
miljoner kronor har, med 100 miljoner kronor vardera, tillfallit landsting som uppnått en
tillgänglighet om 80 procent till besök respektive behandling inom 60 dagar.
För att få utdelning ur kömiljarden har under 2011 således krävts att landstingen inte bara
uppnår målen i vårdgarantin, utan också i hög grad överträffar dem för en betydande majoritet patienterna i den specialiserade sjukvården.

2.4 Hur tillämpas vårdgarantin?
Frågan är då hur lagstiftningen om vårdgaranti tillämpas i landets landsting. En genomgång av landstingens och regionernas webbplatser i maj 2012 visar att de flesta officiellt
erbjuder den lagstadgade garantin. Denna brukar beskrivas i sifferkombinationen 0-7-9090. Det innebär 0 dagar till kontakt med primärvård, maximalt 7 dagar till läkarbesök i
primärvård, maximalt 90 dagar till besök hos specialist och maximalt 90 dagar till behandling inom den specialiserade sjukvården. Resultaten av genomgången visas i tabell
2.1, där erbjudanden som avviker från det lagstadgade vårdgarantin har skuggats.
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Tabell 2.1

Översikt av hur vårdgarantin tillämpas i Sveriges landsting och
regioner i maj 2012

Landsting/Region

Grundåtagande

Kompletterande utfästelser och anmärkningar

Stockholm

0-5-30-90

Patienten får en ”vårdgarantisedel” där tider för bl.a.
remiss och beslutad behandling framgår.

Uppsala

0-7-90-90

Sörmland

0-7-90-90.

Östergötland

0-7-90-90

Jönköping

0-7-90-90

Kronoberg

0-7-90-90

Kalmar

0-5-45-90

Gotland

0-7-90-90

Blekinge

0-7-90-90

Skåne

0-7-90-90

Halland

0-7-90-90

Besked om tid för specialistbesök ska ges inom 14
dagar efter att remiss inkom. Det gäller även om
patienten sökt utan remiss. Vårdgarantin omfattar
utredningar t.ex. röntgen och prover. Utredning ska
ske inom vårdgarantins 90-dagarsgräns för behandling.

Västra Götaland

0-7-90-90

En särskild akutgaranti finns vid välgrundad misstanke om cancersjukdom. Då ska besök hos specialist erbjudas inom 2 dagar för barn och inom 14
dagar för vuxna räknat från då remissen inkom.

Värmland

0-7-90-90

Örebro

0-7-90-90

Västmanland

0-7-90-90

Dalarna

0-7-90-90

Gävleborg

0-7-90-90

Endoskopisk undersökning, såsom gastro-, koloeller rektoskopi, ska ske inom 90 dagar från datum
för beslut om undersökningen. Övriga utredningar
omfattas inte av vårdgarantin.

Västernorrland

0-7-90-90

Patient som beställt tid hos läkare och inte får träffa
vårdpersonalen inom 30 minuter utan förklaring till
dröjsmålet, har rätt att få patientavgiften återbetald.

Jämtland

0-7-90-90

Västerbotten

0-7-90-90

Norrbotten

0-7-90-90

Patienten ska alltid och oavsett orsak till läkarbesöket få en tid inom 30 dagar.

Maxtiden 45 dagar gäller även utan remiss till specialiserad vård, dvs. från kontakt.

Målet är att i ett första steg leva upp till utfästelserna i lagstiftningen. På lite längre sikt är målet att
höja ambitionen ytterligare.

Av tabell 2.1 framgår att två landsting erbjuder en ambitiösare vårdgaranti än vad som
krävs enligt lag. I Stockholms läns landsting garanteras specialistbesök inom 30 dagar
från remiss. I Kalmar läns landsting garanteras motsvarande besök inom 45 dagar. Båda
landstingen garanterar dessutom besök i primärvården inom fem dagar från kontakt. I
övriga landsting och regioner tillämpas vårdgaranti enligt lag såvitt avser väntetider generellt. Här ska dock inflikas att uppgifterna i tabellen avser respektive landstings officiella
17

åtagande. Kömiljarden har lett till väsentligt kortare väntetider än de maximala till ett
första läkarbesök respektive en påbörjad behandling i specialistvården för många patienter och på många håll.
Flera landsting och regioner har också utvecklat egna, mer specifika kompletteringar till
grundåtagandet. I Västra Götaland finns en akutgaranti som gäller vid välgrundad misstanke om cancersjukdom. I Region Halland garanteras att patienten ska få besked om
läkartid hos specialist inom 14 dagar från remiss. Här omfattar behandlingsgarantin även
utredningar. Enligt lagstiftningen krävs inte att utredningstiden ska ingå i vårdgarantin.
En specifik typ av utredning, endoskopisk undersökning, har lyfts in i behandlingsgarantin i Gävleborgs läns landsting. En med vårdgaranti besläktad utfästelse finns i Västernorrlands läns landsting. Där ska patienter som bokat läkartid, och utan förklaring fått
vänta mer än 30 minuter, rätt att få patientavgiften återbetald.
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3

Debatten om vårdgarantin

I syfte att få en samlad bild av läkares syn på vårdgarantin under den senaste tioårsperioden har en sökning i Läkartidningens och tidningen Sjukhusläkarens artikelarkiv genomförts. Sökningen i Läkartidningen har skett via sökordet ”vårdgaranti” i rubrik under perioden 2000- 2011. För att vidga underlaget har även en fulltextsökning genomförts, som
under samma tidsperiod ger ett drygt hundratal träffar. Sammantaget har under den aktuella perioden ett trettiotal artiklar inklusive ledare publicerats, som i huvudsak eller delvis
handlar om vårdgarantin. I ett tiotal av dessa redovisas Läkarförbundets syn på frågan om
vårdgaranti. Det finns också exempel på debattinlägg från enskilda medlemmar i Förbundet.
Övriga artiklar som berör frågan är av typen referat från symposier, intervjuer med politiker, icke värderande nyhetsartiklar etc. I det följande redovisas några representativa referat av artiklar som berör vårdgarantifrågan.
Sjukhusläkarföreningen är den största av Läkarförbundets åtta s.k. yrkesföreningar. Föreningen har under flera år fört en aktiv debatt om vårdgarantin. Mot den bakgrunden har
en artikelsökning gjorts även i föreningens tidning Sjukhusläkaren.

3.1 Resultat
3.1.1 Läkartidningen
I en debattartikel av en specialistläkare år 2003 kritiseras kopplingen mellan sjukvårdens
resursproblem och läkarens medicinska diagnostik. Denna koppling ansågs öka pressen
på läkaren i dåvarande vårdgarantisystem. Resurserna är för knappa, menade skribenten,
för att åtagandet med vårdgaranti ska kunna uppfyllas. Det gäller i synnerhet om livsstilsrelaterade problem ska hanteras i sjukvården. Det finns en skillnad mellan behov och
efterfrågan. Det borde vara läkaren som avgör vad som är ett medicinskt behov. Det är i
det sammanhang som vårdgarantin kan bli problematisk. Politikernas uppgift borde, enligt skribenten, vara att tillsammans med den expertis som läkarkåren representerar formulera de begränsningar som är nödvändiga i sjukvårdssystemet för att ekvationen ska gå
ihop, men inte att skjuta över ansvaret för sjukvårdens resursproblem till de vårdbeslut
läkare måste ta i varje enskilt fall.
År 2008 lanseras en första version av den s.k. ”medicinska vårdgarantin” i Läkartidningen.22 Patienten bör få rätt till läkarbesök i primärvården inom en vecka och till övriga
läkarspecialiteter inom en månad i stället för inom tre månader. Vid besöket till specialist
ska patienten, så vitt möjligt, få en plan upprättad för ett sammanhängande behandlingsförlopp, inklusive rimliga väntetider. Paralleller dras till liknande system i de nordiska
grannländerna. Läkarförbundet ville därför göra gemensam sak med överläkarföreningarna i Danmark, Norge och Finland och kräva rimliga väntetider, som baseras på medicinska prioriteringar i vården. Vidare konstateras att vårdgarantin i Sverige inte fungerade
som den var tänkt, eftersom möjligheten att fritt välja läkare och att byta läkare när kötiden är lång, endast används i begränsad utsträckning.
I en debattartikel av en enskild medlem från 2010 framförs att systemet med vårdgaranti
kan förändra prioriteringarna genom att det är oflexibelt. Med ett ökande operationsutbud
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ökar paradoxalt nog väntetiderna, vilket är ett uttryck för den extremt stora dolda patientgruppen. Det rigida systemet med låsta operationsindikationer, vårdgaranti och valfrihetsvård omöjliggör prioriteringar och kan innebära ett hot mot den kirurgiska infrastrukturen och en ändamålsenlig sjukvård.
I en ledare inför valet 2010 framförs att tillgänglighetsfrågor i vården och primärvårdsutvecklingen har mindre plats bland utfästelserna än vid tidigare val.23 Frågor om vårdval,
vårdgaranti, kömiljard med mera tycks ha förskjutit fokus från dessa under decennier så
centrala frågor.
I en annan ledare från samma tid understryks behovet att följa upp och analysera vårdgarantin.24 Ett skäl är att bedöma om det finns undanträngningseffekter, där mer komplicerade och vårdkrävande patienter givits lägre prioritet än vad som varit medicinskt motiverat. Vidare framförs att en särskild vårdgaranti för äldrevård och kroniskt sjuka kan vara
ett alternativ till en ytterligare skärpning av den generella vårdgarantin.
Betydelsen av en effektiv uppföljning berörs även i en ledare vintern 2011 i anledning av
översynen av svenska kvalitetsregister.25 Här framförs att läkarprofessionen bör ha en
viktig roll vid ledningen och styrningen av registerhanteringen. Huvudansvaret för registreringen och de öppna jämförelserna som följer ska vara statligt. Att lägga ansvaret på
SKL lämpar sig illa då de i så fall skulle granska sina egna medlemmars verksamhet.
Infallsvinkeln ansågs aktuell också för vårdgarantin, eftersom det är SKL som administrerar datafångsten i uppföljningssystemet.
Inför årsskiftet, i december 2010, formuleras på ledarplats en önskelista inför det nya
året.26 Av flera olika önskemål kan noteras en ”flaskhalsmiljard” per år i tio år, som ansågs behöva investeras för att komma till rätta med vårdens ”förstoppningar”. Flaskhalsar
orsakas bland annat av underkapacitet i diagnostik, av vårdplatsbrist och av konkurrerande, icke synkroniserade vårdprocesser. I kombination med flaskhalsmiljarden bör en medicinskt baserad vårdgaranti införas, där hänsyn tas till patientens sjukdom och behov i
stället för dagens ”fyrkantiga” väntetids- och behandlingsgaranti, vilken enligt skribenten
ger undanträngningseffekter och skapar kontraproduktiva flaskhalsar i sjukvården.
I en ledare i februari 2011 ansågs att en ökad tillgänglighet i vården är en vällovlig strävan, men också att kömiljarden skapat stora negativa bieffekter.27 Systemet premierar
nybesök framför återbesök, enligt skribenten. Det drabbar svårt och långvarigt sjuka patienter. Systemet påstods också stimulera landstingen att skärpa indikationerna, att behandla och följa upp färre sjukdomar och färre patientgrupper för att hålla nere antalet
vårdsökande, så att kön ryms inom den utstakade tidsramen och så att kömiljardbonusen
trillar in. Skribenten förespråkar istället en medicinsk vårdgaranti, där patienten efter
möte med specialist får en plan över ett sammanhängande utrednings- och behandlingsförlopp, som ska fullföljas inom medicinskt rimlig tid. Planen bör, så långt möjligt, även
omfatta rehabilitering och uppföljning. Ett sådant planlagt och sammanhängande behandlingsförlopp tydliggör patientens medicinska behov och rätt till sjukvård. Slutligen framförs att köerna och väntetiderna främst beror på resursbrist. Det yttrar sig som flaskhalsar
där vårdprocesserna hänger upp sig. Bristen på vårdplatser uppges vara den trängsta
flaskhalsen, men även brist på operationskapacitet, radiologisk utrustning samt läkare
inom vissa specialiteter, som geriatrik och psykiatri, skapar enligt ledarskribenten onödiga väntetider. Det går inte att lagstifta bort. Istället behövs nyinvesteringar. Därför skulle
en ”flaskhalsmiljard” göra större nytta än en kömiljard, som snarast stimulerar till manipulation av väntetidsstatistiken.
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3.1.2 Tidningen Sjukhusläkaren
I tidningen Sjukhusläkarens temanummer om vårdgaranti (nummer 6 år 2010) ventileras
vårdgarantifrågor och formuleras kritik mot systemet under huvudrubriken ”Vårdgarantin ett politiskt jippo”. Flera skribenter, som är ansvariga chefer för vårdenheter i olika
delar av landet, bidrog med texter. I allt väsentligt framförs följande synpunkter:
Så som kömiljardsystemet är utformat premieras landsting med de bästa förutsättningarna. Glesbygdslandsting med demografiska och ekonomiska problem missgynnas däremot.
Det gäller även om de kompenseras genom det kommunala utjämningsbidraget. Dessa
täcker inte det de extra kostnaderna i sådana landsting. Vårdgarantin och konkurrensen
om kömiljarder är en tveksam tävling, som resulterar i ett ryckigt och kortsiktigt tänkande.
Vårdgarantin kan dock vara positiv för patienter med kvantifierbara sjukdomar, som behöver entydiga åtgärder och standardiserade operationer. Men de kroniskt sjuka, eller de
som har handikappande sjukdomar såsom neurologiska sjukdomar, stroke och traumatiska hjärnskador, missgynnas av systemet.
Det finns mycket som är bra med vårdgarantin konstateras också. Personalen tvingas
reflektera över vad som görs och hur det kan göras bättre. Men vårdgarantin mäter det
som inte gjorts, och inte det som faktiskt producerats. För större enheter med många utmaningar och ett högt patienttryck är det mycket svårare att nå målen än för en liten specialiserad enhet. Vårdgarantin säger heller inget om kvaliteten på den vård som ges. Systemet gynnar landsting med en relativt ung befolkning och bra tillgång till specialister.
Istället borde enheter med hög kvalitet och produktivitet stimuleras. Återbesök och omhändertagande av kroniskt sjuka borde tas med i mätningarna.
Vårdgarantin är ett politiskt jippo, uppges det vidare, som mäter fel saker och nonchalerar
stora patientgrupper med oplanerade behov. Vårdgarantin är därmed orimlig, oetisk och
oekonomisk. Det finns ett grundläggande fel med att mäta hur många som väntar och inte
har opererats, istället för att mäta hur många som faktiskt har fått behandling. Hälso- och
sjukvårdslagen säger att de som har störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde.
Men vårdgarantin lyfter fram det som är mätbart, det vill säga patienter som kan placeras
i kö och som kan vänta. Det är oetiskt menar skribenten.
Vissa patientgrupper lyfts fram av en annan skribent. För gamla med flera sjukdomar och
för särskilt utsatta grupper som exempelvis kvinnor med inkontinens och framfall är
vårdgarantin meningslös. Detsamma gäller för ett av våra mest kostsamma vårdområden,
stroke. Cirka 30 000 patienter insjuknar varje år och de omfattas inte av vårdgarantin. Inte
heller patienter som vårdas i livets slut. För dem finnas ingen annan vårdgaranti än en
empatisk och plikttrogen vårdpersonal.
En annan infallsvinkel, som redovisas i ett senare nummer av Sjukhusläkaren, gäller
vårdgarantin i kombination med vårdval inom medicinska specialiteter. Där konstateras
att vårdgarantin är ett etableringshinder för små företag i vårdvalssystemet. Kravet kan
leda till orimliga konsekvenser.
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4

Effekterna av vårdgarantin i
Sverige

Debattinläggen i föregående avsnitt har ett läkarperspektiv. Frågan är då hur vårdgarantins resultat och effekter ter sig från ett bredare samhällsperspektiv och från den sakliga
och opartiska synvinkel, som kännetecknar svenska myndigheter. Socialstyrelsen har vid
flera tillfällen på regeringens uppdrag utrett och redovisat effekterna av de olika vårdgarantisystem, som tillämpats i Sverige. Bland liknande utredningsinsatser av andra aktörer
bör särskilt nämnas ESO-rapporten (2010:9) Kåren och köerna, som också kortfattat refereras i det följande.

4.1 Socialstyrelsens uppföljningar
Socialstyrelsens utvärdering från år 2008 avser det vårdgarantisystem som tillämpades fr.o.m. från år 2005 och fram till 2010 års lagstiftning. Det finns inga skillnader av betydelse i det materiella innehållet mellan denna och den nuvarande
vårdgarantin. Skillnaden består i huvudsak i regleringstekniken. Den senaste uppföljningen redovisades i maj 2012.
I det följande refereras resultaten av Socialstyrelsens uppföljningar. Frågan om
undanträngningseffekter, som varit i fokus i läkarnas kritik, har också studerats av
Socialstyrelsen. Resultaten i denna del redovisas separat i avsnitt 4.1.5.

4.1.1 2008 års rapportering
Socialstyrelsens konstaterade 2008 bl.a. att reformen generellt sett har haft begränsade effekter på väntetiderna. Sedan april 2006, då väntetidsmätningarnas
tillförlitlighet hade blivit förhållandevis stabil, minskade väntetiderna för behandling marginellt medan väntetiderna till besök i stället ökade något. Variationerna i
väntetider mellan landstingen var stora i oktober 2007. Exempelvis varierade andelen besvarade telefonsamtal i primärvården mellan 60 och 97 procent. Andelen
patienter i primärvården, som fick en besökstid inom sju dagar, varierade mellan
79 och 96 procent. Andelen patienter som väntat längre än 90 dagar på specialistbesök varierade mellan 6 och 38 procent. Andelen patienter som väntat längre än
90 dagar på beslutad behandling varierade mellan 12 och 46 procent.

Underlaget för bedömningar
Socialstyrelsen, SKL och landstingen har i flera år systematiskt arbetat med att
förbättra dataunderlaget för bedömningar av vårdgarantins effekter.
Socialstyrelsen framhöll i samband med bl.a. 2008 års rapportering att det fanns
osäkerhetsfaktorer som leder till att resultaten ska tolkas med försiktighet. Framförallt gällde det kvaliteten på inrapporterade väntetidsdata. Även om kvaliteten
hade förbättrats sedan föregående rapporteringstillfälle i november 2006, fanns
fortfarande problem med t.ex. inrapporteringsfrekvensen, som låg under 90 procent. Dessutom förekom fortfarande att felaktiga uppgifter rapporterades. De
främsta anledningarna till ofullständig rapportering eller kvalitetsproblem i rapporteringen bedömdes vara brister i landstingens IT-system, brister i rapporte22

ringsorganisationen, ofullständig redovisning från privata vårdenheter med offentlig finansiering samt ovilja eller oförmåga att prioritera och stödja väntetidsmätningar inom landstingens verksamheter.

Arbetet med att förbättra datakvaliteten
Den viktigaste källan för att utvärdera resultaten av vårdgarantin är den väntetidsdatabas,
Väntetider i vården, som administreras av SKL.28 Väntetidsdatabasen började byggas upp
år 1999. Det var då det första steget mot en samlad, strukturerade datakälla för väntetidsrapportering togs.
Allmänna förutsättningar för en rapportering med hög kvalitet är enligt Socialstyrelsen


klara regelverk med tydliga definitioner av t.ex. ”patientvald väntan”,



att regelverken tillämpas på samma sätt i alla landsting och regioner,



att IT-systemen klarar av en likformig rapporteringsrutin i hela landet,



att rapporteringsrutiner och indata kan kvalitetssäkras samt att



rapporteringsfrekvensen är hög och helst hundraprocentig.

På alla dessa områden har det funnits problem, som i viss mån ännu kvarstår. Emellertid
har enligt Socialstyrelsen ett omfattande arbete med att undanröja problemen genomförts.
Regelverk och definitioner
Under den period som väntetidsdatabasen funnits har regelverket för inrapportering anpassats flera gånger i takt med att databasen utvecklats. De oklarheter som funnits har
främst gällt under vilka förutsättningar och i vilken utsträckning en väntan på behandling
eller läkarbesök får registreras som ”patientvald” respektive ”medicinskt orsakad” väntan. Skillnaderna mellan landstingen har varit mycket stora i hur begreppen tolkats. Två
olika åtgärder ledde, enligt Socialstyrelsen, till att situationen förbättrades under 2010.
Dels gäller fr.o.m. april 2010 att ”patientvald väntan” bara får registreras när patienten
väntat längre än 90 dagar, dels har en ny och tydligare definition av begreppet i sig utvecklats av SKL.29 Även definitionen av ”medicinskt orsakad väntan” har förtydligats.
IT-system och rapportering
Landstingens IT-system måste också göra det möjligt att mäta och rapportera på de sätt
som överenskommits. IT-system har traditionellt varit en fråga för de enskilda landstingen och är det alltjämt. Landstingen är i viss mån låsta av tidigare IT-investeringar. Det har
lett till svårigheter när nationella rapporteringsfunktioner, som väntetidsdatabasen, ska
införas. Vidare har funnits problem med själva rapporteringen, som kräver kunskap hos
de ca 2 000 rapportörer och väntetidssamordnare som ansvarar för denna samt fungerande
rutiner. Störningar har bl.a. uppstått vid sjukfrånvaro. Kvalitetssäkring av aggregerade
data måste fortfarande i många fall ske manuellt.

Under 2010 har, enligt Socialstyrelsen, flera landsting rapporterat fortsatt arbete med
IT-systemen, för att så långt möjligt kunna samla in, mäta, rapportera och följa upp
väntetiderna. Även SKL uppges under 2010 ha intensifierat sitt arbete med att skapa
goda förutsättningar för inrapportering från olika IT-system. Till detta kommer att
kriterierna för kömiljarden år 2010 även omfattar frågor om rapportering av data.
Landstingen ska exempelvis redovisa en införandeplan för automatisk överföring av
28

www.vantetider.se

29

Patientvald väntan definieras numera enligt följande: ”Patienter som har väntat längre än vad vårdgarantins tidgräns anger. Patienten är informerad och har aktivt avstått erbjudande om vård inom vårdgarantins tidsgräns”. Denna nya definition skiljer sig från den tidigare använda (Patienter som själva valt att
vänta minst 14 dagar längre än erbjuden tid) genom att den förtydligar att patienten dels informerats om
vårdgarantins tidsgränser och dels aktivt har avstått från vård som erbjudits inom tidsgränsen.
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väntetidsuppgifter till den nationella databasen. I slutet av 2011 ska landstingen också
klara en faktisk automatisk överföring av sådana data. Med en automatisk överföring
av samtliga väntetidsuppgifter förväntas bl.a. riskerna med manuell registrering
minska.

4.1.2 2011 års rapportering
I mars 2011 redovisade Socialstyrelsen resultaten från den uppföljning som
genomfördes 2010. Där konstateras att dataunderlaget förbättrats sedan föregående rapportering. Väntetidsdatabasen omfattar sedan den 1 april 2010 samtliga patienter som väntar på operation eller åtgärd. Tidigare rapporterades enbart data
från 42 olika typer av operationer. Dessutom åligger det landstingen att från samma datum rapportera antalet genomförda specialistbesök och operationer eller
åtgärder i tidsintervall, s.k. ”faktisk väntetid”. Ytterligare en faktor som framhålls
är de nya och enhetliga definitioner av bl.a. patientvald väntan, som berörts ovan.
Socialstyrelsen bedömer också att de problem med IT-systemen, som omnämnts i
tidigare rapporter, nu minskat genom insatser i de enskilda landstingen.
De nya kraven på automatisk rapportering av väntetidsdata har enligt Socialstyrelsen lett
till en högre rapporteringsfrekvens och en förbättrad datakvalitet än under tidigare år.
Under hösten 2009 uppvisade nästan alla landsting en inrapporteringsfrekvens på närmare
100 procent. Det gäller även 2010 då samtliga landsting hade en inrapporteringsfrekvens
på nära 100 procent för besök respektive operation eller åtgärd under året, dock med
undantag för juni månad.
Primärvården
Tillgängligheten till primärvården förbättrades under år 2010 i förhållande till föregående
år. Under 2010 fick nio av tio patienter komma på ett läkarbesök inom sju dagar. I två
tredjedelar av landstingen låg denna andel på 90 procent eller mer. Tio landsting visar i
denna del förbättrad tillgänglighet år 2010 jämfört med år 2009. Fyra landsting visade
under samma period en försämring och sju landsting visade oförändrat vänteläge i primärvården, dvs. när det gäller andel patienter som väntade sju dagar eller mindre för att
träffa en läkare inom primärvård.
Specialistvården
Det totala antalet patienter som väntade på besök alternativt på behandling eller operation
i den specialiserade vården minskat signifikant under perioden januari 2008 - december
2010. Den nedåtgående trenden framträder dessutom, enligt Socialstyrelsen, än tydligare
efter korrigering för att svarsfrekvensen var lägre under tidigare år. Socialstyrelsen bedömer att resultaten visar en reell minskning av väntetiderna i specialistvården, som är ett
resultat av ett långsiktigt arbete med att korta köerna. Det utesluts dock inte att även t.ex.
nya regeltolkningar och administrativa åtgärder kan ha bidragit till effekterna ”på papperet”, dvs. utan att faktiska minskningar ligger bakom.
Kunskap och kommunikation
Socialstyrelsen har också konstaterat att befolkningens kännedom om vårdgarantin är
förhållandevis låg. Slutsatsen bygger bl.a. på en kvantitativ intervjuundersökning med
4 200 respondenter som var 18 år eller äldre. Många känner till begreppet, men få kan
redogöra för vårdgarantins närmare innehåll. Ungefär 30 procent ansåg sig ha god kännedom om reformen och sex av tio visste att vårdgarantin avser tidsgränser i vården.
Socialstyrelsen har också kartlagt landstingens informationsinsatser om vårdgarantin.
Resultaten visar att flera landsting är tveksamma till att kommunicera vårdgarantin, eftersom det är kostsamt och bedöms vara ineffektivt. Någon uppföljning av genomförda
kommunikationsinsatser har inte gjorts.

Under 2011 tillsattes en utredning (Dir 2011:25), som ska föreslå hur patientens
ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården kan stärkas. Utredningen
24

har antagit namnet Patientmaktsutredningen (S 2011:03). Ett område som utpekas
särskilt i direktiven, och där utredningen ska föreslå åtgärder, avser hur patientens
behov av stöd, råd och information bör hanteras inom ramen för vårdgarantin och
det fria vårdvalet. Utredningen har fått förlängd tid och beräknas avsluta sitt arbete den 30 juni 2013.

4.1.3

2012 års rapportering

Den senaste uppföljningen redovisades i maj 2012 och omfattar hela perioden 2009-2011.
Utöver data från databasen Väntetider i vården och de enkäter och andra utredningsinsatser, som utgjort underlag för tidigare analyser, har under 2011 bl.a. en undersökning med
73 djupintervjuer genomförts med läkare och annan vårdpersonal i fyra olika landsting.
Syftet med undersökningen var att studera hälso- och sjukvårdpersonalens kännedom,
attityder och erfarenheter av vårdgarantin. Ett stort antal andra datakällor har också använts, t.ex. den årliga nationella patientenkäten, som år 2011 fokuserade på patienternas
erfarenheter av och attityder till primärvården.
Väntetidsdata för primärvården visar på en fortsatt hög måluppfyllelse. Under perioden
2009-2011 väntade drygt 90 procent av patienterna sju dagar eller kortare på ett besök i
primärvården. En majoritet av landstingen ökad sin tillgänglighet, dvs. kortade väntetiden
till läkarbesök under perioden. I två landsting, Norrbotten och Kalmar, minskade dock
tillgängligheten under samma tid och i sex landsting var den oförändrad. Under perioden
2002-2006 väntade mellan 15 och 19 procent av patienterna längre än sju dagar på ett
läkarbesök i primärvården.
I den specialiserade vården har antalet patienter som väntar längre än 90 dagar på ett specialistbesök minskat från drygt 30 000 år 2009 till knappt 22 000 år 2011. Antalet patienter som väntade på specialistbehandling i längre än 90 dagar minskade också under perioden, från 7 600 år 2009 till 6 300 år 2011. Under kalenderåret 2011 var andelen patienter som väntade längre än 90 dagar på specialistbehandling i stort sett oförändrat om man
bortser från naturliga säsongsvariationer.
Vidare minskade antalet fall med s.k. patientvald väntan under perioden 2009-2011. Det
förklaras i första hand av den ändrade definitionen av detta begrepp. Patienter med s.k.
medicinskt orsakad väntan ingår inte längre i statistiken. Sammantaget innebär detta att
jämförelser mellan enskilda år inte blir helt relevanta. Trenden med ett minskande antal
patienter som väntat längre än 90 dagar på besök respektive behandling kan dock, enligt
Socialstyrelsen, anses belagd genom analys av väntetidsdata.

Utdelningen ur kömiljarden
Inför år 2011 skärptes kraven för utdelning ur kömiljarden. Merparten, totalt 800 miljoner
kronor, har delats ut till landsting som lyckas erbjuda 70 procent av patienterna specialistbesök (400 miljoner kronor) eller specialiserad behandling (400 miljoner kronor) inom
60 dagar från remiss respektive beslut om vård. Resterande 200 miljoner har tillfallit
landsting som kunnat prestera läkarbesök (100 miljoner kronor) eller behandling (100
miljoner kronor) inom nämnda tid för minst 80 procent av patienterna.
Alla landsting lyckades att i vart fall någon månad 2011 uppnå 70-procentgränsen för
specialistbesök. Sex landsting lyckades varken uppnå 70 eller 80 procent när det gäller
specialiserad behandling inom 60 dagar från beslut. Det innebär att ersättningen från kömiljarden varierade starkt mellan landstingen under 2011. Lägst total ersättning, sammanlagt knappt tre miljoner, betalades ut till Örebro läns landsting. Det innebär 11 kronor per
invånare i Örebro län. Högst total ersättning betalades till Region Halland med drygt 178
miljoner kronor, vilket motsvarar 590 kronor per invånare i regionen. Halland uppnådde
kraven även under sommarmånaderna och tilldelades hela månadsersättningen på riksbasis för augusti 2011. Ersättningen från kömiljarden år 2011 motsvarade närmare tre procent av nettokostnaderna i Region Halland, medan den i Örebro motsvarade 0,05 procent.
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År 2011 var medianvärdet för ersättning per invånare i landstingen 91 kronor (Västerbotten). Ersättningen ur kömiljarden motsvarade i genomsnitt en knapp procent av landstingens respektive nettokostnader. Medianvärdet för detta mått var 0,41 procent (Västerbotten).

4.1.4 Socialstyrelsens bedömning av undanträngningseffekter
Det har länge befarats, och påståtts i debatten, att vårdgarantins konstruktion leder till att
sjukvård som inte omfattas av vårdgarantin prioriteras ned till förmån för vårdinsatser
som omfattas. Det kan t.ex. gälla patienter som väntar på ett återbesök. Fenomenet brukar
betecknas som en undanträngningseffekt. Som tidigare framgått är det inte minst läkare
som beskrivit sådana effekter och som också utifrån sitt perspektiv fört en aktiv debatt om
vårdgarantins och kömiljardens utformning. Frågan är då vad Socialstyrelsen funnit i
denna del.

2011 års rapportering
Socialstyrelsen har i tidigare utvärderingar berört frågan om undanträngningar,
men inte kunnat visa i vilken utsträckning sådana förekommer. Det är troligt att
undanträngning skett, konstaterade Socialstyrelsen år 2011, men det är svårt att
leda dem i bevis och att kvantifiera dem. Resonemangen har i huvudsak varit teoretiska. Men teoribildningen ger exempel på vilka olika typer av undanträngning
av patienter och patientgrupper som eventuellt skulle kunna förekomma.
Inför 2011 års rapportering, närmare bestämt i september 2010, fick Socialstyrelsen ett särskilt tilläggsuppdrag av regeringen att göra en fördjupad analys av undanträngningseffekter. I uppdraget definieras undanträngning som ”situationer
när lägre prioriterade patienter ges vård före patienter som har högre prioritet,
dvs. ett större medicinskt behov”.
Mot den bakgrunden har Socialstyrelsen särskilt studerat återbesöksdata. Återbesök omfattas inte av vårdgarantin. Patienter som ska på återbesök är därför en grupp med potentiell risk att drabbas av undanträngningseffekter. Underlaget är begränsat och omfattar
data från landstingen i Örebro-, Kronobergs- och Hallands län.30 Återbesökspatienter får
inför återbesök ett medicinskt måldatum. Dessutom bestäms en prioritering (toleransgräns), dvs. en längsta tidsperiod efter medicinska måldatum, inom vilken patienten ska
ha kommit på återbesök. Fokus i analysen har legat på överskridet medicinskt måldatum
och toleransgräns i de tre nämnda landstingen.
Resultaten visar att antalet ”försenade” återbesök ökade avsevärt under avstämning av
väntetidsdata m.m. inför utbetalning av kömiljarden. Det är ett rätt tydligt mönster, som
enligt Socialstyrelsen indikerar att återbesökspatienter fått vänta längre på återbesök som
en effekt av vårdgarantin och kömiljarden. Socialstyrelsen understryker dock att materialet är för begränsat, såväl i antalet observationer som i ett geografiskt perspektiv, för att
några generella slutsatser för landet i stort ska kunna dras.
Även i denna del understryker Socialstyrelsen behovet av bättre kunskapsunderlag. Väntetidsdata för återbesökspatienter kommer därför att få ökad betydelse i framtida analyser.
Samma utveckling förutses här som med väntetidsdata för de åtgärder som omfattas av
vårdgarantin. Det innebär en ökad samordning när det gäller att mäta och redovisa data,
så att jämförelser mellan olika landsting och riksomfattande utvärderingar kan underlättas.

30

Numera Region Halland
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2012 års rapportering
Under 2011 har underlaget för bedömning av undanträngningseffekter vidgats. En viktig
del av detta är väntetidsdata avseende återbesök från landstingen i Örebro, Gävleborg,
Jämtland, Kronoberg och Gotland. Vidare har den ovan nämnda djupintervjustudien med
vårdpersonal analyserats. Socialstyrelsen har också gått igenom tillsynsärenden och klagomål från allmänheten, träffat patientorganisationer och samrått med landstingens väntetidssamordnare i syfte att samla ytterligare analysunderlag angående eventuell förekomst
av undanträngning. Socialstyrelsen konstaterar att det samlade underlaget blivit mer omfattande inför 2012 års rapportering och att det inte minst gäller statistiska data.
Inledningsvis konstateras att kartläggningen i första hand syftat till att identifiera undanträngning i större skala, dvs. i hela patientgrupper och vårdkedjor eller i annan mer systematisk form. Vidare förs ett resonemang om i vilka skeden av en vårdkedja som undanträngning teoretiskt kan förväntas förekomma. Där identifieras, vid sidan av akutsjukvård
vid akutmottagning, tre olika sådana situationer.
Den första situationen gäller patienter med samma sjukdom, när de som har minst vårdbehov prioriteras före de mer vårdkrävande. En drivkraft för en sådan ”snedprioritering”
kan vara att patienter med mindre vårdbehov ger en snabbare genomströmning i vårdkedjan och i förlängningen ersättning ur kömiljarden. Det kan vara eftersträvansvärt för
landstinget i lägen när en grupp av sådana patienterna närmar sig en vårdgarantigräns.
Den andra situationen gäller patienter som väntar på kompletterande utredning. När läkarbesöket är avklarat och patienten ska genomgå ytterligare diagnostiska undersökningar, såsom röntgen eller provtagning, gäller inte längre någon vårdgaranti. Inte förrän beslut om vårdinsats fattats börjar behandlingsgarantin löpa med en ny tidsfrist om 90 dagar. Teoretiskt kan tänkas att vårdgarantin och kömiljarden styr resurser och fokus, från
patienter som väntar på vidare utredning, till dem som väntar på ett första läkarbesök eller
till de färdigutredda patienter, som väntar på behandling.
Den tredje situationen uppstår mot slutet av vårdkedjan och avser patienter som väntar på
återbesök för eftervård, uppföljning och kontroll. De omfattas inte heller av vårdgarantin
och det kan teoretiskt tänkas att sådana insatser prioriteras ned till förmån för nybesök
och beslutade behandlingar.
Data från landstingen
Data om väntetider för återbesök från Örebro och Gävleborg är de mest omfattande och
avser patienter inom fyra specialiteter, reumatologi, neurologi, ögonsjukvård och ortopedi. Det innebär totalt åtta studerade patientgrupper, dvs. nybesök respektive återbesök i
var och en av de fyra specialiteterna. Socialstyrelsen konstaterar att bilden är blandad.
Väntetidsutvecklingen är bättre för nybesök än för återbesök i fyra av grupperna. I tre
grupper var det tvärtom och i en grupp var utvecklingen av väntetider ungefär den samma
för ny- och återbesök.
Under vissa förutsättningar, t.ex. att kriterierna för medicinskt måldatum inte förändrats,
menar Socialstyrelsen att en viss undanträngning av återbesökspatienter kan misstänkas
inom områdena reumatologi och neurologi i Örebro och inom områdena ögonsjukvård
och ortopedi i Gävleborg. I dessa fyra patientgrupper var nämligen väntetidsutvecklingen
för återbesök avsevärt sämre än för nybesök. Förutsatt att det under hela perioden var
samma patientkategori som väntat på återbesök, dvs. om specialisterna exempelvis inte
börjat ta återbesök som tidigare skedde i primärvården, menar Socialstyrelsen att en viss
undanträngning förekommit i dessa grupper och att orsaken finns i de styreffekter som
vårdgarantin och kömiljarden orsakar.
Beskrivningarna av återbesökssituationen i Jämtlands län bygger på en analys som landstinget genomförde 2011 och som omfattade många olika verksamhetsområden. Härav
framgår att ”verksamheterna de senaste åren har pressats ytterligare för att styra mot att
producera nybesök och operationer.” En effekt av detta är, enligt landstinget, att vissa
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kroniskt sjuka patienter som behöver kontroller och uppföljningar får sina besökstider
framflyttade. Enligt landstinget i Jämtland gäller detta i synnerhet ögonkliniken och patienter med bland annat grön starr och diabetes. Även inom området kirurgi misstänks undanträngningseffekter. Återbesöken genomförs, men de skjuts ofta upp. Det kan i vissa
lägen bero på en ökad tillströmning av återbesökspatienter, men när denna tillströmning
är konstant över tid kan det handla om en ändrad prioritering mellan återbesök och nybesök. Inom andra områden, såsom allmänpsykiatri, öronsjukvård, gynekologi, ortopedi och
kliniker inom medicinområdet, uppges att en kontroll finns på balansen mellan nybesök
och återbesök. Enligt klinikernas egna bedömningar tyder inget på att någon undanträngning har förekommit inom dessa områden.
Landstinget i Kronoberg har tidigare vid enstaka tillfällen mätt antalet patienter som väntar på återbesök i förhållande till medicinskt måldatum. Från augusti 2011 görs kontinuerliga mätningar. Av decembermätningarna åren 2008, 2010 och 2011framgår att andelen
patienter vid medicinkliniken, som inte fått återbesök i tid, ökat från 13,9 procent år 2008
till 17,7 procent år 2011. Under samma period minskade antalet patienter som väntade på
ett första specialistbesök vid kliniken.
Sammantaget framhålls i Socialstyrelsens rapportering att data om återbesöken hos specialistläkare är ett ganska trubbigt mått för att identifiera undanträngningseffekter orsakade
av vårdgarantin. Andra faktorer, som kan ge samma effekter, kan påverka och dataunderlaget behöver rensas från sådana. Däremot konstateras att dataunderlaget stegvis blivit
bättre och att de trender som antyder undanträngning är mer långvariga nu än vid 2011
års rapportering. Trots detta anser Socialstyrelsen att det alltjämt är svårt att dra några
bestämda slutsatser av innebörden att ”det som ser ut som undanträngning verkligen är en
direkt följd av resursmässiga prioriteringar av en grupp på bekostnad av en annan”.31 Det
innebär att det alltjämt saknas underlag för tillförlitlig kvantifiering av vårdgarantins och
kömiljardens undanträngningseffekter, i vart fall på riksnivå, men även inom enskilda
landsting. Det är f.n. inte heller möjligt att göra inbördes jämförelser mellan landstingen i
dessa avseenden, inte ens mellan landsting som faktiskt samlar in data om väntetider för
återbesök.
En bestämd slutsats är däremot, enligt Socialstyrelsen, att det är viktigt att vårdgivarna
samlar användbar statistisk information om de faktiska väntetiderna, även för återbesök,
och att det blir möjligt att följa hela vårdförlopp. Den uppföljning som myndigheten har
gjort av väntetider för patienter som behöver återbesök visar att det finns ett stort utvecklingsbehov för att nå en nationell enighet om hur dessa väntetider ska mätas.32
Intervjuerna med hälso- och sjukvårdspersonal
Som nyss nämnts har Socialstyrelsens analysunderlag år 2011 kompletterats med bl.a. en
intervjustudie med hälso- och sjukvårdspersonal angående kännedom om, attityder till
och erfarenheter av vårdgarantin. Studien genomfördes via djupintervjuer per telefon
under hösten 2011. Sammanlagt 73 intervjupersoner, som representerade yrkesgrupperna
läkare, övrig sjukvårdspersonal och administratörer i fyra landsting, Stockholm, Halland,
Dalarna och Västerbotten, ingick i undersökningen.
Bland specialistläkarna ansåg tre av fyra att undanträngning förekommer i det egna landstinget. I de flesta fall uppges att effekten är begränsad, men var femte specialist menade
att undanträngning förekommer i stor eller mycket stor skala. Administratörerna redovisar
en omvänd bild. Var fjärde administratör tycker att undanträngning förekommer medan
tre fjärdedelar inte tycker det. Övrig sjukvårdspersonal intar en mellanställning och har
divergerande uppfattningar i frågan. Ungefär hälften anser att undanträngning förekommer.
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Bland dem som ansett att det finns undanträngningseffekter anser en knapp majoritet att
denna effekt ökat under perioden 2009-2011, dvs. under den tid kömiljarden funnits som
ekonomiskt incitament. Dessa intervjupersoner ansåg också att de som drabbas främst är
svårt sjuka patienter och patienter med kroniska sjukdomar. Sådana patienter får, enligt
intervjupersonerna, stå tillbaka till förmån för nybesök och patienter med lindrigare sjukdomar. Det uppgavs också att det finns fler tider till förhållandevis friska patienter, som
är lättare att operera och snabbare kan gå hem igen, än till dem som kräver mer komplexa
behandlingar och längre vårdtider.
Intervjupersonerna tillfrågades också om orsakerna till undanträngning. De vanligaste
svaren var att det är en följd av prioriteringsprocessens komplexitet eller påtryckningar
från enskilda patienter. Två administratörer i Stockholm svarade att orsaken är påtryckningar från landstinget. En person i Västerbotten, som representerade gruppen övrig sjukvårdspersonal, ansåg att orsaken var påtryckningar från enhetschefen.
En läkare nämner att det kan finnas ekonomiska skäl till att unga och friska patienter
snabbare blir kallade: ”Det ger ju ett snabbare flöde när man måste räkna volym. Att
operera unga friska människor är mer lönsamt för landstinget.” Vidare redovisas synpunkter om att vårdgarantin är anpassad till vissa verksamheter, men inte till andra och att
den ofta tvingar läkare att nedprioritera patienter med större medicinska behov.
Enligt Socialstyrelsen bekräftas resultaten delvis av en tidigare studie genom gruppintervjuer med verksamhetschefer och övrig personal, som myndighetens tillsynsavdelning
genomförde 2009-2010 som ett led i granskningen av vårdgivarnas patientsäkerhetsarbete.33 Undanträngning på grund av vårdgarantin var då en av de patientsäkerhetsrisker som
intervjupersonerna identifierade.
Tillsyn och klagomålsärenden
Socialstyrelsen har också gått igenom anmälningar och tillsynsärenden i syfte att identifiera faktiska fall av undanträngning. Det har skett genom sökningar i diariesystemet via
sökord som t.ex. ”fördröjd” i kombination med ”remiss”, ”diagnos” eller ”behandling”.
Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet Nord konstaterade i december 2011att specialistklinikerna i Västernorrland fått klara direktiv att prioritera nybesök och patienter som
remitterats till klinikerna. Syftet var att klara vårdgarantin. Det var en av anledningarna
till att en diabetespatient fått vänta länge på en kontroll vid ögonkliniken. Denna faktor
nämndes av landstinget i tillsynsärende som en av åtta identifierade orsaker till att väntetiden blivit så lång, men lyftes särskilt fram i Socialstyrelsens bedömning. Socialstyrelsen
såg i beslutet allvarligt på att ”verksamhetens prioritering av arbetsuppgifter för att klara
vårdgarantin har bidragit till patientsäkerhetsrisker i form av att vården av kroniska sjukdomar har eftersatts”.
Ärendet från västernorrland är dock ingen enstaka företeelse. Ett antal Lex Mariaanmälningar och enskilda klagomål om fördröjda återbesök i ögonsjukvården har hanterats av Socialstyrelsen. Myndigheten konstaterar att 13 patienter i Västernorrland fick
vänta så länge på återbesök att de misstänks ha fått synskador. Socialstyrelsen planerar att
under hösten 2012 genomföra en större uppföljning av ögonsjukvården vid länssjukhuset
Sundsvall-Härnösand. Enligt sjukhuset ligger nedskärningar i personalresursen och dålig
organisation bakom köproblemen i ögonsjukvården. Prioriteringen av nybesökspatienter
på bekostnad av återbesökspatienter nämns som en annan viktig förklaring.
Liknande styrning mot nybesök förekommer också på andra håll. Socialstyrelsen lyfter i
sin rapportering fram en problematik på logopedmottagningen vid Skaraborgs sjukhus,
där väntetider på upp till tio månader förekommit. I anledning härav upprättades vid
sjukhuset en handlingsplan, som bl.a. innebar att nybesök skulle prioriteras för att vårdga-
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rantins krav skulle kunna uppfyllas. Patienter som väntade på behandling eller på återbesök fick istället vänta längre.
Socialstyrelsen har även gått igenom årsrapporter från alla Sveriges patientnämnder för år
2010. Här finns samma problematik med att identifiera undanträngning på grund av vårdgarantin som i Socialstyrelsens diarium. Myndigheten menar dock att ett antal av de
ärenden, som i patientnämnderna registrerats som gällande t.ex. ”vårdgaranti”, ”tillgänglighet och väntetid” eller ”resurser och prioriteringar” i själva verket kan ha undanträngning på grund av vårdgarantin som en bakomliggande orsak. Det är dock knappast ett
orsakssamband som den anmälande patienten uppfattar. Den primära orsaken till anmälan
är en fördröjd vårdinsats. I ärendemeningarna talas istället om bristande planering av
återbesök, lång väntetid på undersökningar, nekade vårdåtgärder på grund av resursbrist
och problem med bristande samordning mellan verksamheter i samband med svårdiagnostiserade sjukdomstillstånd och multisjuka patienter.

4.1.5 Nytt uppdrag att följa utvecklingen
I mars 2012 fick Socialstyrelsen ett nytt, samlat uppdrag att följa upp tillgängligheten i
sjukvården.34 Uppdraget omfattar bl.a. effekterna av vårdgarantin och kömiljarden under
perioden 2011-2013. Regeringen konstaterade att vårdgarantin har nära kopplingar till
andra uppföljningar och utredningar om tillgänglighet till vård som myndigheten fått.
Mot den bakgrunden avser det nya uppdraget, förutom vårdgarantin och kömiljarden,
även att
 utveckla statistik om väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar samt att
 utveckla system för att följa patientens väg genom vården.
I den senare delen ska fokus ligga på patienter med cancerdiagnos och vården av multisjuka äldre.
I den del som avser vårdgarantin och kömiljarden ska Socialstyrelsen fortsätta sin fördjupade analys av undanträngningseffekter i vården för patienter som riskerar att missgynnas
i prioriteringssituationer, t.ex. personer med kroniska sjukdomar som behöver kontinuerliga kontroller eller återbesök.

4.2 ESO-rapport Kåren och köerna
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) genomförde år 2010 en undersökning av hur offentlig styrning av läkares ageranden fungerar.35 I fokus låg vårdgarantin
och projektet genomfördes med en enkätundersökning till 985 specialister i ortopedi.
Fältarbetet utfördes under perioden januari-april 2010. Svarsfrekvensen uppgick till 55,4
procent, vilket bedömdes som förväntad i en studie av förevarande slag och i aktuell målgrupp. Ortopeder valdes eftersom ortopedi bedömdes vara en specialitet inom vilken
vårdgarantin ”lämpar sig väl att tillämpa”.
Resultaten visade att läkarna i studien ser mycket olika på sin roll i att uppfylla vårdgarantin. De agerar också på olika sätt för att hjälpa patienterna att utnyttja den. Drygt hälften av de intervjuade instämmer påståendet att vårdgarantin bidragit till att korta vårdköerna. En majoritet anser att de inte i sin egenskap av läkare har ett ansvar för att vårdgarantin uppfylls. Däremot anser de flesta i undersökningen att de ingår i läkarens uppgifter
att informera patienterna om vårdgarantin.
En vanlig uppfattning var att landstingen, som sjukvårdshuvudmän, inte tagit ett tillräckligt stort ansvar för information till allmänheten om vårdgarantin. Goda exempel som
pekas ut är när högre verksamhetschefer entusiasmerat medarbetare på lägre nivå att hålla
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diskussionen om vårdgaranti levande och därmed bidrar till en bättre följsamhet till reformsträvandena.
Av studien framgick också tydligt att många i undersökningen anser att de medicinska
prioriteringarna förändrats som en följd av vårdgarantin. Nästan tre fjärdedelar höll i
viss eller i hög grad med om att vårdgarantin lett till prioriteringar, som är oförenliga med
gällande prioriteringsprinciper. Det kan t.ex. handla om att patienter med mindre allvarliga sjukdomar prioriteras framför allvarligt eller kroniskt sjuka, som väntat längre tid.
Sammantaget 43 procent instämde i hög eller mycket hög grad i påståendet att sådana
undanträngningar uppstått som en följd av vårdgarantin.
Rapporten refereras även i Socialstyrelsens senast uppföljning från maj 2012 och det
understryks där att en stor majoritet, ca 80 procent av ortopederna i undersökningen i
varierande grad, från i viss grad till i mycket hög grad, instämt i påståendet att vårdgarantin lett till felaktiga prioriteringar i vården. I synnerhet återbesökspatienter bedömdes av
respondenterna vara utsatta för undanträngning.

4.3 Regeringens bedömning av
reformens utfall
Regeringen konstaterade i den ekonomiska vårpropositionen 2011 att vårdgarantin i
kombination med kömiljarden har medfört att väntetiderna till planerade besök och behandlingar inom den specialiserade vården minskat väsentligt.36 Regeringens mål är att
ytterligare förbättra tillgängligheten, dels genom att utveckla kömiljarden, dels genom att
förkorta tiden mellan första kontakt med vården och inledd behandling. Denna mer långsiktiga ambition redovisades f.ö. redan i förarbetena till lagstiftningen om vårdgarantin.
Där konstateras dock att en sådan skärpning av kraven på väntetiderna förutsätter ett bättre dataunderlag för utvärdering och analys än som då förelåg.
Regeringen har också noterat de signaler om undanträngning av patienter i delar av vårdkedjan som förekommit. Det är mot den bakgrunden Socialstyrelsen fått nyss nämnd
uppdrag att närmare analysera denna problematik.
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5

Läkarförbundets
intervjuundersökning

5.1 Bakgrund
Läkarförbundet bedömde år 2011 att det behövs mer kunskap om undanträngningseffekter och framför allt om de mekanismer som kan ligga bakom dem. Läkare är förmodligen
en av de yrkesgrupper, i vården eller på andra håll, som bäst kan iaktta vårdgarantins
patienteffekter. Mot den bakgrunden genomförde Förbundet en djupintervjuundersökning
under hösten 2011 i syfte att på ett systematiskt sätt kartlägga svenska läkares erfarenheter av vårdgarantin och kömiljarden. Undersökningen är också avsedd att komplettera
Socialstyrelsens analysunderlag med ett professionsperspektiv på aktuell problematik.

5.1.1 Syfte
Syftet med intervjustudien är att inventera läkares attityder till vårdgarantin och att samla
ny kunskap om vårdgarantin genom att i kvalitativa termer belysa eventuella bieffekter
och de mekanismer som direkt eller indirekt ger upphov till dem. Det kan t.ex. handla om
ledningsrelaterade och strukturella faktorer, som kan ge svårigheter att upprätthålla gällande prioriteringsriktlinjer i sjukvården. En viktig faktor att utvärdera är kömiljardens
betydelse.

5.1.2 Metod och urval
Undersökningen genomfördes av ARS Research AB på uppdrag av Läkarförbundet.37
Metoden utgörs av personliga och informella djupintervjuer med 20 läkare i primärvård
och specialiserad sjukvård och i olika delar av landet.
För att finna lämpliga intervjupersoner har bl.a. ett ”upprop” skett i Läkartidningen. Det
innebär att urvalet är riktat på så sätt att intervjupersoner som anser sig ha erfarenheter av
värde att förmedla i första hand kontaktats för intervju. Det är ett ändamålsenligt sätt att
göra urval i en studie, som syftar till att kvalitativt och med en bred ansats kartlägga och
närmare beskriva problem inom ett specifikt samhällsområde.
Med kvalitativa undersökningar får vi undersökningsresultat som beskriver målgruppens
erfarenheter av specificerade problemställningar, hur man tänker och agerar samt grunder
för och förklaringar till detta. Resultaten kan däremot inte generaliseras kvantitativt till en
större grupp av individer.
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Tabell 5.1

Genomförda intervjuer

Nr

Läkare

Region

1

Specialist, Ögonsjukvård

Norr

2

Specialist, Neurologi

Väst

3

Specialist, Psykiatri

Öst

4

Specialist, Reumatologi

Syd

5

Specialist, Öron, Näsa, Hals

Syd

6

Specialist, Urologi

Syd

7

Specialist, Ögonsjukvård

Syd

8

Specialist, Neurologi

Väst

9

Allmänläkare, Primärvård

Väst

10

Allmänläkare, Primärvård

Väst

11

Specialistläkare, Ledning

Öst

12

Specialistläkare, Urologi

Öst

13

Allmänläkare, Primärvård

Väst

14

Specialistläkare, Gynekologi

Norr

15

Allmänläkare, Primärvård

Öst

16

Specialistläkare, Pediatrik

Sydöst

17

Specialistläkare, Medicin

Sydöst

18

Allmänläkare, Primärvård

Sydöst

19

Allmänläkare, Akutmottagning

Sydöst

20

Specialistläkare, Kirurgi

Mitt

Läkare i Stockholm ingår i gruppen Öst. Läkare i Göteborg ingår i gruppen Väst.38 Intervjuerna har i genomsnitt tagit cirka en timme. Det är i första hand de intervjuade läkarna
som bestämt hur länge samtalet ska pågå och hur mycket information som han eller hon
vill presentera.
Intervjuerna har i huvudsak genomförts på läkarnas arbetsplatser, men i ett par fall genom
telefonintervjuer. Som stöd för intervjuarbetet har en intervjuguide tagits fram i samarbete mellan Läkarförbundet och ARS Research AB. Intervjuguiden bygger delvis på de
erfarenheter Läkarförbundet genom sina medlemmar samlat om vårdgarantin genom åren,
men också på Socialstyrelsens rapportering. Intervjuguiden har tjänats som ett stöd för
intervjuarbetet, men har inte tillåtits att styra samtalen om de, inom ramen för ämnet, tagit
en oförutsedd riktning. Intervjuerna genomfördes under perioden den 15 november – den
16 december 2011.
I det följande refereras undersökningsresultaten som ett underlag för de överväganden
och förslag som presenteras i avsnitt 7. Resultaten av studien redovisas i sin helhet i rapporten Undersökning av läkares erfarenheter av undanträngning på grund av vårdgarantin. Rapporten kan laddas ned från Läkarförbundets hemsida.39
Framställningen följer intervjuguiden i tematiska termer. Varje delavsnitt illustreras med
autentiska citat från intervjuerna. Med begreppet ”läkarna” avses i det följande de läkare
som ingått i undersökningen. Referatet har i sin helhet granskats och godkänts av ARS
Research AB.

38

En närmare avgränsning av områdena, Syd, Väst, Norr etc., ges i rapporten Undersökning av läkares erfarenheter av undanträngning på grund av vårdgarantin, som kan laddas ned från Läkarförbundets webbplats: www.lakarforbundet.se

39

www.lakarforbundet.se
33

5.2 Resultat
5.2.1 Allmänna iakttagelser
”Vårdgarantin har fokuserat på tillgängligheten. Tillgängligheten har högsta prioritet,
men kvaliteten och patientsäkerheten har fått stå tillbaka.”
Specialistläkare, Mitt

De intervjuade läkarna är generellt och i grunden positiva till vårdgarantin och till att
problemet med långa vårdköer adresseras. Men det finns också starka synpunkter på
vårdgarantins utformning.
En tydlig iakttagelse är att läkarna inte anser sig ha påverkats så mycket av vårdgarantin i
sig, oavsett om den haft sin grund i en överenskommelse mellan staten och SKL eller om
den regleras i lag. Däremot har kömiljarden, enligt läkarna, gett starka styreffekter. Vidare framträder en bild av att sjukvården och styrningen av patienternas vård, som läkarna
ser det, tycks vara organiserad i två parallella system; det politiska, ekonomiska och administrativa systemet å ena sidan och de praktiska utförarna med läkarna i spetsen å den
andra.
Några specialistläkare ger uttryck för att primärvården nu hellre skriver remisser än utreder patienter. Det spekuleras i om detta kan ha det bakomliggande, medvetna eller omedvetna, syftet att korta den egna vårdkön. Men det finns en omvänd sida av denna möjliga
problematik. En primärvårdsläkare i Väst menar att ”På neurologi, nervsjukdomar,
skickar de tillbaka remisser med förslag på hur vi ska behandla patienten. De vill inte se
patienten. Då kommer patienten in i deras kö.”
Läkarna i primärvården upplever att fler patienter än tidigare kommer till vårdcentralen
med åkommor av en typ som inte tidigare föranlett läkarbesök. En läkare berättar om en
patient, utan påtagligt vårdbehov, som sökte läkare för att pojkvännen gjort slut. Läkarna
uppfattar detta delvis som en effekt av vårdgarantin. När det blir lättare att få vård snabbt
söker patienterna läkare även för banala och vaga symptom eller för vardagliga bekymmer. Vet man som patient att man kan få vård snabbt och billigt, då söker man vård även
för enklare besvär och på vagare symptom än om väntetiden varit längre.
I viss mån upplever läkarna i primärvården att de fått fler patienter, som de anser borde
höra till specialistvården. Det gäller främst återbesök och kontroller, som de menar i
ökande grad kommer till primärvården. Läkare inom primärvården ger också uttryck för
att den specialiserade sjukvården numera ställer högre krav på remisserna, att patienterna
ska vara ”färdigutredda”, innan specialistsjukvården tar över och att fler remisser returneras nu än tidigare.
En ganska utbredd uppfattning är att kömiljarden påverkar läkarna och deras arbete mer
än vårdgarantin gjorde innan den ekonomiska stimulansen infördes. Det finns en generell
tendens att se problematiken och ämnet, dvs. vårdgarantin och kömiljarden, som i huvudsak en fråga för ”administrationen”, dvs. landstingsledning, chefer, ekonomer och tidsbokande personal, mer än något som direkt och i praktiken berör läkarna själva. Men de
visar stor oro för systemets effekter för vissa patienter och de försöker genom egna insatser och åtgärder kompensera för det.
Läkarna uppfattar att systemet kortar de synliga vårdköerna till läkarbesök och behandling, men flyttar runt de medicinska och resurskrävande problemen till andra delar av
sjukvården. Patienterna kommer visserligen fortare fram till utredning eller behandling,
men utredningarna och den samlade vården, inklusive återbesöken, tar längre tid. Behandlingen blir sämre och tar också längre tid än förut menar flera, eftersom läkaren inte
på samma sätt som förut själv kan följa patienterna och genomföra eller ordinera de uppföljande åtgärder som är medicinskt motiverade.
Det finns skillnader mellan olika regioner. Störst tycks problemen vara i södra Sverige
och minst i landets norra delar. Några intervjuade läkare i Stockholm säger att vårdgaran34

tin inte är ett problem, eftersom det finns ett mycket stort utbud av vård i Stockholm. I
norr har man heller inga problem med vårdköer, dels för att patientunderlaget är relativt
begränsat, dels för att, som några ger uttryck för: ”I norr är man så glad att det finns en
läkare, att man får komma. Vi har inte så stora pretentioner här i norr”. I södra Sverige
tycks problemen med vårdköer vara större.
Flera läkare uttrycker att ”Ökade möjligheter och ökad tillgänglighet per automatik ger
ett större behov”. En orsak är att vi nu kan behandla allt fler. För 20 år sedan fick inte 70åringar läggas in på hjärtintensiven. Nu, menar någon, tar sjukvården in dementa 90åringar för avancerad hjärtsjukvård.
Befolkningen blir också äldre. Huvudproblemet är, som läkarna ser det, att sjukvården
inte får mer resurser. I och med att behoven blir större, men resurserna är desamma, uppstår undanträngningar. Det är inte bara vårdgarantins fel, men den styr i samma riktning.

En ny generation med nya förväntningar
”Vi har fått en ny befolkning ”McDonalds Drive Thru”. Nya behov. Alla ska ha sjukvård direkt.”
Allmänläkare, Väst

”Förr hade patienterna mer respekt. Man hade en barsk undersköterska som sa att det
är bara en förkylning, gå hem med dig! Nu ska man träffa läkaren.”
Allmänläkare, Sydöst

En annan iakttagelse, som på olika sätt framhålls av flera av de intervjuade läkarna, är att
patienterna numera är mer pålästa och har större krav och högre förväntningar på snabb
service och effektiv behandling. Det gäller även vid välkända och förhållandevis banala
åkommor.
En av läkarna talar om att vi fått en ny befolkning, en ”McDonalds Drive Thrugeneration”, som ställer nya krav. Alla vill ha sjukvård direkt numera. Mycket kan ju
annars vänta några dagar. ”Vi måste uppfostra våra patienter också.”, säger samma läkare.
En annan läkare menar att fler och fler söker vård för vardagsproblem, förkylningar t.ex.
Det tycks, enlig samma läkare, vara en tendens i samhället med mer jäkt och stress, mer
otålighet. ”Kan inte vara sjuk nu, har ett viktigt möte.” Detta ger, enligt läkarna, en styreffekt i samma riktning som vårdgarantin och kömiljarden, dvs. mot snabbehandlade
patienter i en typ av ”Drive-Thru-Sjukvård”. En läkare uttrycker det som att ”Unga kollar
med mobilen var det är minst kö och åker in för småsaker som ont i halsen, medan de
gamla blir liggande.” En specialistläkare säger: ”Jag upplever en viss frustration. Nyremitterade kommer alltid i första hand. Kroniker får vi ta sen.”
Det betyder att läkarna generellt uppfattar patienterna som väl informerade och pålästa
om vårdgarantin och de rättigheter den innebär från ett patientperspektiv. Det gäller åtminstone rätten att få träffa en läkare inom viss tid. Det påpekas i flera fall att de som
söker för de lindrigaste åkommorna ofta är de mest välinformerade patienterna. En kunskapsbrist bland patienterna tycks dock gälla effekten av att tacka nej till vård på annat
håll, t.ex. i ett annat landsting. Få patienter tycks förstå att det innebär ”patientvald väntan” och att de då ”trillar ur systemet”, dvs. att vårdgarantin inte längre gäller.40
En stor majoritet av de intervjuade läkarna visar irritation över att ”patientvald väntan”
inte kan markeras i bokningssystemen. De säger sig ha hört att Socialstyrelsen, eller någon annan myndighet, tror att detta skulle leda till att läkarna försöker dölja vårdköer.
Enligt läkarna är det dock vanligt att patienter uttryckligen vill vänta med t.ex. en operation, om den inte är medicinskt motiverad inom de frister som vårdgarantin stipulerar.

40

Se avsnitt 4.1.1
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Exempel som nämns i intervjuerna är detaljhandlaren som inte kan låta sig opereras under
julrushen, revisorn som inte har tid att opereras i januari eller februari, semesterfiraren
som hellre vill bli behandlad under förhösten än under högsommaren, jägaren som inte
vill gå miste om jaktsäsongen osv. Finns medicinska skäl för en operation eller annan
behandling är det däremot, enligt läkarna, ingen som vill skjuta upp den.

5.2.2 Medicinska kontra ekonomiska prioriteringar
”Jag som läkare prioriterar inte i planeringen. Jag skriver återbesök om tre månader,
sen kommer patienten tillbaka om fyra. Det är klinikchefen som prioriterar och syrrorna som sköter bokningen. Cheferna vill ta del av kömiljarden. De allvarligast sjuka håller jag koll på själv.”
Specialistläkare, Syd

Det är få av de intervjuade läkarna som känner ett personligt ansvar för att vårdgarantin
uppfylls. Deras fokus ligger på patienterna. Däremot är det många som upplever att styrningen av verksamheten, även läkarnas egen yrkesutövning, i hög grad påverkas av vårdgarantin och kömiljarden, genom styrimpulser från landstings- och sjukhusledning och
från chefer.
Många berättar att det är annan personal än läkarna som disponerar över tidsbokningen
och inte sällan ändrar de tider, för t.ex. återbesök, som läkaren angivit utifrån sin medicinska bedömning, sitt ansvar. Det kan gälla enstaka tider eller alla tider under en viss
period eller för en viss grupp av patienter. Tidsbokningar och kallelser av patienter sköts i
regel av annan vårdpersonal än läkare. Oftast är det en sjuksköterska eller en läkarsekreterare som ordnar med det praktiska kring bokningar och kallelser. Läkaren skriver en
behandlingsplan med tider för återbesök. Därefter är det den bokningsansvariga, sjuksköterskan eller sekreteraren, som i praktiken gör den faktiska prioriteringen, eller omprioriteringen, utifrån den administrativa ledningens riktlinjer.
Det har också berättats att samtliga återbesök i specialistkliniker helt enkelt strukit eller
flyttat fram i syfte att prioritera nybesök, som ger utdelning ur kömiljarden. Det leder i sin
tur till att återbesökspatienter och kroniker, när de drabbas av allvarliga försämringar,
söker vård vid akutmottagningen.
I en intervju berättas att landstinget i praktiken satt prioriteringsinstrumentet i patienternas händer, genom att de tilldelas tid i den ordning de ringer. Första lediga läkartid ska
alltid ges till den som först ringer och söker. På så vis kan en patient med lägre medicinsk
prioritering, som ringer snabbt, få tid före en patient som skulle ha prioriterats högre av
läkaren.

5.3 Närmare om undanträngningseffekter
”Det finns fler patienter än det finns tider, så länge det är så blir det undanträngningseffekter. De gamla och sjuka drabbas. De som inte orkar ringa och stå i telefonkö, som inte
har internet. De syns inte i statistiken. Ibland ser man att det har gått fem i stället för tre
månader”
Specialistläkare, Norr

Ett tydligt mönster i intervjuerna är att det inte är vårdgarantin i sig som ger undanträngningseffekter. Det är kömiljarden. Sjukvårdsledningen bestämmer att klinikerna inte får
ha köer, eftersom de vill ha del av kömiljarden. På så sätt prioriteras de områden och de
åtgärder som omfattas av vårdgarantin. Övriga prioriteras ned.
Ser vi situationen i ett större perspektiv är det naturligt att vi får undanträngningseffekter
inom vården. Den svenska befolkningen blir allt äldre. Sjukvården förmår behandla och
rädda allt fler. Även om en patient genomgår en lyckad behandling kvarstår i regel ett
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behov av upprepade behandlingar, uppföljning och kontroll. Det är i den delen vårdgarantin brister, enligt läkarna.
Läkarna upplever att de i viktiga delar fråntagits sitt inflytande över de medicinska prioriteringarna. Genom den lagstadgade vårdgarantin, och genom kömiljarden, har en del av
prioriteringsfunktionen, medvetet eller omedvetet, styrts över från läkare till administratörer, ekonomer och chefer och till annan vårdpersonal än läkare. Det upplevs av läkarna
som en strukturell förändring, som gör det svårt för dem att axla det medicinska ansvaret
för vissa patientgrupper. Det leder också till negativa bieffekter för läkarna själva. Många
berättar om att återbesök numera måste tas på fritiden och att kravet på både måluppfyllelse enligt vårdgarantin och ansvaret för patienterna innebär att tiden för t.ex. fortbildning minskar. Det är i sig en typ av undanträngningseffekt, en undanträngning av läkarnas
kompetensutveckling.
För patienter som drabbas av undanträngning är det självfallet ett problem, som dock i
många fall kan vara svårdefinierat för dem. Patienterna är oftast ovetande om att de är
drabbade och att de inte får den prioritering i vården, som läkarna önskat. Hur ska patienten veta att han eller hon, i stället för ett återbesök hos en specialistläkare, får förlängd
förskrivning av läkemedel som redan används? Hur ska patienten veta att urologen arbetar med förhudsoperationer, i stället för att ta bort patientens prostatacancer? Hur ska en
patient veta att medicineringen numera är felaktig eller farlig?
Flera läkare berättar att de försöker ”fixa och trixa” med systemet för att säkerställa medicinskt motiverade återbesök. Så här berättar en specialistläkare i Syd: ”De patienter
som behöver återbesök inom 6 månader bokar jag in på 3 månader. Håller jag inte helkoll själv så vet jag inte om jag får se patienten i tid, innan 6 månader. Det brukar bli
några månaders försening på återbesöken nu.”

5.3.1 Snedvriden resurstilldelning
”Vårdgarantin skapar flaskhalsar eftersom bara de kliniker som berörs av vårdgarantin prioriteras. Ekonomerna ser bara de röda siffrorna. Vi får inte resurser till att köpa
maskiner eller anställa folk. Går en maskin sönder, måste vi vänta två månader innan vi
får köpa en ny. Då står det stilla i vår kö, men det syns ingenstans.”
Specialistläkare, Väst

Det berättas också att snedvridningar i resurstilldelningen, kliniker och avdelningar emellan, förekommer som en effekt av vårdgarantin och kömiljarden. Missgynnade är i första
hand de delar i vårdkedjan som inte omfattas av vårdgarantin. Det gäller t.ex. röntgenavdelningar och andra enheter, som har i uppdrag att ta fram diagnosunderlag. Där upplevs
en form av undanträngning, eftersom resurserna satsas på andra enheter, vars prestationer
mäts i vårdgarantin och genererar bidrag från kömiljarden.
De intervjuade läkarna redovisar inga konkreta erfarenheter av att patienter faktiskt drabbats av vårdskador på grund av undanträngningseffekter. Däremot nämns ett stort antal
faktiska fall, där olika grad av risk för sådana vårdskador uppkommit.

5.3.2 Verkliga fall av undanträngning
”Undanträngningseffekter är en politisk fråga. Ekonomi är styrmedlet. Det är lätt för
väljarna att ta till sig och förstå.”
Specialistläkare, Väst

Samtliga intervjuade läkare har tillfrågats om fallbeskrivningar från den egna verksamheten, där patienter drabbats av uteblivna återbesök, som går att koppla till vårdgarantins
fokus på nybesök och definierad behandling. I det följande redovisas några av de fall vi
fått beskrivna och även några typiska risksituationer. De ska ses som exempel på vårdgarantins verkliga eller troliga bieffekter.
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Bröstcancer.
En patient som fått ena bröstet bortopererat, som ett led i behandling av bröstcancer, genomgår cellgiftsbehandling. Även det andra bröstet ska tas bort. Kliniken vill genomföra
operationen i januari för att klara vårdgarantin. Läkaren och patienten vill göra operationen i maj, bl.a. på grund av den pågående cellgiftsbehandlingen. Kroppen måste få möjlighet att läka en tid mellan operationerna, både fysiskt och psykiskt. Alla, utom administrationen, är ense om att det är bäst att operera i maj. Enligt läkaren förlorar kliniken
pengar på att operationen skjuts upp. Man har dock kompromissat och operationen görs i
mars.

Epilepsi
Barn med epilepsi behöver regelbundna återbesök för att kontrollera medicineringen.
Barn växer och växer ur sina doser. Risken för epileptiska anfall ökar om doseringen är
felaktig. Kommer barnen in två eller tre månader efter planerat återbesök ökar risken. En
läkare framhåller att epileptiker egentligen inte har behov av återbesök om doseringen
fungerar, men om det sträcks ut från 1,5 år till 2 år så kan man bli orolig.

Diabetes
Patientgruppen diabetiker kräver noggrann uppföljning för att risken för allvarliga komplikationer ska minimeras. Diabetesvården bygger i hög grad på kontroller och förebyggande åtgärder i samråd med läkare. En läkare lyfter fram ett fall med en patient som
skulle screenas, dvs. ögonbottenfotograferas. Tid var bestämd i juni. Undersökningen
sköts upp till november. Då kunde patienten knappt läsa längre. Det är, enligt den intervjuade läkaren från region Väst, ett antal ögon som på detta sätt har förlorats. Liksom
med epilepsi framhålls här att barn är särskilt känsliga för uteblivna återbesök, eftersom
de växer och behovet av uppföljning därför är större än för vuxna. Uteblivna återbesök
har lett till att barn med diabetes ”kommer in på akuten med buller och bång.”

Galloperationer m.m.
Operationer av t.ex. gallsten och bråck sker genom riktade insatser och ofta på extratider,
medan andra, svårare och egentligen mer brådskande operationer får vänta. Läkarna anar
att detta blir dyrare för vården. En läkare berättar att enheten fått order att bara operera
ljumskbråck i en vecka för att korta kön till sådana operationer. Cancerpatienterna fick
därmed vänta längre. Det understryks att det rent medicinskt inte betydde något för cancerpatienterna, men deras oro ökade. En generell uppfattning är att vissa medicinska åtgärder snabbas på, medan andra, ibland mer prioriterade, skjuts på framtiden. Läkarna
upplever att de i praktiken själva har små möjligheter att påverka detta.

Halsmandeloperationer
Liknande erfarenheter redovisas när det gäller operation av halsmandlar. De sker tidvis
”på löpande band” och på extratider, medan andra patienter med svårare sjukdomar får
vänta på operation.

Hudcancer
En av de intervjuade specialistläkarna känner frustration över att hudcancerpatienter inte
får de återbesök för efterkontroll, som läkaren anser att de borde få. Kontrollerna och
återbesöken blir senarelagda: ”Vi opererar och vill ha återbesök om cirka två veckor för
att se hur det har utvecklats och eventuellt ta fler. Sköterskan blir tokig när jag säger två
veckor, när jag vet att det inte finns tider. Det blir fyra eller fem veckor i stället.”
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Magsår m.m.
På annat håll finns erfarenheter av magsårspatienter, som inte följs upp med återbesök,
för att genom gastroskopi kontrollera att magsåret inte i själva verket är en magcancer.
Det berättas även om en magcancerpatient, som inte följdes upp för kontroller av eventuella metastaser efter operationen. Det ges också exempel på patienter med åderbråck i
matstrupen, som inte får den uppföljning och de återbesök de borde få. Två citat får belysa de aktuella fallen:
”När vi arbetar med magsår, så ingår att vi följer upp med gastroskopi för att kontrollera
att det är ett magsår och inte en cancer. Efter operationen ska vi ha återbesök efter fyra
veckor, sedan behandling, nytt besök efter två veckor etc. Det kom order från klinikchefen
att återbesöken måste vänta. Det kan man inte göra när det är risk för cancer. Jag opponerade mig. Då kan vi lika gärna helt utelämna återbesök.”
”Halsåderbråck måste ha regelbundna återbesök. Det är inte alltid att de får det. Det är
hög dödlighet.”

Njursjukdomar
I Sydöst berättar en specialistläkare om ett njursjukt barn, som skulle ha kommit på kontroll i september, men som fick komma först i december:
”Jag hade en njure som skulle ha varit här på återbesök i september, men som kom in nu
i december. När jag såg patienten, patientens värden i dag, förstår jag att hon borde ha
fått remiss till Göteborg direkt redan i september, men nu var det redan december.”

Parkinsons sjukdom.
I Väst berättar en specialist om en patient med Parkinsons sjukdom, som inte fått de återbesök och uppföljningar som krävs för att läkaren ska kunna följa sjukdomens utveckling
och löpande anpassa behandlingen:
”En Parkinsonpatient som varit sjuk i 15 år är mycket bräcklig. Det är inte bara motoriken. Det är många följdsjukdomar också, blodtryck, depressioner, sömnproblem. De är
bra när de är bra, men när de får ett återfall blir fallet mycket djupare. Det gäller att få
rätt vård annars blir fallet än djupare och återhämtningen svårare. En allmänläkare ser
kanske bara till rörligheten, men har inte hela bilden. Vi måste få räkna in kronikerna i
Vårdgarantin. En kroniker som kommer in via akuten är ett misslyckande. Riktigt sjuka
patienter orkar inte kämpa mot vårdköer. Vårdgarantin måste omfatta återbesök.”

Prostatacancer
I Syd uppges på ett ställe att kliniken prioriterar operationer av trång förhud framför operationer av prostatacancer. ”Det innebär ingen medicinsk fara, men hur beräknar man
prostatacancerpatienternas lidande och oro?” frågar sig den intervjuade läkaren.

Psykiatri
Undanträngningar och återremitteringar förekommer också inom psykiatrin. En primärvårdsläkare i Väst berättar:
”Inom psykiatrin har vi problem. Psykiatrin ingår i Vårdgarantin. Vi får för mycket vardagspsykiatri. Folk som kommer till oss för att killen har gjort slut eller för att pappa har
dött och de vill tala med en psykolog. Det är ingen sjukdom. Det är en del av livet. Behöver inte gå till psykolog för det. Vi har 70 som står i kö för att få tala med psykolog. Vi
ser inte de som verkligen behöver hjälp. För att göra en diagnos kanske krävs att psykologen får träffa patienten två, tre gånger. Då ser man inte, hinner inte med de som verkligen behöver hjälp på grund av bruset att vardagsproblem. De riktigt svåra psykiatriska
fallen med multidiagnos får gå tillbaka till primärvården för att sjukhusen inte får ta dem
på återbesök.”
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Reumatiska sjukdomar
En reumatiker i Syd fick gå med en felaktig medicindos under 19 veckor på grund av att
återbesöken sköts fram. Patientens läkare berättar:
”Jag sitter här med en avvikelserapport. En patient som vi hade på besök i maj. Fick ny
medicinering som skulle prövas i 8 veckor. Patienten skulle träffa hela teamet i juli. Återbesöket blev nu, vecka 46. Patienten har behandlats felaktigt i 19 veckor. Det är regel nu.
Vi har 30 tider, men eftersom 15 alltid är nyremisser, finns det bara 15 till återbesök.
Alla återbesök har 19 veckors väntetid. Reumatism kan vara dödligt. Jag planerar varje
återbesök, men sedan skjuts det på. Det som ska vara 6 veckor, blir 12. Det som ska vara
12, blir 18. Vi får inte möjlighet att träffa patienterna. Det är jobbigt att alltid bara arbeta med bekymmer. Det hinner hända för mycket mellan återbesöken. Kunde vi få se återbesökspatienterna i den tid vi vill, skulle vi inte ha så mycket bekymmer. Då kunde vi
behandla enligt plan och se utvecklingen innan det är för sent.”
I region Mitt berättar en specialist om liknande erfarenheter:
”Alla patienter som inte omfattas av Vårdgarantin trängs undan. Återbesök som skulle
vara efter en månad blir 6 månader. Alla kroniker, ledgångsreumatism”.

Starroperationer
På flera olika håll, bl.a. i Syd och Norr, berättas att operationer av grå starr prioriteras
före återbesök för patienter med grön starr, eftersom de förra omfattas av vårdgarantin.
Det innebär risker för dem med grön starr. I Syd säger en ögonspecialist:
”Grönstarrspatienter drabbas. De måste komma på regelbundna återbesök, var 6:e månad. Det har blivit förskjutet. Vi måste operera gråstarr i stället. Får de inte rätt behandling blir de blinda till slut.”
”Patienter med grönstarr få stå tillbaka för gråstarrspatienter. Patienter med grön starr
måste gå på regelbundna kontroller. Det är ett tryck i ögat som måste hållas. Gråstarr är
inte så allvarligt, men gråstarr finns inom Vårdgarantin.

Stroke
I Öst berättas om en strokepatient, som gick med för hög warandos under flera veckor på
grund av att återbesöken sköts fram:
”Återbesöken prioriteras ned. Waran-patienter ska kollas med vissa intervall, vanligen
tre månader mellan återbesöken. De blir vanligen 4, 5 eller 6 månader. Patienten kan ju
dö i hjärnblödning för att han fått fel medicinering och ingen har kollat.”

Urologi
I Mitt berättas om uppskjutna återbesök för patienter med cancer på urinblåsan:
”Patienter som har cancer på urinblåsan ska komma på återbesök var tredje månad, så
att vi kan hålla koll på att det inte utvecklas ny. Skulle den utvecklas på nytt är det en
enkel åtgärd. Det är bara att skrapa. Men ofta blir det 4, 5 eller 6 månader mellan återbesöken. Då kan cancern ha fått riktigt fäste och gått in i urinblåsan. Då är det en helt
annan sjukdom. Mycket mer komplicerad.”

Hemsjukvården
Antalet hembesök av läkare inom hemsjukvården uppges ha minskat dramatiskt som en
följd av vårdgarantin. Det berättar t.ex. en allmänläkare i Väst. Vad som avses är sjukbesök i ordinära boenden, eller i sjukhem och andra särskilda boenden, när patienten inte
själv kan ta sig vårdcentralen. Patienterna utgörs ofta av äldre multisjuka:
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”Visst förändras prioriteringarna. Vi skippar hembesök och besök på sjukhem och äldreboenden.
Sköterskorna får ta mer. Återbesök och uppföljningar minskar. Vi strök alla återbesök och sköt på
dem ett år.”

5.4 Sammanfattande slutsatser
”Vårdgarantin ger en upplevelse av god tillgänglighet och kvalitet för väljargrupper
som inte har vårdbehov.”
Specialistläkare, Sydöst

Resultaten ska ses mot bakgrund av undersökningens syfte. Det är att undersöka svenska
läkares erfarenheter vårdgarantin, att i kvalitativa termer belysa vilka typer av undanträngning som kan förekomma som en följd av vårdgarantin och kömiljarden samt, om
möjligt, även de mekanismer som ligger bakom.
Det ska redan inledningsvis konstateras, och understrykas, att läkarna i undersökningen är
positiva till att problemet med långa vårdköer adresseras. De är också överlag positiva till
vårdgarantin. Däremot ser de, som kanske ingen annan personalgrupp i vården eller på
andra håll, de negativa effekter som vårdgarantin också ger upphov till. Mot bakgrund av
undersökningens syfte är redovisningen problemorienterad. Ambitionen är att den i förlängningen ska kunna utgöra underlag för konkreta och konstruktiva förslag om hur vårdgarantin kan förbättras, till nytta för patienterna.
De intervjuade läkarna upplever mycket påtagligt att det inom sjukvården finns två parallella sfärer med delvis divergerande mål. I den ena sfären, som domineras av ledning,
chefer och administratörer, ligger fokus på att vårdgarantin ska uppfyllas och att verksamheterna ska få del av kömiljarden. I den andra sfären finns läkare och annan vårdpersonal och där står patienterna i fokus. Läkarna ställer i allmänhet upp på vårdgarantin och
gör sitt bästa för att den ska uppfyllas. Men i första hand arbetar de för att patienterna ska
ges bästa möjliga vård. Det är i spänningsfältet mellan dessa båda sfärer, och olika
strävanden, som de praktiska problemen med vårdgarantin uppstår.
Patienterna anses av de intervjuade ha god kunskap om vårdgarantin och om de rättigheter som följer av den. Några läkare nyanserar detta med att patienterna visserligen känner
till vårdgarantin, men inte förstår hela dess innebörd.
Undanträngningseffekter uppges förekomma inom såväl specialistvård som primärvård.
Dessutom uppstår inbördes effekter mellan dessa segment, när patienter och remisser
skickas fram och åter, för att minska vårdkön i respektive vårdsegment.
De drabbade är patienter i de vårdskeden, och inom de verksamhetsområden, där väntetider inte mäts och inte ger utdelning ur kömiljarden. Genomgående upplevs att det är först
sedan kömiljarden infördes som undanträngning blivit ett påtagligt och vardagligt problem i sjukvården. Det antyder att kömiljarden varit ett effektivt styrmedel och ett kraftfullt incitament när det gäller att styra fokus och vårdresurser mot de sjukvårdsinsatser
som vårdgarantin omfattar.
Undanträngning av övriga områden är en effekt av de förändrade prioriteringar i vården,
som särskilt kömiljarden drivit fram. De intervjuade läkarna känner att andra och icke
medicinskt utbildade personalgrupper har tagit över en del av läkarnas roll när det gäller
att göra prioriteringar mellan olika insatser. Nybesök prioriteras före uppföljning. Enkla,
snabba och mätbara behandlingar prioriteras före mer komplicerade åtgärder. Det gäller
generellt, men i synnerhet om de senare inte omfattas av vårdgarantin.
Många av de intervjuade läkarna visar en stor oro och frustration över detta. Det leder i
vissa fall till extraarbete med t.ex. återbesökspatienter på fritid eller övertid. Det förekommer också att behandlande specialistläkare styr återbesöken till akutmottagningen
under tider då han eller hon arbetar där. Utrymmet för läkarnas fortbildning minskar,
vilket också är en typ av undanträngningseffekt.
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Flera läkare framhåller att när vårdbehovet ökar mer än vårdresurserna, följer automatiskt
undanträngningar. Vi lever längre. Sjukvården kan behandla och rädda allt fler. Man måste prioritera. Någon måste komma före någon annan. Vårdgarantin och kömiljarden tycks
ha förstärkt och skärpt detta dilemma.
De grupper som främst drabbas av undanträngning är äldre, multisjuka och kroniker.
Starka patientgrupper med enklare men mätbara vårdbehov gynnas. Det ska ses mot bakgrund av en ny trend, som läkarna tycker sig se, nämligen att allmänheten söker vård för
alltmer bagatellartade åkommor och ställer krav på allt kortare väntetider och snabbare
behandling. Vi har fått en ”Drive-Thru-Sjukvård”, säger någon. Ett sådant system är inte
särskilt väl ägnat att ta tillvara de äldres, de sängliggandes och multisjukas behov och i
synnerhet inte när patienten måste få träffa sin läkare i hemmet.
Men det är inte bara de svagaste grupperna som drabbas av vårdgarantins och kömiljardens bieffekter. Vi har fått ta del av ett stort antal beskrivande praktikfall, både verkliga
och troliga, som gäller patienter i många olika åldrar och i varierande samhällsgrupper.
De intervjuade läkarna har inga egna erfarenheter av att patienter bevisligen drabbats av
medicinska skador på grund av felprioriteringar i anledning av vårdgarantin. Detta är
dock svårt att utreda och mäta, men ARS Research AB bedömer är att sådana skador med
en hög grad av sannolikhet förekommer.
Utöver de undanträngningseffekter som drabbar patienter och de som gäller minskat utrymme för fortbildning av läkare har vi också funnit andra former, såsom att






läkare inte får möjlighet att följa en behandling och se hur insatsen verkar,
att patienter ”bollas” mellan olika läkare och vårdenheter för att kunna behandlas i tid,
att arbetsuppgifter som kräver läkarkompetens utförs av
sjuksköterskor,
att arbetsuppgifter som inte omfattas av vårdgarantin, såsom journal-föring
och intygsskrivning, skjuts på framtiden samt
att verksamhetsgrenar som inte omfattas av vårdgarantin, t.ex.
utredande enheter, ges lägre prioritet i resurstilldelningen.

Vårdgarantin ger upphov till merarbete för läkarna. De finner sätt och vägar att genom
”fix och trix” kringgå vårdgarantin för att kunna ge patienterna bästa vård. Fritid och
övertid utnyttjas för återbesök och till extra kostnader. Remissflödet har ökat, liksom
kraven på remissernas utformning och innehåll. Patienter ”bollas" fram och tillbaka mellan primär- och specialistvården. Tidsåtgång uppstår för att leta efter tillgängliga vårdplatser på andra håll, i andra landsting.
Vårdgarantin kan också ge upphov till sämre arbetsmiljö för läkarna genom att de riskerar
att komma i konfliktsituationer med kollegor och med den administrativa ledningen. De
känner sig nu mer osäkra på att patienterna verkligen får den vård, och kommer på de
återbesök, som de har planerat. Påbuden från ledningen i kombination med en känsla av
maktlöshet i de medicinska prioriteringarna ger stress och frustration i läkarkåren.
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6

Vårdgarantier i Norden

Regler om maximal väntetid till sjukvård finns också i våra nordiska grannländer. Omfattning och utformning varierar, men i samtliga fall är garantin numera författningsreglerad. Sjukvården i de nordiska länderna, Danmark, Finland, Norge och Sverige kännetecknas bl.a. av målet med lika villkor i sjukvården för alla. Det ska vara vårdbehovet som
avgör vilken prioritet en patient ska ha och inte t.ex. den enskildes betalningsvilja eller
förmåga att betala.
På senare år har likartade problem uppstått i de nordiska länderna med bristande tillgänglighet, långa vårdköer och farhågor att vården inte är organiserad på ett kostnadseffektivt
sätt. Sjukvårdssystemens finansiering och organisation uppvisar också stora likheter.
Mot den bakgrunden har Läkarförbundet studerat vårdgarantisystemen i Norden. Syftet
med studien är att beskriva hur vårdgarantier och liknande offentliga åtagande utformats i
Danmark, Finland och Norge och vilka effekter och bieffekter som uppstått som en följd
av åtagandena.

6.1 Danmark
6.1.1 Den danska sjukvården i huvuddrag
Den offentliga sektorn i Danmark består av staten, sex självständiga regioner styrda av
politiska församlingar samt kommunerna. Regionerna ansvarar primärt för uppgifter inom
hälso- och sjukvård, regional utveckling, näringsliv och tillväxt, utbildning och kultur
samt kollektivtrafik. Regionernas ansvar inom hälso- och sjukvård avser drift av sjukhus,
den behandlande psykiatrin samt praktiserande läkare (primärvården) och specialistläkare. Kommunerna har dock ett ansvar för förebyggande hälsovård, viket innebär att kommuner och regioner ska samarbeta och samordna sin verksamhet inom hälso- och sjukvårdsområdet.
Huvuddelen av den offentligt finansierade primärvården utförs av privatpraktiserande
läkare, som har avtal med respektive region och ingår i sjukförsäkringssystemet. Den
slutna vården vid sjukhus m.m. sker i huvudsak i regionernas regi med personal anställd
av regionerna.
Var och en ska välja läkare i primärvården. Systemet liknar det tidigare svenska husläkarsystemet, men är liksom i Norge mer konsekvent genomfört. Föräldrar eller vårdnadshavare väljer läkare för barns räkning. Ungdomar mellan 15 och 18 år har rätt att självständigt välja vilken läkare de vill anlita. Det går att byta läkare, men det är inte möjligt att i
annat än undantagsfall växelvis anlita flera olika läkare i primärvården.
Den slutna sjukvården ges i huvudsak vid offentliga regionägda sjukhus, men det finns
också ett inslag av privata sjukhus. Dessa bedriver inte akutsjukvård och svarar för en
liten andel av den danska sjukvården.

6.1.2 Vårdgarantier i Danmark
I Danmark finns två olika system, reglerade i separata regelverk, som kan betecknas som
vårdgaranti. För nästan alla patienter inom den specialiserade sjukvården gäller en generell rätt till s.k. ”utvidgat fritt sjukhusval” (udvidet frit sygehusvalg) i de fall väntetiden
till behandling överskrider eller bedöms komma att överskrida en månad. Dessutom finns
en speciell behandlingsgaranti för patienter med cancersjukdomar och vissa allvarliga
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hjärtsjukdomar. Reglerna gäller i öppen eller sluten specialiserad vård vid sjukhus. Det
finns inga regler om frister för diagnostik eller behandling i primärvården.

Rätten till utvidgat fritt sjukhusval
I Danmark har var och en rätt att välja till vilket sjukhus en remiss ska sändas. För tillträde till den specialiserade vården krävs i de flesta fall remiss från patientens husläkare. Om
patienten vill utnyttja sin rätt till sjukhusval ska han eller hon rådgöra med sin husläkare
om lämplig vårdgivare.
Rätten till utvidgat fritt sjukhusval infördes år 2002 och gällde till en början vid väntetider om två månader eller mer. År 2007 skärptes regelverket så att rättigheten inträdde
redan vid en månads faktisk eller förväntad väntetid. Rättigheten är lagreglerad och
Sundhedsstyrelsen övervakar regelverkets efterlevnad.41
Rättighetens närmare innebörd
Om regionrådet, som närmast kan liknas vid ett svenskt landsting, inte kan erbjuda vård
inom en månad från det att remissen kom in, har patienten rätt att välja ett annat sjukhus,
i regel privat, med vilket regionrådet har vårdavtal. Även sjukvård utomlands kan ifrågakomma. Här ska noteras att rättigheten inte, som i andra nordiska länder, formulerats som
en rätt till vård inom viss tid. Föremålet för rättigheten är istället ett utvidgat sjukhusval,
som ska vara fritt, dvs. utan kostnad för patienten. Det åligger regionerna att offentliggöra
en lista över de sjukhus i den privata vårdsektorn de har samarbetsavtal med.
Undersökning och utredning
I månadsfristen inräknas inte tid för undersökning om den är kortare än två veckor. Om
väntetiden till undersökning är två veckor eller längre, ska dock månadsfristen förlängas.
Om ett sjukhus exempelvis tar emot en remiss den 1 mars och det visar sig att ytterligare
undersökning krävs, t.ex. en röntgenundersökning med två veckors väntetid eller mer, ska
behandlingen erbjudas senast den 15 april. Om resultatet av röntgenundersökningen dessutom visar på behov av ytterligare undersökningar med en väntetid på två veckor eller
mer, ska behandlingen erbjudas senast den sista april. I annat fall har patienten rätt till
vård vid annat sjukhus, som regionrådet har vårdavtal med. Om två separat undersökningar krävs, har patienten således rätt till det utvidgade sjukhusvalet först när två månader förflutit utan att behandlingen påbörjats.
Tidsfristernas beräkning
Tidsfristerna om en månad eller två veckor avser 30 respektive 14 kalenderdagar inklusive veckoslut och helgdagar. Väntetiden om en månad beräknas alltid från den dag då
remissen inkom till sjukhuset. Det gäller även om patienten remitteras vidare till andra
avdelningar inom sjukhuset. Undersökningsfristen beräknas från den dag undersökningen
rekvireras till den dag då resultaten föreligger.

Behandlingsgarantin vid cancersjukdomar m.m.
Reglerna om behandlingsgaranti gäller för livshotande cancersjukdomar, dock med undantag för cancer som kräver benmärgstransplantation och för hudcancer utom malignt
melanom.42 Dessutom omfattas vissa särskilt uppräknade hjärtsjukdomar.43
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2 kap 87 § Sundhedsloven LBK nr 913 af 13/07/2010
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Bekandtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v. (BEK nr 1749 af
21/12/2006)
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Här nämns bl.a. ischemisk hjärtsjukdom med t.ex. dokumenterad instabil angina pectoris eller besvär av
angina pectoris efter akut hjärtinfarkt.
44

Behandlingsgarantin formuleras som en rätt till behandling inom vissa tidsfrister. Dessa
är relativt korta och väsentligt kortare än i liknande mer generella behandlingsgarantier i
Norge, Sverige och Finland.
I fall som omfattas av regelverket får väntetiden till utredning inte vara längre än två
veckor från den tidpunkt då remissen inkom till sjukhuset. Det gäller under förutsättning
att patientens hälsotillstånd inte bör föranleda snabbare åtgärder. Vidare ska operation
eller annan behandling erbjudas inom två veckor från den tidpunkt då patienten fick information om diagnos och behandlingsmöjligheter samt lämnat sitt samtycke till ingreppet.
Vid strålbehandling stadgas en längsta väntetid om fyra veckor från den tidpunkt då enheten som ska utföra behandlingen mottagit remissen. I tabell 3.1. redovisas en sammanställning av de olika tidsfristerna i behandlingsgarantin i den del som avser cancersjukdomar. Behandlingsfristerna vid hjärtsjukdomar är liknande men lite annorlunda formulerade.
Tabell 6.1.

Tidsfrister i den danska behandlingsgarantin för livshotande cancersjukdomar m.m.

Händelse

Tidsfrist

Räknas från

Första undersökning

2 veckor

Dag då remiss från primärvården inkom till sjukhuset

Operation

2 veckor

Dag då patienten tackat ja till operation efter information
om behandlingsmöjligheter m.m.

Medicinsk behandling

2 veckor

Som vid operation

Strålbehandling

4 veckor

Dag då den avdelning som ska utföra behandlingen
mottagit remiss om strålbehandling

Efterbehandling (strålning eller

4 veckor

Som vid strålbehandling

medicinsk behandling)

År 2007 infördes regler om standardiserade behandlingsplaner (pakkeforløb) i cancervården. Sedan år 2009 tillämpas sådana behandlingsplaner även vid icke akut hjärtsjukdom.
Avsikten är att erbjuda ett hjälpmedel vid behandlingsplanering, där enskilda diagnostiska
och behandlande åtgärder planeras in med bestämda tidpunkter för avstämning och information till patienten. Vidare finns bestämda mätpunkter som ska rapporteras i syfte att
övervaka utrednings- och behandlingstider i sjukvården. I behandlingsplanerna anges
bl.a. när i vårdförloppet som patienterna ska få information och vilka mätpunkter som
gäller för att behandlingsförloppet ska kunna följa planen. För närvarande mäts tiden
mellan;
•
•
•
•

dag då remiss inkom och första besök,
första besöket och avslutad utredning,
avslutad utredning och behandlingsstart,
dag då remiss inkom och behandlingsstart.

Det innebär att även utredningstidens längd kan identifieras och att statistik om utredningstiden kan genereras.44

Informationsbrev
Ett informationsbrev ska skickas till patienten inom åtta dagar från remiss. Av brevet ska
framgå om undersökning eller behandling kan ges inom tider som gäller för vårdgarantin
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Se Sundhedsstyrelsens notat den 28 april 2009: Forløbstid i pakkeforløb, Dnr 7-203-02-269/21. En beskrivning på svenska finns i Socialstyrelsens rapport I väntan på besked - Väntetider inom cancervården
Kartläggning och förslag till mätmodell, Socialstyrelsen 2010
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respektive den särskilda behandlingsgarantin. Om så inte är fallet ska sjukhuset informera
om var patienten erbjuds vård inom tidsfristen. Det åligger alltså sjukhuset eller regionen
att i sådana fall ordna med vårdplats vid annat offentligt eller privat sjukhus i Danmark
eller i annat land.

6.1.3 Digital väntetidsinformation
Sundhedsstyrelsen tillhandahåller en webbaserad väntetidsinformation, som bygger på
inrapportering från ett stort antal kliniker och vårdgivare, såväl offentliga som privata.45
Sökningen sker i normalfallet i två steg. Användaren väljer först en av ett drygt tjugotal
medicinska specialiteter, t.ex. Allergi eller ortopedi. Därefter väljs en undersökning eller
behandling, t.ex. allergiutredning eller höftledsoperation.
I steg tre visas väntetider vid ett stort antal offentliga och privata kliniker. En sökning i
mitten av april 2012 visar att man då fick vänta mellan 4 veckor (Allergicenter, Odense)
och 120 veckor (Aalborgs sjukhus) på en allergiutredning om enbart offentliga sjukhus
väljs. Genomsnittlig väntetid är 23 veckor och medianen 16 veckor, dvs. fyra månader.
Om privata vårdgivare inkluderas kan allergiutredningen på flera ställen ske med 0-2
veckors väntetid.
Väntetiden till höftledsplastik varierar i en sökning vid samma tid och på enbart offentliga
vårdgivare mellan 1 vecka (Ortopedkirurgen, Sjukhuset Lillebælt, Kolding) och 16 veckor (Ortopedkirurgen Odense Universitetssjukhus).

6.1.4 Om vårdgarantin inte infrias
Om väntetiderna till undersökning eller behandling blir längre än som följer av behandlingsgarantin ska sjukhuset ordna med behandling vid annat sjukhus som kan vara offentligt eller privat. I regel sker sådan behandling, om den efterfrågas av patienten, vid privata
sjukhus. Vård utomlands kan också förekomma. Danmarks regioner har t.ex. avtal med
tyska vårdgivare om cancerbehandling av danska patienter. Den region där patienten har
sin hemvist betalar alla kostnader för vård, som med stöd av regelverket ges av andra
huvudmän.

6.1.5 Erfarenheter av den danska vårdgarantin
Väntetider i Danmark
I Danmark finns, frånsett för cancersjukdomar enligt ovan, inga generella behandlingsgarantier av den typ som förekommer i övriga nordiska länder. Rättighetens objekt är ett
utvidgat fritt sjukhusval och inte vård inom viss tid. Enligt Dansk patientforening innebär
det i praktiken en svagare rättighet än i de nordiska grannländerna, eftersom många patienter föredrar att vänta hellre än att få utredning och behandling i andra delar av landet
eller utomlands. Syftet är dock detsamma, dvs. att ge kortare vårdköer.
Av offentlig statistik framgår också att väntetiderna generellt och i genomsnitt är väsentligt längre än en månad. I början av 2000-talet var väntetiden till operation i genomsnitt
ett kvartal. Den genomsnittliga väntetiden har därefter minskat efterhand, men med en
smärre uppgång kring år 2009 och uppgick år 2011 till 54 dagar.
Väntetiderna till behandling av de cancer- och hjärtsjukdomar, som omfattas av särskilda
väntetidsregler, är väsentligt kortare. Under senare år har 85 procent av canceroperationerna och mellan 70 och 75 procent av hjärtoperationerna utförs inom 28 dagar från remiss, dvs. inom de två + två veckor, som stadgas för utredning och behandling av livshotande cancer- och hjärtsjukdomar.
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Antal utvidgade fria sjukhusval
Antalet fall där rätten till utvidgad fritt sjukhusval faktiskt utnyttjas av patienterna har
ändå ökat avsevärt sedan regelverket infördes år 2002. Det första året förekom 6 000 sådana val. År 2010 utnyttjade 116 000 patienter rätten att få behandling på privatsjukhus i
eller utom Danmark.
Sammanlagt närmare en halv miljon utvidgade fria sjukhusval gjorts av danska patienter
under perioden 2002-2010. Med hänsyn till att den genomsnittliga väntetiden till operationer under perioden uppgår till ca två månader, kan dras slutsatsen att många patienter
inte utnyttjat sin rätt enligt regelverket. Det är inte heller alltid som det finns ett privat
vårdalternativ inom aktuell specialitet eller för den specifika behandling patienten ska
genomgå. Antalet operationer i alla kategorier har under perioden ökat från ca en halv
miljon år 2002 till 689 000 år 2010. Härav utnyttjade alltså 6 000 personer sin rätt till
utvidgat sjukhusval år 2002 och 116 000 år 2010. Det motsvarar ca 12 respektive ca 16
procent av samtliga opererade patienter.
Figur 6.1

Aggregerat antal fall där rätten till utvidgat fritt sjukhusval utnyttjats i
Danmark under perioden 2002-2010
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Källa: Sundhedsstyrelsen

6.1.6 Pågående reformarbete
Såväl danska läkarförbundet (Dansk lægeforening) som patientföreträdare har kritiserat
systemet med utvidgat fritt sjukhusval. Huvudinvändningarna har varit att systemet inte
löser vårdens problem och att det kostar för mycket pengar. Vinnare har enligt kritikerna
varit den privata sjukvården snarare än patienterna. Vidare anses det ge upphov till stora
skillnader mellan olika patienter och patientgrupper. Undersökningar har visat att bara ett
fåtal använder sig av de lagstadgade rättigheterna.46
Under hösten 2011 blev det regeringsskifte i Danmark. Den nya regeringens ambition är
att stärka den offentliga sjukvården, så att beroendet av privata vårdalternativ minskar.
Vidare övervägs en ny utrednings- och behandlingsgaranti med fokus på de allvarligaste
sjukdomarna. Det innebär att patienter med mindre allvarliga sjukdomar kan få vänta
längre på utredning och behandling i framtiden. Garantin, som ännu inte införts, avses
bl.a. innebära att när en patient med ospecifika symptom på en allvarlig sjukdom blivit
remitterad för undersökning hos specialist, ska patienten inte remitteras åter förrän diagnosen är klar eller misstanken om allvarlig sjukdom visat sig oriktig.
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Analyse – Forbrug av reumatologiske sundhedsydelser, Rambøll 2012 på uppdrag av Dansk gigtforening
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Sjukhuset övertar alltså ansvaret för att orsakerna till patientens besvär blir fullständigt
klarlagda. Målet är att diagnos med stöd av utredningsgarantin ska ställas inom 30 dagar.
Samtidigt har förändringar i det nuvarande regelverket om utvidgat fritt sjukhusval vid
väntetider längre än en månad aviserats. Även i den delen förväntas en differentiering, så
att de allvarligast sjuka går före och övriga kan få vänta längre. Det är i april 2012 ännu
oklart hur regelverket kommer att utformas i detalj och när den kommer att införas.
Av ett dokument från Sundhedsstyrelsen den 26 april 2012 framgår dock att fokus ska
ligga på en utredningsgaranti med en tidsfrist om fyra veckor och en differentierad behandlingsgaranti. Alla patienter ska ha rätt att få en snabb diagnos. Det konstateras att
osammanhängande och utdragna utredningsprocesser varit ett problem och att patienter
”bollats” mellan olika läkare, sjukhus och avdelningar under utredningstiden. Syftet med
utredningsgarantin är att ge alla patienter rätt till ett snabbt och sammanhängande utredningsförlopp. I fall när det är medicinskt motiverat med en längre utredningstid, ska patienten ha rätt till en tidsatt plan för utredningen. Det är den vårdenhet dit patienten remitterats som ska ansvara för utredningen. Patienten får inte återremitteras till primärvården
under utredningstiden.
Behandlingsgarantin föreslås få två prioriteringsnivåer med olika tidsfrister. De allvarligast sjuka ska efter utredning inte behöva vänta mer än fyra veckor på behandling och de
mindre allvarligt sjuka högst åtta veckor. Vidare ska patienter i psykiatrin tillförsäkras
samma rättigheter till utredning och behandling som patienter i den somatiska vården. Så
har hittills inte varit fallet i Danmark. Bakgrunden till förslagen är, enligt Sundhedsstyrelsen, att systemet med utvidgat sjukhusval lett till att patienter med mindre allvarliga sjukdomar prioriterats i för hög grad. Denna rätt ska alltjämt finnas, men den differentieras
enligt vad som nyss sagts, så att rättigheten bara gäller om den offentliga sjukvården i
regionen inte kan erbjuda behandling inom åtta veckor för de mindre allvarligt sjuka och
fyra veckor för dem med allvarligare sjukdomar. Som exempel på mindre allvarliga sjukdomar, med åtta veckors behandlingsgaranti, nämns grå starr och åderbråck. Det understryks dock att det krävs en individuell medicinsk bedömning i varje enskilt fall.
De närmare detaljerna i systemet, såsom prioriteringsriktlinjer, ska tas fram i samarbete
med läkarprofessionen och de enskilda medicinska specialiteterna. Det nya systemet beräknas kunna börja tillämpas från och med år 2013.
Dansk lægeforening har under lång tid krävt en reform i den riktning som nu föreslås,
dvs. en tidsatt utredningsgaranti och en fortsatt tidsbestämd men differentierad behandlingsgaranti. Orsakerna är, enligt Lægeforeningen, att det nuvarande systemet inte tar
tillräcklig hänsyn till att det finns skillnader i allvarlighetsgrad mellan olika sjukdomstillstånd. Vidare konstateras
 att patienter med sjukdomar där det finns privata behandlingsalternativ gynnats
framför dem med sjukdomar och behandlingsbehov där sådana alternativ saknats,
 att de medicinska bedömningarna och prioriteringarna fått stå tillbaka för ekonomiska och administrativa överväganden samt att
 det saknats maximala väntetider för patienter som ännu inte fått en diagnos.
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6.2 Finland
6.2.1 Den finska sjukvården i huvuddrag
Kommunerna svarar, via kommunala hälsocentraler, för primärvården i egen regi. I Finland bedriver hälsocentralerna också viss sluten vård inom sitt primärvårdsuppdrag. I
egenläkarsystemet, som i viss mån liknar det svenska husläkarsystemet, avlönas läkarna
med en kombination av lön, kapitering och patientavgifter, varav löneandelen utgör ca 60
procent. Kommunerna ska vid planering och utveckling av folkhälsoarbetet samarbeta
med sjukvårdsdistrikten så att folkhälsoarbetet och den specialiserade sjukvården bildar
en funktionell helhet. Det kommunala ansvaret inom folkhälsoområdet omfattar bl.a. att






svara för hälsorådgivning och allmänna hälsoundersökningar av kommunens
invånare,
svara kommuninvånarnas primärvård, t.ex. läkarundersökningar, av läkare
övervakad vård samt rehabilitering,
svara för sjuktransporter och medicinsk räddningsverksamhet i den omfattning lokala förhållanden kräver,
tillhandahålla tandvård,
svara för särskild hälsovårdsservice till blivande mödrar och små barn samt
till skolbarn och skolungdom.

Specialiserad sjukvård, i huvudsak vid sjukhus, sker genom s.k. samkommuner, dvs.
kommuner i samverkan inom av regeringen beslutade sjukvårdsdistrikt. Det finns för
närvarande 20 sådana sjukvårdsdistrikt, varav det största är Helsingfors med ca 1,4 miljoner invånare och det minsta är Östra Savolax med ca 60 000 invånare. Antalet medlemskommuner i distriktens samkommuner variera mellan sex och 55. Sjukvårdsdistrikten
ska, förutom att tillhandahålla kvalificerad sjukvård, svara för utveckling och kontroll av
de kommunala hälsocentralernas mest kvalificerade och kostnadsintensiva tjänster, såsom
laboratorie- och röntgenundersökningar. I Finland finns också ett relativt stort antal privatpraktiserande läkare i den öppna specialiserade vården. Det gäller i synnerhet i de
större städerna.

6.2.2 Vårdgarantier i Finland
I Finland infördes år 2005 en vårdgaranti enligt en modell som liknar den svenska. På
vissa punkter finns dock skillnader, som kan antas ha betydelse för verksamheten och för
medicinska prioriteringar, och till vilka vi återkommer i det följande. Vårdgarantin avser
icke brådskande fall i primärvård och specialistvård. Brådskande fall, dvs. akut sjuka med
omedelbart vårdbehov ska alltid ges ofördröjlig hjälp vid hälsocentral eller sjukhusens
akutmottagningar.

Vårdgaranti i primärvården
Vårdgarantin regleras numera i den finska hälso- och sjukvårdslagen från år 2010.47 Av 6
kap 51 § framgår att kommunerna, som ansvarar för den finska primärvården, ska vara
organiserade så att medborgarna, vardagar under tjänstetid, kan få omedelbar kontakt med
en hälsocentral eller annan verksamhet inom primärvården. Om möjligt ska en bedömning av vårdbehovet göras redan i samband med detta kontakttillfälle. I andra fall ska en
yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedöma vårdbehovet senast den tredje
vardagen räknat från kontakttillfället.
Om bedömningen visar att vårdinsatser är medicinskt eller odontologiskt motiverade, ska
behandlingen ges inom skälig tid, dock senast inom tre månader från bedömningstillfället.
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Undantag kan göras för bl.a. specialiserade insatser i primärvården om behandlingen av
medicinska, terapeutiska eller andra motiverade skäl kan skjutas upp utan att patientens
hälsotillstånd äventyras. I sådana fall gäller en längsta väntetid om totalt 60 dagar räknat
från den medicinska bedömningen.

Vårdgaranti i den specialiserade sjukvården
För behandling i den specialiserade sjukvården krävs i icke brådskande fall remiss. Bedömningen av vårdbehovet ska inledas inom tre veckor från det att remissen inkom till
sjukhuset eller vårdenheten.
Om bedömningen av vårdbehovet förutsätter särskilda utredningsinsatser, såsom röntgen
eller särskilda laboratorieundersökningar eller bedömning av specialist, ska utredningen
ske inom tre månader från det att remissen inkom till vårdenheten. Den specialiserade
sjukvård, som efter undersökning bedöms medicinsk påkallad ska, med beaktande av hur
brådskande den är, anordnas och inledas inom skälig tid, dock senast inom sex månader
från det att behandlingsbehovet kunnat fastställas.48
I förarbetena till den finska lagstiftningen framhålls att det är patientens speciella situation som ska avgöra vad som är en skälig tid. I icke brådskande fall, med vilket avses de
flesta sjukdomstillstånd som kan vänta en tid, tillämpas vårdgarantin. Vad som är skälig
tid får då avgöras från fall till fall med utgångspunkt från en samlad bedömning av patientens sjudom, förutsättningar, arbetsförhållanden, sociala situation etc. Maxtiderna är således avsedda att utgöra absoluta bortre tidsgränser för hur länge en patient ska behöva
vänta på behandling.
Tabell 6.2

Sammanställning av tidsfrister i den finska vårdgarantin

Händelse

Tidsfrist

Räknas från

Kontakt med primärvården

Omedelbart

Kontaktförsök

Första bedömning i primärvår-

Max 3 dagar

Kontakttillfälle

Skälig tid, max 3

Tidpunkt då vårdbehovet fastställts vid medicinsk be-

månader

dömning

Max 3 veckor

Dag då remiss inkom

Max 3 månader

Dag då remiss inkom

Behandling, rådgivning m.m. i

Skälig tid, max 6

Dag då vårdbehovet fastställts efter medicinsk bedöm-

specialiserad sjukvård

månader

ning och i förekommande fall utredning

den
Behandling i primärvården

Påbörja medicinsk bedömning i
specialiserad vård
Komplett utredning (röntgen,
provtagning, träffa specialist
m.m.)

6.2.3 Om vårdgarantin inte infrias
Kommunerna har i lag ålagts flera skyldigheter i syfte att säkerställa att vårdgarantin uppfylls. Om vård inte kan ges inom stadgad tid är kommunen skyldig att ordna med extra
vårdresurser genom ”att köpa den av någon annan vårdgivare”. Vidare är kommunen
skyldig att på patientens begäran ge ett förhandstillstånd att patienten på kommunens
bekostnad får söka vård i annat EU-land, Norge eller Schweiz. När förhandstillstånd ges
ska patientens aktuella hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp beaktas. Beslut
om kommunalt förhandstillstånd till vård utomlands kan överklagas som förvaltningsbe-
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slut enligt finska förvaltningsprocesslagen (586/1996). Det är alltid patientens hemkommun som svarar för vårdkostnaderna oavsett om patienten vårdas i den egna kommunen/samkommunen, i någon annan kommun eller samkommun eller i annat land.

Tillsyn och vitesförelägganden
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) är ett centralt ämbetsverk under Social- och hälsovårdsministeriet med uppgift att övervaka verksamheten
inom hälso- och sjukvård samt socialtjänsten. Det innebär bl.a. att övervaka vårdgarantins
funktion och efterlevnad. Valvira och regionförvaltningsverken har tillsammans utarbetat
en plan för tillsyn över vårdgarantin för åren 2009–2011. Ett nytt tillsynsprogram för
tiden 2012–2014 är f.n. under beredning.
För tillsynen tillämpas vissa kriterier. I primärvården kontrolleras bl.a.


om det finns återkommande problem med att få tag på vårdcentraler och om
svarsfrekvens via telefon är under 80 procent,



om det dagligen konstateras mottagningstid hos läkare inte erbjudas,



i vad mån vårdbehovet kan utvärderas inom tre dagar samt



hur publiceringen av väntetider och vårdtillgång fungerar.

I den specialiserade sjukvården kontrolleras bl.a.



att utvärdering av vårdbehovet, dvs. bedömningen av patienten startar inom 3
veckor och
att den vård patienten har behov av tillhandahålls inom skälig tid.

Kriterier för att öppna tillsyn är bl.a. om dataunderlaget indikerar att mer än fem procent
av remisserna vid en vårdenhet hanteras först efter tre veckor och om mer än fem patienter av 10 000 inte får den vård de behöver inom maxtiden på sex månader. I sådana fall
föreläggs vårdenheten att yttra sig. Av yttrandet ska bl.a. framgå orsaken till kölängden,
vilka åtgärder som genomförts för att förbättra kösituationen samt resultaten av dessa.
Vite
Om ett föreläggande om rättelse inte åtföljs kan Valvira, som en yttersta åtgärd, förelägga
vårdgivaren vid vite att genomföra åtgärder. Det finns ingen beloppsgräns för hur höga
vitena kan bli och i teorin kan de uppgå till flera miljoner euro.
Ett exempel på sådant vitesföreläggande gäller samkommunen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Valvira förelade i maj 2010 HNS ett vite om två miljoner
euro, som skulle dömas ut om samkommunen inte såg till att tillgången till vård svarar
mot den nivå lagen föreskriver. För att undgå vitet kulle HNS före utgången av oktober
2010 minska väntetiderna till lagstadgad nivå. Helsingfors förvaltningsdomstol beviljade
efter överklagande förlängd tid för åtgärder fram till årsskiftet 2010/11. Den 1 december
år 2010 hade 14 patienter väntat på vård i mer än sex månader, trots att antalet köande
som mest uppgick till nästan 3 000 patienter. Köerna eliminerades genom övertidsarbete,
köp av tjänster från andra vårdgivare och ett antal andra arrangemang. NHS lämnade i
januari 2011 inom föreskriven tid in en redogörelse, varav framgick att sjukvårdsdistriktet uppfyllt kraven i Valviras föreläggande. Vitet ansågs därmed inte längre påkallat och
ärendet avskrevs.

6.2.4 Erfarenheter av den finska vårdgarantin
Primärvården
År 2010 konstaterades att omkring en fjärdedel av befolkningen får tid till läkare inom
två veckor medan en femtedel av befolkningen får köa över fyra veckor för en läkartid i
primärvården. Sämst var situationen i Östra Savolax, Länsi-Pohja och Lappland, där över
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två tredjedelar av befolkningen måste vänta mer än fyra veckor på icke akut läkarvård.
Två tredjedelar av befolkningen hade dock möjlighet att få träffa en sjuksköterska inom
tre dagar.
Vidare konstaterades att situationen försämrats när det gäller att få omedelbar kontakt
med hälsovårdscentralen. Över hälften av befolkningen har tidvis svårt att få omedelbar
kontakt med en hälsovårdscentral. Bedömningen av vårdbehovet sker däremot i regel
inom tre vardagar i hela landet.

Specialiserad sjukvård
I början av 2000-talet väntade i genomsnitt mellan 60 000 och 70 000 patienter längre än
sex månader på att komma till operation eller annan behandling i Finland. När vårdgarantin infördes år 2005 inleddes en långsiktig trend med kortade vårdköer.
År 2010 öppnade Valvira tillsyn i totalt nio av landets 21 sjukvårdsdistrikt. I två fall förelades vårdgivaren vid vite att vidta åtgärder för att förbättra kösituationen. Möjligheten
till vitesföreläggande har även tillämpats tidigare. Det har dock aldrig förekommit att en
vårdgivare efter domstolsbeslut tvingats betala vitet. Sjukvårdsdistrikten förkortar istället
sina köer när de får ett åtgärdsföreläggande från Valvira. Tillsynsmyndigheten konstaterar
dock att detta leder till en ”gummibandseffekt”, som innebär att köerna efter avslutade
tillsynsaktiviteter snabbt växer ut igen och då på nytt måste föranleda insatser från tillsynsmyndigheten. Ett sådant förfarande ligger, enligt Valvira, inte i någon parts intresse
och utgör inte en långsiktigt hållbar lösning på sjukvårdens köproblem.49
I figur 6.2 visas antalet finska patienter som omfattas av vårdgarantin i specialiserad
sjukvård (fr.o.m. år 2005) respektive skulle ha omfattats av den (perioden 2002-2004) och
som väntat på behandling längre än de sex månader som är lagstadgad, maximal väntetid.
År 2007 skärptes regelverket bl.a. på så sätt att utredning i den specialiserade vården ska
vara slutförd inom tre månader. Det ledde till att köerna till behandling ökade momentant
under slutet av året och i början av år 2008. Därefter har antalet patienter som väntar
längre än sex månader på behandling planat ut på en relativt låg nivå.
Figur 6.2

Patienter som omfattas/skulle ha omfattats av vårdgarantin i finsk specialistvård och som väntat på behandling längre än sex månader räknat
från dag då behandlingsbehovet fastställdes, antal patienter
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6.3 Norge
6.3.1 Den norska sjukvården i huvuddrag
Ansvaret för praktisk hälso- och sjukvård i Norge delas mellan staten och kommunerna.
Något förenklat innebär ansvarsfördelningen att kommunerna svarar för primärvården
genom den ”kommunala hälsotjänsten” (kommunehelsetjenesten), medan staten ansvarar
för den specialiserade sjukvården (specialisthelsetjenesten).

Den kommunala primärvården
Det kommunala ansvaret för hälso- och sjukvård i primärvårdssegmentet omfattar bl.a. att
se till att det finns vårdcentraler (helsestasjoner) i tillräcklig omfattning för att täcka behovet inom kommunen. Kommunen ansvarar också för skolhälsovård, miljömedicinskt
skydd, upplysningsverksamhet, medicinsk habilitering och rehabilitering, sjukvård och
omsorg i äldreboenden och andra särskilda boenden samt hjälp och bistånd vid olyckshändelser och andra akuta situationer. Samtliga dessa åtaganden omfattas av den kommunala helsetjenesten.
För att kunna lösa uppgiften har kommunerna ett lagstadgat ansvar att tillhandahålla en
service med allmänläkare, se till att det i särskild ordning lagreglerade husläkarsystemet
(fastlegeordningen) upprätthålls, att en tillräcklig jourkapacitet erbjuds inom primärvården (legevaktordningen) samt att det finns tillgång till barnmorsketjänster, distriktssköterskor och särskilda boenden. Kommunernas behov av läkare kan tillgodoses endera
genom kommunalt anställda läkare eller genom privatpraktiker, med vilka kommunen har
ett avtal. Kommunerna har stor frihet när det gäller att organisera den kommunala hälsotjänsten.
Husläkarsystemet (fastlegeordningen)
Alla invånare i Norge har rätt till en fast läkarkontakt genom en husläkare (fastlege).
Närmare bestämmelser om husläkarsystemets utformning och om rättigheter och skyldigheter finns i Helse- og omsorgsdepartementets föreskrifter.50 Husläkarsystemets syfte är
att ge alla invånare möjlighet att ha en allmänpraktiserande läkare som sin fasta och första
läkarkontakt. Husläkaren är skyldig att prioritera patienter som valt honom eller henne
som sin husläkare.
Systemet är frivilligt för patienterna, men patientavgiften är högre för dem som inte listat
sig i systemet. Var och en som är bosatt i en norsk kommun har rätt att ansöka om få finnas på en viss husläkares patientlista. Rätten gäller givetvis endast så länge det finns
plats. Vissa grundkrav på husläkarens åtagande anges i föreskrifterna. De innebär t.ex. att
husläkaren i normalfallet åtar sig ett ansvar att lista 1 500 patienter, beräknat utifrån en
heltidsarbetande läkare. Vid deltid justeras antalet listade proportionellt. Vidare ska läkaren delta i schemalagd jour (legevaktordningen) och bistå i utbildningen av AT-läkare
(turnuslege).
För närvarande finns ca 4 000 husläkare registrerade i systemet. Det innebär i genomsnitt
knappt 1 200 invånare per husläkare.

Den statliga specialistvården
Staten har det övergripande ansvaret för den specialiserade sjukvården (specialisthelsetjenesten) i Norge. Den bedrivs organisatoriskt inom fyra ”regionale helseforetak”, som äger
och ansvarar för drift av sjukhus och institutioner samt för ambulansverksamheten inom
sina respektive områden. De regionala helseforetakene får också ingå avtal med icke offentliga, kommersiella eller ideella vårdgivare, i syfte att uppfylla sitt vårdansvar. Härut50
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över ansvarar de regionala helseforetaken för forskning och utbildning av läkare och annan sjukvårdspersonal. De regionala helseforetakens ansvar och uppgifter regleras i lag.51
Varje regionalt hälsoföretag ansvarar för att befolkningen i det aktuella geografiska området får adekvat specialistvård. I dotterbolagen, som ägs av hälsoföretagen ingår ofta
flera sjukhus. Både de regionala hälsoföretagen och varje sjukhus leds av en styrelse.
Även om hälsoföretagen formellt är fria att bedriva hälso- och sjukvården, styr staten
verksamheten genom lagstiftning, styrelse-/ företagsmöten samt olika typer av direktiv
(årliga styrningsdokument). Staten är genom sitt ägarskap av de regionala hälsoföretagen
även ansvarig för övergripande kvalitet i vården, liksom policyformulering och budgetering. Den samlade budgeten för de fyra regionala helseforetakene var 99,2 miljarder
norska kronor år 2010, vilket motsvarade ca 120 miljarder svenska kronor. Den specialiserade statliga sjukvården har sammanlagt ca 160 000 anställda. Den specialiserade sjukvården bedrivs främst inom sjukhusen, men också i öppen specialistvård, som i huvudsak
bedrivs av privatpraktiserande specialister enligt avtal med det regionala helseforetaket.
Patienter får tillgång till den specialiserade sjukvården efter remiss från primärvården, i
regel husläkaren. Helseforetakens ansvar omfattar diagnostik, behandling och uppföljning
av remitterade patienter.

6.3.2 De första vårdgarantierna i Norge
I Norge har sedan slutet av 1980-talet flera olika regleringsmodeller tillämpats i syfte att
korta vårdköerna. Numera tillämpas en lagreglerad bedömningsgaranti i kombination
med en individuell behandlingsgaranti. Behandlingsgarantin och dess tidsfrist fastställd
för varje enskild patient av behandlande läkare utifrån patientens sjukdomsbild och i samråd med honom eller henne.
Under den senaste femtonårsperioden har mer statiska modeller tillämpats, som liknar
den svenska och den finska vårdgarantin. De har dock efterhand övergivits. Det finns
anledning att se närmare på vad som ligger bakom denna utveckling. Mot den bakgrunden ges inledningsvis en återblick på tidigare norska vårdgarantier och erfarenheterna av
dem.

Äldre system
Norge var bland de första länderna i världen att införa någon form av vårdgaranti i hälsooch sjukvården. Det skedde genom att dåvarande norska Socialdepartementet år 1990
beslutade om föreskrifter om ”ventelisteregistre og prioritering av pasienter”. Först ett par
år senare infördes den första svenska vårdgarantin, men då inte genom författning utan
via en överenskommelse mellan regeringen och dåvarande Landstingsförbundet.
1990 års vårdgaranti – maximalt sex månaders väntetid
Kärnan i 1990 års norska vårdgaranti skulle vara sjukdomens allvarlighet. Första prioritet
hade patienter med behov av omedelbar hjälp. Dessa skulle få behandling inom 24 timmar eller snabbare och skulle inte föras upp på väntelista. Andra prioritet hade patienter
som var så svårt sjuka att utebliven behandling skulle innebära katastrofala eller svåra
konsekvenser på längre sikt. Dessa patienter skulle föras upp på väntelista och få behandling inom sex månader. Patienter i prioriteringsgrupp tre och fyra var mindre allvarligt
sjuka. De skulle också föras upp på väntelista, men för dem gällde inte vårdgarantin. Tidpunkt för behandling var beroende av när ledig kapacitet fanns tillgänglig. Indelningen i
prioriteringsklasser byggde på standardiserade diagnoser i en diagnoslista.
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1997 års vårdgaranti – maximalt tre månaders väntetid
Den 1 juli år 1997 trädde en ny föreskrift om vårdgaranti ikraft.52 En viktig ändring var
att den maximala väntetiden för patienter i prioriteringsgrupp två bestämdes till tre månader. Samtidigt skedde vissa förändringar i prioriteringskriterierna. Bara de mest sjuka
skulle omfattas av garantin. I själva verket hade kriterierna gradvis förskjutits från att
enbart utgå från sjukdomens grad av allvarlighet i generella termer (standarddiagnos) och
mot en bedömning av allvarlighet i det enskilda fallet. Dessutom skulle nu bedömas i
vilken utsträckning behandling kunde förväntas bli framgångsrik samt kostnaderna för
behandlingen. Det innebar att prioriteringskriterierna förfinades och blev mindre trubbiga
än en standardiserad diagnostyp.
En annan nyhet i 1997 års föreskrifter var bedömningsgarantin, som syftade att säkerställa medicinsk bedömning inom 30 arbetsdagar efter remiss. Patienten och remitterande
läkare skulle omedelbart underrättas om bedömningens utfall. Underrättelsen skulle bl.a.
omfatta information om vilken slags behandling som erbjöds och hur brådskande den
ansågs vara. Datum för behandling och eventuell kompletterande undersökning skulle,
som huvudregel, också anges. Om detta inte var möjligt skulle anges hur lång väntetid
som kan förväntas. Vissa regler som skulle höja kvaliteten i husläkarnas remisser infördes
också.

Erfarenheter av äldre system
Inför patienträttighetslagen år 1999 bedömde den norska regeringen att erfarenheterna av
vårdgarantin i stora delar var nedslående.53 Emellertid ansågs det inte lämpligt att helt
avskaffa den. Det främsta skälet var att den nya vårdgarantin från år 1997 bara varit i
kraft under kort tid och att effekterna av det regelverket ännu inte visat sig fullt ut. I förarbetena till patenträttighetslagen redovisas dock ganska utförligt de erfarenheter som
vunnits fram till dess.
Först konstateras att syftet med vårdgarantierna har varit att reducera väntetiderna för de
mest sjuka patienterna, att åstadkomma en rimligare prioritering mellan patienter samt att
utjämna kötiderna mellan olika sjukhus och regioner. En effektivare sjukvård har också
varit ett mål med regelverket. Sammantaget konstaterades dock att vårdgarantin medfört
en rad oönskade effekter.
En första sådan är ett utbrett missnöje och en bristande tillit till systemet såväl bland patienter som bland vårdpersonal. Det beror främst på att det varit svårt att leva upp till vårdgarantin. Exempelvis har vård vid annat sjukhus eller i ena annan del av landet inte kunnat erbjudas i tillräcklig utsträckning. Vid årsskiftet 1997/98 var det redan drygt 8 000
patienter som inte fått vård enligt den utlovade garantin i det då nyss införda systemet
med tre månaders maximal väntetid. Samtidigt fanns drygt 17 000 patienter registrerade,
som inte fått vård inom den äldre maxtiden om sex månader. Andelen patienter som omfattades av vårdgaranti uppgick i september år 1998 till 23 procent.
En andra orsak till missnöjet var att patienter med samma förutsättningar behandlades
olika i olika delar av landet. Prioriteringskriterierna har alltså inte tillämpats likformigt,
utan varierat mellan både sjukhus och fylken. Andelen patienter som blev tilldelade sex
månaders vårdgaranti varierade mellan 16 och 70 procent i en geografisk dimension och
som mest mellan 10 och 90 procent inom en och samma specialitet. Med den nyare tremånadersgarantin, i kombination med skärpta prioriteringsriktlinjer, varierade andelen
mellan 11 och 53 procent på fylkesnivå och mellan 16 och 63 procent om man ser till
olika regionsjukhus. Om patienten fått vårdgaranti eller inte har således i hög grad varit
beroende av bosättningsort eller inom vilken specialitet patienten behandlats.
Vidare har kritiken handlat om att det är vanskligt att utforma precisa prioriteringskriterier och att denna svårighet har accentuerats av vårdgarantin. Den första vårdgarantin star52
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tade som en behandlingsgaranti för de allvarligast sjuka och utvecklades mot ett system
där den individuella diagnosen blev avgörande för tilldelning av garanti. Det var ett tillsynes klart och tydligt system. Erfarenheten har dock visat att ett mer generellt diagnosbaserat prioriteringssystem lett till obehagliga bieffekter. Inom en och samma diagnos
kan patientens tillstånd variera, från omedelbart livshotande till ett tämligen ringa lidande,
som patienten kan gå med i många år.
Den norska vårdgarantin, i vart fall i sin ursprungliga form, ansågs ge för lite utrymme för
individuella bedömningar inom en och samma grunddiagnos. De generella kriterier, som
tillämpades från mitten av år 1997, innebär alltså ett framsteg i fråga om den faktiska
prioritering, som ska göras i sjukvården. Här har också understrukits att varje fast tidsgräns riskerar att leda till felaktiga prioriteringar, hur klara och tydliga riktlinjerna än
tycks vara. Det har också visat sig att många patienter, som efter ett antal månaders väntan inte längre skulle ha blivit prioriterade vid en förnyad bedömning, har gått före nydiagnostiserade och mer allvarligt sjuka patienter.
Slutligen har anförts att ett system med en tidsreglerad generell vårdgaranti är dåligt anpassat för att möta behoven hos kroniskt sjuka och andra patientgrupper, som behöver
kortare men frekventa sjukhusbesök, medicinska uppföljningar och återkommande behandlingar. Det gäller inte minst äldre och multisjuka, men också i hög grad patienter i
psykiatrin. En vårdgaranti med fasta tidsramar bygger på en modell med en patient som
först är frisk för att sedan bli akut sjuk. Efter adekvat behandling, med stöd av vårdgarantin, blir patienten åter frisk. De flesta med allvarliga sjukdomar går efter behandling över
i en mer eller mindre omfattande kronisk fas. Patienter i denna fas eller patienter inom
områden som psykiatri och äldrevård, blir oavsiktligt förlorare. Denna modell är därför
problematisk konstaterade regeringen i förarbetena till patienträttighetslagen.
Data från år 1996 visar att 20 procent av patienterna svarar för 43 procent av sjukhusbesöken. Merparten av de patienter som har allvarliga sjukdomar går över i en mer eller
mindre omfattande kronisk fas. I själva verket är kronisk sjukdom ”det normala” medan
den patient för vilken vårdgarantin är tänkt är undantag. Denna slutsats förstärks ytterligare av den demografiska utvecklingen, då äldrevågen (eldrebølgen) fullt ut når sjukhusen.
En statlig norsk utredning drog i slutet av 1990-talet slutsatsen att vårdgarantin lett till att
avståndet mellan behov och faktisk kapacitet ökat på de områden utredningen pekat ut
som särskilt angelägna att prioritera, nämligen psykiatri, medicinsk habilitering och rehabilitering samt omsorg.54
Sammanfattningsvis kan dras slutsatsen att 1997 års vårdgaranti löste en del av de problem som tidigare prioriteringskriterium innebar. Då infördes den prövningen utifrån tre
huvudkriterier i sammanvägd bedömning, som alltjämt tillämpas, dvs. sjukdomens allvarlighet för den enskilde, förväntad nytta av behandling samt behandlingens kostnadseffektivitet. Däremot kvartstod de negativa bieffekter som ansågs följa av en fast bortre tidsgräns för behandling. Denna leder nämligen också, enligt de norska erfarenheterna, till
snedvridna prioriteringar genom att lindrigt sjuka, som i slutfasen av tremånadersfristen
ännu väntar på behandling, prioriterades före allvarligt sjuka som väntat kortare tid. Härav har också, som Lönning II-utvalget konstaterat, följt en skadlig förskjutning av fokus
och resurser från uppföljning och rehabilitering liksom från psykiatrin och till mätbara
somatiska behandlingar, i synnerhet inom kirurgi.

6.3.3 Nuvarande system
I Norge finns regler om bl.a. väntetider i den norska patienträttighetslagen.55 I lagen regleras inbördes rättigheter och skyldigheter i förhållandet mellan enskilda patienter och
vårdgivarna. Det nuvarande norska vårdgarantisystemet består, som berörts ovan, av en
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bedömningsgaranti (vurderingsgaranti) och en individuellt bestämd behandlingsgaranti.
Båda komponenterna har reglerats i lag, som kompletterats med närmare tillämpningsanvisningar i förordning. Syftet med regelverket är att säkerställa att patienter, som utifrån
en medicinsk bedömning är i behov av sjukvård, ska få vård inom rimlig tid.

Bedömningsgarantin
Den vårdenhet som tar emot en remiss från primärvården ska så snart som möjligt, men
senast inom trettio arbetsdagar, dvs. ca sex kalenderveckor, bedöma (vurdere) patientens
tillstånd utifrån remissen och eventuella kompletterande undersökningar.56 Finns anledning att befara en allvarlig sjukdom, som kräver snabbare insatser, ska bedömningen ske
inom 14 arbetsdagar. Patienter som ännu inte fyllt 23 år och som har en psykiatrisk
åkomma eller missbruksproblem ska bedömas inom 10 dagar.
Bedömningen sker utifrån en sammanvägning av hur allvarligt patientens tillstånd är,
vilka möjligheter som finns att hjälpa patienten samt kostnaderna för behandlingen. Bedömningen ska resultera i endera av följande tre beslut:
1. Patienten ges sjukvård med prioritet, s.k. rättighetspatient. I sådana fall fastställs
också en individuell frist inom vilken behandling eller ytterligare utredning ska
ske. Längden på denna behandlingsfrist är alltså inte reglerad vare sig i lag, förordning eller i föreskrifter. Däremot gäller för unga under 23 år i psykiatrin en
längsta behandlingsfrist om 65 arbetsdagar.
2. Patienten får ett erbjudande om sjukvård utan prioritet. Det innebär att patienten
inte är ”rättighetspatient” och att någon behandlingsfrist inte bestäms i sådana
fall. Däremot har patienten rätt till information om ungefär när i tiden behandlingen kan förväntas bli genomförd.
3. I undantagsfall får patienten inget erbjudande om sjukvård.
I varje enskilt fall ska sjukvården ta ställning till hur brådskande behandlingen är och hur
länge patienten rimligen ska vänta. I många fall måste patienten undersökas och beslut
fattas långt tidigare än inom 30 arbetsdagar. Det understryks att det är individuell bedömning som eftersträvas och inte en som bygger på standarddiagnoser. Fristen på 30 arbetsdagar ska därför ses som en maximal tidsram, som i normalfallet inte får överskridas om
det inte finns medicinska skäl.
Till ledning för prioriteringsarbetet har allmänna regler tagits fram i föreskrifter. Dessutom finns särskilda prioriteringsriktlinjer inom 32 olika specialiteter. Dessa ska ge närmare vägledning vid beslut om enskilda patienters rättighetsstatus och när behandlingsfristen
bestäms.
Utredning inom 30 dagar
För att en bedömning ska kunna ske och beslut fattas behövs i många fall ytterligare undersökning. I förarbetena till patienträttighetslagen understryks att den bedömning som
ska ske också omfattar klinisk undersökning när remissen inte ger tillräckligt underlag.
Det innebär att patienten kan behöva kallas för kompletterande undersökning, t.ex. röntgen eller provtagning, inom fristen på 30 arbetsdagar. Från fall till fall måste också bedömas om patienten behöver träffa en specialist för vidare konsultation. Det finns också
situationer då utredningen av medicinska skäl inte kan eller bör avlutas inom stadgad tid.
I sådana fall ska beslut om fortsatt utredning fattas och en individuell tidsram för utredningen bestämmas.
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Figur 6.3

Schematisk bild av bedömnings- och behandlingsgarantin i det
norska systemet

Källa: Helsedirektoratet 2008

Rätt till omprövning
Beslut enligt ovan ska fattas av specialistläkare. Den som är missnöjd med beslutet har en
lagstadgad rätt att få en förnyad bedömning, dvs. få sin sak omprövad av en annan specialistläkare vid samma eller vid ett annat sjukhus eller vårdenhet. Rätten till omprövning
omfattar inte bara en ”second opinion” om patientens diagnos, utan i första hand huruvida
patienten på grund av sitt sjukdomstillstånd är rättighetspatient och därför ska prioriteras
och få en individuell behandlingsfrist bestämd.
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Närmare om behandlingsfristen
Behandlingsfristens längd ska bestämmas så att den inte blir längre än att patienten får
vård så snart det krävs utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Syftet är att säkerställa
att den medicinska behandlingen inleds och fullgörs inom försvarlig tid.57 Det innebär
bl.a. att behandling ska ske vid en tidpunkt då den ger bäst medicinsk nytta, inte leder till
försämrad prognos och så att möjligheter till vidare undersökning och behandling inte går
till spillo.
Om patientens sjukdomstillstånd inte kunnat utredas tillräckligt i bedömningsfasen, dvs.
inom 30 arbetsdagar från remiss, ska beslutet indikera vad som är en senaste försvarliga
tidpunkt för vidare utredning. I sådana fall ska hänsyn tas till eventuella förväntade resultat av utredningen så att det fortsatta behandlingsförloppet inte äventyras.
Enligt huvudregeln ska endast en behandlingsfrist bestämmas. Det gäller även om patienten önskar ett uppdelat behandlingsförlopp, som kan involvera flera olika sjukhus eller
flera avdelningar inom ett sjukhus. Mot den bakgrunden ska ingen ny behandlingsfrist
bestämmas vid en vårdenhet som tar emot en patient för vidare behandling.
Vid bestämning av behandlingsfrist får hänsyn inte tas till eventuell kapacitetsbrist i vårdresurserna, t.ex. tillgång till medicinsk teknik eller laboratoriekapacitet, varken vid den
egna vårdenheten eller i övriga delar av den specialiserade sjukvården. Det är patientens
tillstånd som ska vara avgörande för fristens längd inte kapaciteten. Vårdförloppet ska
istället planläggas så att aktuella åtgärder kan ges från den specialiserade sjukvården som
helhet. Om det behövs ska flera olika vårdenheter samverka. Det kan t.ex. innebära att
den specialistläkare som bestämmer behandlingsfristen måste planera in behandlingsåtgärder vid andra sjukhus eller vårdenheter.
Tabell 6.3

Tidsfrister i den norska bedömnings- och behandlingsgarantin för specialiserad sjukvård

Händelse

Tidsfrist

Räknas från

Bedömning av patientens hälso-

30 arbetsdagar

Dag då remiss inkom

Individuellt satt

Dag för bedömning enligt ovan

tillstånd och beslut om rättighetsstatus
Påbörja behandling

frist

I de fall en behandling inte leder till förväntade resultat, eller om det finns behov av att
helt byta behandlingsupplägg, ska däremot en ny behandlingsfrist bestämmas. Det finns
inga närmare anvisningar om vad som i sådana fall ska anses vara en ny behandling. Istället anges att sådana situationer endast förekommer undantagsvis.58 I figur 6.3 visas en
schematisk översikt över åtgärder och tidsfrister.

6.3.4 Registrering av väntetider m.m.
Norsk pasientregister (NPR) är ett centralt hälsodataregister i Norge. Registret ägs och
administreras av Helsedirektoratet. I NPR registreras data om patienter som behandlas,
eller väntar på behandling, i den specialiserade sjukvården (specialisthelsetjenesten). Registret omfattar däremot inte data från primärvården. NPR har flera syften och används
bl.a. för att framställa statistik, höja kvaliteten i vården och för medicinsk forskning. Ett
viktigt ändamål, med koppling till kvalitetssäkring av vården, avser uppföljning av hur
bedömnings- och behandlingsgarantierna tillämpas i den specialiserade sjukvården. Bl.a.

57

2-1 § Lov om pasient- og brukerrettigheter

58

Prioriteringvejleder – onkologi, Helsedirektoratet 2008
59

registreras data om inkomna remisser och individuella behandlingsfrister i syfte att kunna
följa upp hur regelverket efterlevs.
Från och med år 2008 är det möjligt att identifiera enskilda personer genom att krypterade
personnummer knyts till övriga uppgifter. På så sätt kan en enskild patient följas i vårdkedjan. Personnummer kan avkrypteras vid behov, t.ex. vid samkörning av andra hälsodataregister. Data t.o.m. år 2007 kan endast kopplas till enskilda personer inom en vårdenhet och inom ett och samma kalenderår.
De flesta data som registreras i NPR är av administrativt slag, t.ex.


tidpunkt för remiss och för beslut om rättighetsstatus och prioritet,



vårdenhet,



vårdnivå, t.ex. sjukhus eller poliklinik, dag- eller dygnsbehandling,



datum för inledd och avslutad behandling,



om behandlingen var planerad eller akut,



varifrån patienten kom vid inläggning på sjukhus,



eventuell mottagande institution vid utskrivning m.m.

När det gäller medicinska data registreras i NPR bl.a. aktuell specialitet, patientens tillstånd, remissorsak och diagnoser. Även medicinska och kirurgiska behandlingar registreras. Registret innehåller också vissa data om patientens sociala förhållanden, som kan
vara relevanta för behandling och rehabilitering, t.ex. boendesituation och familjeförhållanden.

6.3.5 Om vårdgarantin inte infrias
I Norge finns inte, som i Sverige, någon ekonomisk stimulansåtgärd som direkt motsvarar
kömiljarden. Inte heller kan, som i Finland, straffavgifter i form av vite dömas ut för
vårdgivare som inte lever upp till reglerna om vårdgaranti. Däremot finns ett incitamentsystem kallat Insatsstyrd finansiering (ISF) och som delvis baseras på produktionsvolym,
men det är inte direkt kopplat till vårdgarantins måluppfyllelse. Sedan år 2006 har
kostnaderna för den somatiska delen av specialistvården finansierats med ca 60 procent
ramanslag och 40 procent ISF.
Det finns också en möjlighet till utvidgat sjukhusval, som i någon mån liknar den danska
lösningen. Enligt reglerna kan patienten vända sig till Helseøkonomiforvaltningens
(HELFO) patientförmedling. HELFO söker då hitta en vårdplats på annat håll i landet.
Detta utgör en av de lagstadgade patienträttigheterna och uttrycks som ”en rätt till behandlingserbjudande”. År 2010 vände sig 3 000 personer till HELFO för att få sådan
hjälp. Vård utomlands kan erbjudas enbart om den avser högspecialiserad sjukvård för
vilken kompetens eller teknik saknas i Norge.
Vid sidan härav finns också en allmän reklamationsfunktion i norsk sjukvård genom Helsetilsynet, som prövar enskilda ärenden om patienträttigheter och fattar beslut om hur
frågan ska lösas. Ansökan ska vara skriftlig och föregås av en formell anmodan till aktuell vårdenhet att erbjuda det som patienten anser sig ha rätt till. Helsetilsynet bedriver
även tillsyn i anledning av anmälningar, mediabevakning eller på eget initiativ. Helsetilsynet bedriver alltså både tillsyn av systemets funktionssätt i stort och prövning av patienträttigheter i enskilda fall.

6.3.6 Erfarenheter av den norska vårdgarantin
Helsedirektoratet följer fortlöpande hur väntetiderna utvecklas och i vad mån de lagstadgade reglerna om bedömningsgaranti och behandlingsfrist efterlevs i den specialiserade
sjukvården. Resultaten redovisas tertialvis, dvs. tre gånger per år, i Helsedirektoratets
60

rapport Ventetider og pasientrettigheter. Den senaste rapporten som omfattar hela året
2011, redovisades i mars 2012.

Genomsnittliga väntetider
Som framgått i det föregående gäller rätten till behandlingsfrist enbart s.k. rättighetspatienter. Övriga, som inte bedöms ha behov av en fastställd tid för behandling, har endast
rätt till en ungefärlig bedömning om när behandling kan förväntas bli utförd.
Statistiken visar dock att den genomsnittliga väntetiden från bedömning till behandling
inte skiljer sig särskilt mycket mellan rättighetspatienter och övriga. Andelen vårdsökande, dvs. från primärvården remitterade, som blev prioriterade som rättighetspatient och
därmed får en individuell behandlingsfrist varierade tredje tertialet 2011 mellan 47 procent (Helse Nord) och 64 procent (Helse Vest och Helse Midt-Norge). Genomsnittet för
landet var 57 procent.
Den genomsnittliga väntetiden till behandling för alla patienter inom somatisk sjukvård,
dvs. såväl rättighetspatienter som övriga, uppgick under tredje tertialen 2011 till 77 arbetsdagar. Den genomsnittliga väntetiden för rättighetspatienter uppgick under samma
period till 64 arbetsdagar.
I den nittionde percentilen, dvs. den tiondel som väntat längst, uppgick den genomsnittliga väntetiden till 135 dagar bland rättighetspatienter med behandlingsfrist och 169 dagar
för samtliga patienter inklusive de nyss nämnda. Inga data har gått att finna för enbart
patienter utan prioritet.

Måluppfyllelse för bedömningsgarantin
Praktiskt taget samtliga patienter som remitteras till den specialiserade somatiska sjukvården får sin bedömning inom 30 arbetsdagar. Andelen som får sina patienträttigheter
tillgodosedda i denna del har ökat från 94 procent tredje tertialen 2007 till 99 procent
under samma period 2011. I barn- och ungdomspsykiatrin, där bedömning ska ske inom
10 arbetsdagar, har andelen i tid genomförda bedömningar ökat från 86 till 96 procent
under samma tidsperiod.

Måluppfyllelse för individuell behandlingsfrist
Medianlängden för den individuella behandlingsfristen i specialiserad somatisk sjukvård
uppgick till 90 dagar åren 2008 och 2009, 86 dagar år 2009 och 89 dagar år 2011. Det är
ganska stabila värden, men behandlingsfristens längd varierar betydligt mellan olika patienter beroende på diagnos och tillstånd. Den genomsnittliga längden för behandlingsfrist
har däremot minskat betydligt från 132 dagar 2008 till 98 dagar år 2011.
Tabell 6.4

Andel rättighetspatienter i norsk somatisk sjukvård med behandlingsfrist
i olika tidsintervaller under perioden 2008-2011, procent
1-25 dagar

26-50 dagar

51-75 dagar

76-100 dagar

>100 dagar

2008

9

15

13

22

41

2009

10

17

14

23

36

2010

12

19

14

26

29

19

14

26

29

2011
11
Källa: Helsedirektoratet 2012

Av tabell 1 framgår att andelen patienter med en fastställd behandlingsfrist om mer än
100 dagar minskat från 41 procent år 2008 till 29 procent år 2011. Vidare tycks kunna
dras slutsatsen att ca tre fjärdedelar av rättighetspatienterna utlovas behandling inom den
90 dagars tidsfrist, som gäller enligt den svenska behandlingsgarantin. Här ska dock anmärkas att behandlingsgarantin i Sverige gäller alla patienter i specialiserad sjukvård,
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medan den norska behandlingsfristen bara bestäms för den andel, mellan 47 och 64 procent av samtliga, som prioriteras som rättighetspatienter.
Frågan är då om behandling också ges inom de individuellt bestämda fristerna. Inom den
specialiserade somatiska sjukvården registrerades år 2011 s.k. fristbrott (fristbrudd) för 11
procent av rättighetspatienterna. Det innebär att behandling inte har getts i utlovad tid. Av
dessa patienter fick dock en klar majoritet behandling inom två veckor efter behandlingsfristens utgång.
Tabell 6.5

Andel rättighetspatienter i Norge som inte fått behandling inom den individuellt fastställda behandlingsfristen 2008-2011, procent
Somatisk sjukvård

Barn- och ungdomspsy-

Vuxenpsykiatri

kiatri
2008

16

20

15

2009

18

26

15

2010

19

23

11

2011

11

14

6

Källa: Helsedirektoratet 2012

Inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) gäller en typ av vårdgaranti, som innebär att
behandling ska ges senast inom 65 dagar. Utrymmet för individuell bedömning är alltså
mindre där. Andelen fristbrott är också högre. År 2011 fick 14 procent av patienterna i
BUP inte behandling inom utsatt tid.
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7

Överväganden och förslag

7.1 Allmänna utgångspunkter
Svensk sjukvård vilar på grundprincipen om alla medborgares lika värde och lika rätt till
vård. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela
befolkningen. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde
till vården.59 Det innebär att sjukvården ständigt måste prioritera mellan patienter utifrån
deras individuella behov jämförda med andra patienters behov. Med hälso- och sjukvård
avses bl.a. åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och
skador, t.ex. undersökning och diagnostik, medicinsk och kirurgisk behandling, uppföljningar och kontroller. Praktiskt taget all medicinsk och kirurgisk behandling åtföljs av en
mer eller mindre omfattande kronisk fas eller konvalescens.
Vårdgarantier med syfte att korta väntetiderna till kontakt, läkarbesök och behandling har
funnits i Sverige under en tjugoårsperiod. Det innebär att en bred politisk samsyn tycks ha
rått om grundläggande motiv och rimligen också i huvudsak om de åtgärder som hittills
vidtagits. Lagstiftning har nyligen införts för att ge systemet mer stadga. Regeringen har
understrukit att vårdgarantin på sikt ska skärpas.60 I den ekonomiska vårpropositionen
2011 aviserades ett fortsatt arbete med att de kommande åren ytterligare öka sjukvårdens
tillgänglighet, effektivitet och kvalitet.61
Mot den bakgrunden kan ingen annan slutsats dras än att vårdgarantisystemet är här för
att stanna. En skärpning kan också med en hög grad av sannolikhet förväntas på kort eller
medellång sikt. Det är i vart fall den politiska ambition, som med viss styrka framträder i
propositioner och pressmeddelanden från regeringen.
Lagstadgade vårdgarantier finns även i vår omvärld. Gemensamt för de nordiska sjukvårdssystemen är att de är offentligt finansierade och att huvudmännen med vissa undantag är offentliga organ. I Danmark är regionerna ansvariga för hälso- och sjukvård. I Finland är kommunerna huvudmän. I Danmark och Norge tillhandahålls primärvården i
praktiken av offentligt finansierade privatläkare. Norge har en ordning med statliga sjukhus. Det finns sannolikt mycket att lära av att närmare studera vårdgarantilösningar i de
nordiska grannländerna. Det gäller i synnerhet om utvecklingen mot en högre andel privata men offentligt finansierade vårdgivare, som ger en större mångfald på utbudssidan vägs
in. Det kan förväntas bli en framtida följd av de svenska vårdvalssystemen i primärvård
och specialiserad sjukvård.
Läkarkårens syn på vårdgarantier har främst kommit till uttryck i mediebevakningen. Ett
allmänt intryck är att problematiseringen kring vårdgarantin i media varit materiellt tydlig, men har i huvudsak vilat på enskilda debattörers egna erfarenheter, snarare än på
utredning och samlad analys.
Den är mot den bakgrunden denna rapport ska ses. Syftet är att i kortfattad form sammanställa tillgängliga erfarenheter, utredningsresultat och analyser från Sverige och från
andra nordiska länder samt att mot bakgrund av resultaten bedöma om systemet med
vårdgaranti behöver ses över och förändras och i så fall på vilket sätt.
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En första slutsats, och en viktig allmän utgångspunkt, är att Sveriges läkarförbund ser
positivt på att problemet med långa vårdköer hanteras. Det gäller även om det sker i form
av en vårdgaranti. Det förutsätter dock att den inte hotar grundläggande och demokratiskt
bestämda principer för hur sjukvården och dess resurser ska fördelas mellan medborgarna.

7.1.1 Trender och bakgrundsfaktorer
Vårdgarantin och kömiljarden är enskilda företeelser, som verkar i ett komplext sjukvårdssystem och i en omvärld som snabbt förändras. Även människors attityder, förväntningar och behov förändras och kanske snabbare nu än någonsin. I det följande ska några
faktorer kort beröras, som på ett eller annat sätt och i olika utsträckning kan antas påverka
vårdgarantins tillämpning och dess effekter.

Ökad tidspress
Tidspressen i samhället och på arbetsplatserna har ökat under många år. Det hänger bl.a.
samman med snabbare kommunikationer, såväl fysiska som elektroniska. IT-revolutionen
har på mindre än 20 år totalt förändrat samhället och våra förväntningar på snabb service
och snabba prestationer. Praktiskt taget alla områden och verksamheter påverkas. Snabb
strukturomvandling är en följd.

IT-revolutionen
I Sverige är det nu mindre än fem procent av befolkningen i åldrarna 16–74 år som aldrig
använt internet. Fyra av fem svenskar betalar sina räkningar elektroniskt. Det är för allt
fler en självklarhet att ständigt finnas tillgänglig via telefon, e-post och webbaserade sociala medier. För personer födda under 1990-talet eller senare är internet en självklarhet.
Numera är vi i regel också uppkopplade via mobiltelefonen oavsett var vi befinner oss. Vi
nås på detta sätt, och via TV, av allt fler budskap. Antalet TV-kanaler har mångfaldigats
sedan 1980-talet och andelen reklamtid har ökat i de flesta kanaler. Bloggandet, som i
mitten av 1990-talet var en ganska okänd företeelse, har ökat dramatiskt. Det offentliga
rummet är tillgängligt för alla och vi förväntas delta i debatter och meningsutbyten med
kända och okända. Många kommunicerar också via olika slag av webbfora. 54 procent av
befolkningen använder Facebook.62

Fler valsituationer
Utbudet av varor och tjänster är större nu än tidigare. Ett antal tjänstemarknader har avreglerats, t.ex. marknaderna för el, taxi, finansiella tjänster, flygtransporter, tågresor och
telekommunikationer. Det innebär fler val i vardagen och många känner sig pressade att
vara välinformerade och rationella i sådana situationer. Det är också en stressfaktor. Utbudssamhället och strömmen av ständig kommunikation gör att människor upplever mer
tidsbrist och ställer större krav på omedelbar återkoppling och snabb service.

Sjukvårdens förutsättningar
Även sjukvårdens struktur och organisation har förändrats. Vårdval har införts i primärvården och har börjat införas även i specialiserad sjukvård. Antalet läkarbesök i primärvården har ökat en tid och fortsätter att öka. Det tyder på att primärvården får ta emot fler
patienter än tidigare. I den specialiserade slutenvården ökar antalet vårdtillfällen, men
vårddagarna blir färre. Detta betyder att fler tas in på sjukhus men att de vårdas under
kortare tid, alternativt att samma personer blir inskrivna flera gånger under året, men
stannar kortare tid vid vårdtillfällena.63
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En allmän tendens är också att sjukvården förmår att med ny teknik framgångsrikt behandla fler sjukdomstillstånd än tidigare, men att ny teknik och nya läkemedel också är
dyrbara och kostnadsdrivande företeelser. Nyheter om medicinska framsteg och nya behandlingsformer, som snabbt sprids i ett nytt medielandskap, ger en ökad efterfrågan på
sjukvård.64
Patienterna visar också att de vill ha en större delaktighet i vården. Det är ett tecken i
tiden, som sannlikt har kopplingar till de nyss berörda utvecklingslinjerna. Vård- och
omsorgsutredningen har t.ex. visat att patienternas önskan om mer makt och inflytande
över den egna vården är en viktig och långsiktig trend. Utredningen bedömde också att
denna förändring i riktning mot allt mer välinformerade och kravställande brukare och
patienter kommer att vara en av vård- och omsorgssektorns största utmaningar och mest
betydande förändringskraft under kommande år.65

Äldrevågen
Antalet äldre har ökat kraftigt och kommer att fortsätta öka på ett sätt som får betydelse
för samhället på flera plan. De äldres andel av befolkningen har ökat under mer än ett
sekel och beräknas fortsätta att öka till följd av högre medellivslängd.
Enligt SCB:s prognoser förväntas antalet personer över 64 år redan år 2018 överstiga två
miljoner. Det innebär en ökning med ca 25 procent under en tioårsperiod. Det är, på tio
års sikt, framför allt antalet personer i de yngre pensionärsgrupperna som ökar. Det beror
i första hand på att det stora antalet personer födda under 1940-talet går i pension under
den kommande tioårsperioden. En annan orsak är en förbättrad hälsa, som leder till en
högre medellivslängd. År 2008 var medellivslängden 83 år för kvinnor och 79 år för män.
Fram till år 2060 beräknas medellivslängden öka till 87 år för kvinnor och 85 år för män.
Värt att notera är också att antalet invånare över 100 år förväntas fördubblas från ca 1 500
till 3 000 år 2030. Antalet personer i gruppen 95–99 år bedöms av SCB öka från 15 000
till drygt 18 000 år 2015 och förväntas vara över 20 000 år 2030.
Rekordgenerationens pensionärer är friska och aktiva
Framtidens pensionärer kommer att ha andra förutsättningar och preferenser än dagens
och gårdagens. Värderingarna hos blivande pensionärer är mer orienterade mot frihet och
individualisering och mindre mot trygghet och kollektiv än i tidigare generationer. Hos
blivande och nyblivna pensionärer finns också en uttalad ambition att hålla kroppen i trim
och i ännu högre utsträckning hålla hjärnan i trim. Dagens pensionärer är också friskare
än gårdagens. Rörligheten är bättre. Sexlivet är bättre. Dödligheten i olika sjukdomar är
lägre. Inom äldreomsorgen är tiden som tillbringas på ett äldreboende kraftigt minskande
och är nu nere på i genomsnitt ett par månader i Stockholms stad. Äldreboenden har blivit
hospis.
Det går dock en slags skiljelinje, om än diffus, mellan ”yngre” och ”äldre” ålderspensionärer. I de äldsta åldersgrupperna, dvs. över 75 år, är bilden delvis en annan. De saknar i
många fall de kommunikationsmöjligheter som modern IT innebär och som i hög grad
förändrat samhället omkring dem. De har andra attityder och är också sjukare och mer
vårdkrävande än de yngre. Frågan är om de som idag är över 75 år håller på att glömmas
bort i samhället och komma i skymundan bakom den växande gruppen ungdomliga och
aktiva pensionärer?66

Brister i tillsynen
Samhällsförändringarna har också lett till ett behov av att se över den statliga myndig-
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hetsstrukturen inom hälso- och sjukvårdsområdet. Nyligen redovisade Statens vård- och
omsorgsutredning sitt slutbetänkande.67 Där beskrivs en rad omvärldsförändringar och
andra förhållanden som enligt utredningens bedömning bör föranleda en ny myndighetsstruktur inom vård- och omsorgsområdet. Bl.a. konstateras att det staten idag har svårt att
garantera de kvalitetsnivåer som ska gälla i verksamheterna.
Tillsynen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten pekas ut som ett särskilt problemområde. Balansen mellan den granskande rollen och uppgiften att ge råd och vägledning är oklar, menade utredningen. Vidare bedömdes att tillsynen inte är tillräckligt anpassad till dagens förändringstakt och den ökande mångfalden av utförare. I ett sådant
läge måste den riktas mot flera olika aktörer och både till verksamheterna direkt och till
deras uppdragsgivare. Utredningen ansåg att en allmän förstärkning av tillsynsinsatserna
behövs.68

7.2 Behovet av en rättvisare vårdgaranti
7.2.1 Socialstyrelsens slutsatser
Socialstyrelsens uppföljningar av vårdgarantin och senare också kömiljarden har i varierade grad berört frågor om undanträngningseffekter. Med sådana avses situationer när
patienter som inte omfattas av vårdgarantin prioriteras ned till förmån för dem som omfattas. I tidigare uppföljningar har i huvudsak teoretiska resonemang förts. År 1999, dvs.
långt före den lagstadgade vårdgarantin och kömiljarden, konstaterade Socialstyrelsen att
undanträngning av patienter i vårdskeden som inte omfattas av vårdgarantin sannolikt
förekom men att omfattningen antagligen var begränsad.
Sedan år 2010 har myndigheten ett regeringsuppdrag att fördjupa sin analys av undanträngningseffekter. Med tiden har analysunderlagen vidgats. I den senaste uppföljningen,
som avser den samlade perioden 2009-2011, konstateras att nya data bekräftar tidigare
observationer av att återbesök riskerar att trängas undan till förmån för andra insatser.69
Långa väntetider till återbesök kan ha andra orsaker, men det finns, enligt Socialstyrelsen,
ett flertal exempel där felprioriteringar på grund av vårdgarantin och kömiljarden är den
troligaste orsaken.
Myndigheten har i sin tillsyn handlagt flera ärenden där en försämring av patienternas
tillstånd kan kopplas till förlängda väntetider till återbesök. Ett av skälen till de långa
väntetiderna är att patienter som ska få ett första läkarbesök vid en klinik har prioriterats
före dem som ska på återbesök vid kliniken.
Den kvantitativa analysen av data om återbesök år 2011 visar bl.a. att väntetidsutvecklingen för återbesökspatienter ibland avvek kraftigt från väntetidsutvecklingen för förstabesökspatienter. De senare tycks prioriteras. Endast ett litet antal landsting samlar dock
väntetidsdata om återbesök. Det behövs, enligt Socialstyrelsen, mer kunskap om lokala
rutiner för att säkra slutsatser ska kunna dras. En skillnad mot föregående års kvantitativa
analys är att de kraftiga svängningarna i väntetiden till återbesök har upphört. Socialstyrelsen drar slutsatsen att kömiljardens förändrade utformning, med tätare avstämningar
under 2011, är en trolig orsak till denna utveckling.
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7.2.2 Läkarförbundets intervjustudie
Resultaten av Läkarförbundets intervjuer förstärker bilden av att det finns både risker för
och faktiska undanträngningar, dels av vissa patientgrupper i hela vårdkedjan, dels av
patienter generellt i de skeden av vårdprocessen som inte mäts i systemet med vårdgaranti
och kömiljard. Problematiken gäller alltså inte bara återbesök i eftervården. Den handlar
även om att enkla och mindre tidskrävande behandlingar prioriteras före mer komplexa i
skeden där vårdgaranti gäller. I utredningsskedet finns, liksom i eftervården, ingen vårdgaranti. Undantaget för utredningsfasen innebär att patienter riskerar att få vänta längre på
utredning och diagnosbesked än tidigare. Läkarna i undersökningen har också upplevt att
resurser styrs från utredning, t.ex. röntgen och annan kostsam diagnostik, till nybesök och
behandling. Människor i olika åldrar och samhällsgrupper drabbas, inte bara de äldre och
de med många diagnoser. De senare är dock av naturliga skäl de mest sårbara. Ett liknande resonemang förs för övrigt i Socialstyrelsens rapportering.70

Figur 7.1

Schematisk bild över ett vårdförlopp i specialiserad sjukvård med olika
skeden och slag av undanträngning

Effekterna i de olika vårdskedena visas schematiskt i figur 7.1. Där framgår de skeden i
vårdprocessen som mäts, respektive inte mäts i systemet med vårdgaranti och kömiljard.
Generella undanträngningar uppstår av patienter och resurstilldelning i de skeden där
väntetiderna inte mäts, dvs. i utrednings- och eftervårdsfas. I skeden som mäts, dvs. i
väntan på ett första läkarbesök eller på inledd behandling, tenderar systemet att styra bort
från komplexa medicinska interventioner och vårdkrävande patienter och ger samtidigt
prioritet åt enklare behandlingar som snabbt ger stora volymer.
Tillgängligheten till läkarbesök och behandling har givetvis ökat för stora grupper av
patienter. Det är i sig glädjande. I det föregående har konstaterats att människor idag ställer högre krav på snabb service och snabba besked. Stressen i samhället ökar. Det gäller
även i sjukvården. Läkarna i undersökningen uttrycker det som att vi fått en ”McDonaldsDrive-Thru-generation”.71 De yngre patienterna tar för sig. De använder mobilen för att se
var det är minst kö. De ställer krav i sjukvården och vill ha snabb, effektiv behandling.
Medicin med det samma krävs för att fortast möjligt kunna återgå till arbete eller fritidssysselsättningar. Det ger effektiviseringar i sjukvården för dessa patientgrupper och i
aktuella situationer. De äldre, och i synnerhet de allra äldsta, har inte samma möjligheter.
De äldsta och de mest sjuka är därför mer än någon annan patientgrupp beroende av korrekta och rättvisa medicinska prioriteringar.
Det är kömiljarden och inte vårdgarantin i sig som ger de starkaste styreffekterna. Den
ekonomiska stimulansen har varit ett kraftfullt incitament. Det är först när den infördes
som läkarna i intervjuundersökningen mer påtagligt började känna av de effekter som här
beskrivs. Kömiljarden har också lett till att vårdgarantins krav överträffas på många håll.
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Det innebär för många patienter kortare väntetider än vad som följer av vårdgarantin, men
också till bieffekter för patienter som av olika skäl vill eller borde vänta en tid med en
behandling.
Det finns en möjlighet till patientvald väntan inbyggd i systemet.72 Det går också givetvis
bra att beakta medicinska skäl för längre väntetider än som följer av reglerna. Vi har dock
sett exempel på att kömiljarden styr även sådana patienter att behandlas inom gällande
tidsramar. En läkare berättar om en kompromiss, där en canceroperation genomfördes
tidigare än vad som var medicinskt lämpligt för att kunna räknas landstinget tillgodo inför
utbetalning ur kömiljarden.73 Ett antal fall har också redovisats där patienter av mer privata och icke medicinska skäl önskat skjuta upp behandlingen, men då stött på motstånd.
En viktig iakttagelse, från ett läkarperspektiv, är att det inom sjukvården tycks finnas två
parallella sfärer med delvis divergerande mål. I den ena sfären, som domineras av ledning, chefer och administratörer, ligger fokus på att vårdgarantin ska uppfyllas och att
verksamheterna ska få del av kömiljarden. I den andra sfären finns läkare och annan
vårdpersonal och där står patienterna i fokus. Läkarna för sin del upplever att de förlorat
en del av sitt professionella inflytande över prioriteringarna. Det gäller främst i de segment av sjukvården och i de patientgrupper som nyss berörts. Det är i spänningsfältet
mellan dessa båda sfärer, och olika strävanden, som de praktiska problemen med vårdgarantin och felaktig prioritering uppstår.

7.2.3 Nordiska erfarenheter
Vårdgarantier finns i många länder. Vi har studerat förhållandena i Danmark, Finland och
Norge, som alla har mångårig erfarenhet av vårdgarantier och sjukvårdssystem som liknar
det svenska. Danmark står nu inför en genomgripande reformering av vårdgarantin och vi
börjar den nordiska utblicken där.
Danmark
I Danmark infördes först och i praktiken en rätt till privatvård om regionen (motsvarande
landstinget) inte kunde erbjuda behandling i specialistvården inom en månad det från
remiss inkom till vårdenheten. Rättigheten har sedan år 2002 utnyttjats i ca 450 000 fall.
De genomsnittliga väntetiderna är dock väsentligt längre än en månad. Det innebär att
många inte utnyttjar sin rätt. En orsak till detta är att de privata alternativen inte erbjuder
alla typer av behandling. Systemet har också visat sig vara kostnadsdrivande. Vinnare har
i första hand varit de privata vårdgivarna.
Erfarenheterna har också visat att systemet inte i tillräcklig utsträckning ger utrymme för
att beakta skillnader i allvarlighetsgrad mellan olika sjukdomstillstånd. Det har lett till
felprioriteringar som i hög grad liknar dem som beskrivits i det föregående. De medicinska bedömningarna och prioriteringarna har fått stå tillbaka för ekonomiska och administrativa överväganden. Vidare har konstaterats att patienter med sjukdomar där det finns
privata behandlingsalternativ gynnats framför dem med behandlingsbehov där sådana
alternativ saknats. Det har också saknats maximala väntetider för patienter som ännu inte
fått en diagnos. Osammanhängande och utdragna utredningsprocesser har varit ett problem.74
Mot den bakgrunden föreslås nu i Danmark en reformerad vårdgaranti, som beräknas
träda i kraft år 2013. Den innebär bl.a. en utredningsgaranti med rätt till medicinsk bedömning inom fyra veckor. Dessutom införs två nivåer i rätten till vård i privat regi. För
de allvarligt sjuka inträder rättigheten efter fyra veckor och för övriga efter åtta veckor.
Som exempel på mindre allvarligt sjuka nämns patienter med grå starr.
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Finland
Det finska systemet liknar det svenska, men det finns också skillnader av betydelse. Behandling ska ske inom skälig tid, dock maximalt tre månader från remiss i primärvården
och max sex månader i den specialiserade vården. Den senare är en dubbelt så lång maximal tidsfrist jämfört med i Sverige. Dessutom har i Finland samma problem som i Danmark noterats med långa och osammanhängande utredningsförlopp. Mot den bakgrunden
har tidsfrister för utredning och medicinsk bedömning införts i specialistvården. Den
medicinska bedömningen ska i den specialiserade vården påbörjas inom tre veckor och
utredningen ska vara avslutad inom tre månader från datum då remissen inkom.
Sjukvårdsdistrikt som inte klarar kraven kan få ett föreläggande från ansvarig myndighet
att vidta åtgärder. Föreläggandet kan förenas med vite som kan uppgå till flera miljoner
euro. Tillsynsmyndigheten har dock konstaterat att vårdköerna snabbt växer ut igen efter
avlutad tillsyn och talar om en ”gummibandseffekt”.
Norge
Norge har längst erfarenhet av vårdgaranti i Norden. Det första systemet från år 1990
innebar en rätt till behandling inom sex månader. År 1997 kortades behandlingsfristen till
tre månader. Systemet kännetecknades vidare av att vårdgarantin endast gällde patienter
inom vissa diagnosgrupper. År 2001 reformerades den norska vårdgarantin. Bakgrunden
var att erfarenheterna av en tidsbestämd behandlingsgaranti var nedslående av flera skäl.75
För det första hade det varit svårt att leva upp till vårdgarantin för de patienter som omfattades. Det hade också visat sig vanskligt att utforma precisa prioriteringskriterier och att
denna svårighet accentuerades av vårdgarantin. Systemet ansågs ge för lite utrymme för
individuella bedömningar inom respektive diagnosgrupp. Det har också understrukits att
varje fast tidsgräns riskerar att leda till felaktiga prioriteringar, hur klara och tydliga riktlinjerna än tycks vara. Många patienter, som efter ett antal månaders väntan inte längre
skulle ha blivit prioriterade vid en förnyad bedömning, fick sjukvård före nydiagnostiserade och mer allvarligt sjuka.
Slutligen har i Norge noterats att ett system med en generell behandlingsgaranti är dåligt
anpassat för att möta behoven hos kroniskt sjuka och andra patientgrupper, som behöver
kortare men frekventa läkarbesök, medicinska uppföljningar och återkommande behandlingar. En vårdgaranti med fasta tidsramar bygger på en modell med en patient som först
är frisk för att sedan bli akut sjuk och därefter, med adekvat behandling inom vårdgarantin, åter bli frisk. De flesta med allvarliga sjukdomar går efter behandling över i en mer
eller mindre omfattande kronisk fas. Patienter i denna fas, eller patienter inom områden
som psykiatri och äldrevård, konstaterades ha oavsiktligt blivt förlorare. Denna förenklade modell är därför problematisk, slog den norska regeringen fast i förarbetena till nu
gällande lagstiftning om vårdgaranti i Norge.
Numera gäller att patienten har en rätt till medicinsk bedömning inom 30 arbetsdagar från
remiss (vurderingsgaranti). Bedömningen ska resultera i ett beslut om patienten ska tilldelas en behandlingsgaranti eller föras upp på väntelista. Om behandlingsgaranti beviljas
ska en individuellt anpassad tidsfrist fastställas inom vilken behandling senast ska påbörjas. Detaljerade kriterier för bedömningen har utarbetats inom 32 olika medicinska specialiteter.76
Viktigare iakttagelser
En första slutsats av den nordiska utblicken är att de olika systemen kännetecknas av en
varierande grad av flexibilitet. Det finns alltså olika stort utrymme för att medicinska
bedömningar i enskilda fall bestämma när i tiden en behandling ska sättas in. Det mest
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rigida systemet återfinns i Sverige. Det mest flexibla hittar vi i Norge. En annan viktig
iakttagelse är att alla undersökta länder, utom Sverige, stegvis förändrat sina vårdgarantisystem från fasta tidsramar till mer flexibla och patientanpassade lösningar. Problemen
med långa och osammanhängande undersökningsförlopp, dvs. undanträngning i utredningsfasen, motverkas med en bedömnings- eller utredningsgaranti av varierande omfattning. Bakgrunden till systemförändringarna är genomgående problematik med undanträngning på grund av felprioriteringar, som i stora delar sammanfaller med svenska erfarenheter.

7.3 Samlad bedömning
Alla redovisade underlag, såväl från Socialstyrelsen som från Läkarförbundet, pekar med
varierande styrka och på olika sätt i en och samma riktning. En viktig slutsats är att vårdgarantin, och i synnerhet kömiljarden, ger snedvridningar i de medicinska prioriteringarna, som styr vid sidan av målet om en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.
Underlagen visar också att det aktuella systemet generellt sett lett till kortade väntetider
till ett första läkarbesök och därefter till en första behandling. Det gäller både i primärvård och specialistvård. Systemet fungerar bra, kanske bättre än förväntat, i en modell
med en patient som blir akut sjuk och ska botas med en väldefinierad behandling och som
inte kräver eftervård. Stora patientgrupper och stora delar av sjukvården låter sig dock
inte inordnas i en sådan förenklad modell. Det gäller även i olika skeden av den enskilde
patientens väg genom vårdkedjan.
Redan år 1999 konstaterade Socialstyrelsen att undanträngningseffekter sannolikt förekommer, men att omfattningen antagligen är begränsad.77 Under senare år harfördjupade
analyser skett. Dataunderlaget har breddats. Alltjämt är dock underlaget för säkra bedömningar av problemets utbredning otillräckligt. Den bild som nu framträder, vid en samlad
analys av tillgängliga kvantitativa och kvalitativa data, är dock att vårdgarantin ger undanträngningseffekter på ganska bred front i sjukvården och att omfattningen inte längre
kan anses vara ”begränsad”. Kömiljarden har sannolikt spelat en central roll i denna utveckling.78 Det innebär sammantaget ett behov av översyn och förändring. De största
problemen med undanträngning finns av allt att döma i den specialiserade vården. Det är
med en hög grad av sannolikhet en direkt effekt av kömiljarden.
Kärnan i problematiken är svårigheter att upprätthålla korrekta medicinska prioriteringar,
som är ett viktigt fundament för vårdgarantins funktion. Medicinska prioriteringar förutsätts i förarbetena till den svenska lagstiftningen om vårdgaranti ske enligt gällande riktlinjer.79 Skrivningarna i förarbetena är i denna del mycket tydliga. Där framgår att vårdgarantin vilar på beslut av den medicinska professionen. Vidare sägs att besluten om vård
i varje enskilt fall ska tas i enlighet med gällande prioriteringsriktlinjer. Dessa baseras på
hälso- och sjukvårdslagens grundprinciper om allas lika rätt till hälso- och sjukvård.
Vårdgarantin är därför, enligt förarbetena, beroende av och begränsas av de prioriteringar
som ska göras i hälso- och sjukvården, dels mellan patienter med samma sjukdom, dels
mellan patientgrupper med olika sjukdomar (kursiverat här).80 Korrekta medicinska prioriteringar ska därmed ses som en restriktion för vårdgarantin.
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Med beslut av den medicinska professionen måste i huvudsak förstås beslut av kliniskt
verksamma läkare. I det ligger, mot bakgrund av utredningsresultaten, en strategisk problemställning. Om prioriteringsprinciperna inte följs skulle det, enligt ett förenklat teoretiskt resonemang, kunna te sig som direkt följd av hur läkare sköter sitt uppdrag att prioritera bland patienterna och mellan olika åtgärder, t.ex. mellan ett ny- respektive ett återbesök. Det är dock knappast rimligt att lägga hela ansvaret för förändrade medicinska prioriteringar på läkarprofessionen. Orsakerna till undanträngningseffekter är av allt att döma
komplexa och tycks delvis ha strukturella orsaker. Utredningsresultaten visar också att
läkarna förlorat en del av sitt inflytande över just medicinska prioriteringar. Lagstiftaren
har utgått från att demokratisk beslutade principer och fastlagda riktlinjer för prioritering
mellan patienterna ska upprätthålls och att den medicinska professionen bevakar och ansvarar för att så sker. Det har i den praktiska tillämpningen visat sig innebära ett problem.
Frågan är då vad som krävs för att komma tillrätta med vårdgarantins bieffekter? Flera
olika slag av åtgärder kan övervägas. Data om återbesök och om väntetider till undersökning kan samlas in och analyseras. Om rapporteringen sker enligt likformiga kriterier, kan
sådana data ge en mer detaljerad bild av problemens karaktär och frekvens. Det ger dock
knappast i sig en tillräcklig styreffekter.
Ekonomiska incitament har visat sig ha kraftiga styreffekter. Regelgivning och uppföljning av reglernas efterlevnad är en annan typ av styrmedel. Läkarnas ställning och roll i
prioriteringsarbetet skulle t.ex. kunna stärkas genom nya och mer detaljerade förhållningsregler. Det skulle förutsätta omfattande tillsynsinsatser. Det ska dock ses mot bakgrund av att tillsynen redan idag, enligt Vård- och omsorgsutredningens analyser, är otillräcklig. Det är heller inte realistiskt eller meningsfullt att införa, vare sig regler eller ekonomiska bidrag, med målet att alla skeden i vårdkedjan ska prioriteras. Däremot behöver
säkerställas att gällande riktlinjer för medicinska prioriteringar ska tillämpas för alla och
i vårdprocessens alla skeden. Det gäller både mellan patienter med samma sjukdom och
mellan grupper av patienter med olika sjukdomar.
En övergripande slutsats är att vårdgarantins bieffekter är resultatet av ett systemfel. Sådana kan i regel inte på ett effektivt sätt åtgärdas med ökad övervakning, mer detaljerad
rapportering, tvingande detaljregleringar eller andra justeringar inom systemet. Systemfel
bör åtgärdas med förändringar i systemets fundamentala utformning. Den slutsatsen har
dragits också i Norge och Danmark.
En vårdgaranti för framtiden bör, i en tid av förändring, kännetecknas av flexibilitet. Resultaten ska också kunna mätas. Det ger förutsättningar för den medicinska professionen
att även i praktiken upprätthålla en korrekt och rättvis prioritering och att anpassa åtgärder och behandlingsfrister till förhållandena i enskilda fall. Det är också en fråga om patientmakt.
I det föregående har noterats att patienter numera önskar ett större inflytande över den
egna vården och att det är en långsiktig trend. Vidare har konstaterats att yngre generationer, i en tid med tilltagande stress och ökande informationsflöde, gärna tar för sig och
ställer krav på snabb service. Det gäller även inom sjukvården. Patientmakt innebär dock
inte att med stöd av en vårdgaranti, och delvis utanför den medicinska professionens kontroll, ta för sig av samhällets resurser på de mer behövandes bekostnad. Patientmakt är
snarare när en patient, som efter noggrann utredning blivit väl informerad om diagnos och
behandlingsmöjligheter, i nära samråd med sin läkare ges möjlighet till inflytande över
den egna sjukvården och dess planläggning. En förutsättning för detta är dock att vårdgarantin, även i Sverige, reformeras i riktning mot en flexiblare lösning, som även rymmer
en möjlighet till snabbare diagnosbesked.
I vissa delar kan en stramare reglering än den nuvarande vara motiverad. Det gäller framför allt möjligheten att få ett sammanhängande utredningsförlopp inom rimlig tid. Det är
en förutsättning för välinformerade patienter och därmed också för patientmakt.
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7.4 Förslag
7.4.1 En bedömningsgaranti och en individuell behandlingsgaranti
Läkarförbundet föreslår en ny vårdgaranti i den specialiserade vården, som innebär
1. en generell författningsreglerad tidsfrist för när medicinsk bedömning senast ska
meddelas (bedömningsgaranti) och därefter
2. en rätt för varje patient till en individuellt anpassad tidsfrist inom vilken behandling senast ska inledas (behandlingsgaranti).
Inga förändringar föreslås nu i de delar som avser primärvården.
Läkarförbundet har tidigare drivit en linje med en s.k. medicinsk vårdgaranti. Den innebar att patienten ska ha rätt att inom 30 dagar få träffa en specialistläkare och få en tidsatt
plan för ett sammanhängande behandlingsförlopp.81 Denna plan skulle ses som ett kontrakt mellan den enskilde och samhället. Klarade inte den offentliga sjukvården att
genomföra planen, skulle patienten ha rätt att vända sig till annan vårdgivare i Sverige
eller utomlands.
Det torde emellertid vara svårt att i samband med ett första specialistbesök, eller ens efter
diagnos, planera ett helt behandlingsförlopp, som också skulle omfatta återbesök och
annan eftervård. Dessutom skulle svårigheter uppstå när resultat och väntetider ska följas
upp. Uppföljning måste ske utifrån väldefinierade händelser, såsom läkarbesök och behandlingstidpunkter.
Däremot finns anledning att se närmare på de nordiska lösningarna. I Norge tillämpas en
ordning med en 30 arbetsdagars bedömningsgaranti, räknad från dag då remiss inkom till
specialistvården. Bedömningen ska i normalfallet bygga på nödvändig utredning och
resultera i ett beslut huruvida patienten ska föras upp på väntelista eller tilldelas en behandlingsgaranti. I det senare fallet ska patienten få en individuell frist för när behandling
senast ska inledas. I det förra fallet ska patienten få besked om när behandlingen kan förväntas inledas mot bakgrund det aktuella köläget. Drygt hälften av patienterna i norsk
specialistvård tilldelas f.n. individuell behandlingsgaranti.82
Läkarförbundet ser dock inga vägande skäl för att en sådan differentierad ordning införs
även i Sverige. Förslaget med en individuell behandlingsgaranti bör därför i Sverige gälla
alla patienter som har behov av specialistvård. Det innebär att bedömningen endast ska
avse patientens diagnos och individuella behandlingsbehov och inte huruvida behandlingsgaranti eller väntelista ska tillämpas.
Även i Danmark föreslås nu en bedömningsgaranti liknande den norska. De bakomliggande motiven är desamma, dvs. att motverka långa och osammanhängande utredningsförlopp och ge patienten snabbare besked om vad han eller hon lider av. Ingen individuell
behandlingsgaranti planeras i Danmark, däremot en differentiering, så att svårare sjuka
ska få behandling inom fyra veckor och övriga inom åtta veckor. Det är ett steg mot en
ökad flexibilitet som ger ökat utrymme för korrekta medicinska prioriteringar. En sådan
behandlingsgaranti skulle dock, enligt Läkarförbundets mening, inte lösa de problem som
den svenska vårdgarantin orsakar.
Den finska modellen liknar den svenska, men med en längre tidsram för behandlingsgarantin i specialistvården (sex månader). Däremot finns, till skillnad från i Sverige, en
bedömnings- eller utredningsgaranti. Den innebär att patientens medicinska utredning ska
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inledas inom tre veckor från dag då remissen inkom till kliniken och vara avslutad senast
tre månader från samma datum.83
I Norge och Danmark gäller också, i de fall den medicinska utredningen inte kunnat avslutas inom 30 arbetsdagar respektive fyra veckor, att en fortsatt utredning ska ske. I sådana fall ska patienten få en tidsatt plan för utredningen.
Sammantaget föreslås alltså en lösning som i huvudsak bygger på lämpliga komponenter
i de system som tillämpas i Norge och Danmark.
Läkarförbundet lägger inte nu fram något förslag till tidsfrist för en svensk bedömningsgaranti eller hur en sådan ska beräknas. En kort frist, som i Norge och Danmark, leder till
ett behov av reglering i fall då utredningen, av t.ex. medicinska skäl, inte kan slutföras
inom fristen. Den finska lösningen med en längre frist för medicinsk bedömning har, i
vart fall inte i Finland, bedömts medföra ett sådant behov. Däremot föreslås att den nya
ordningen bygger på nuvarande lagstiftningsteknik, dvs. med grundläggande bestämmelser i lag och närmare regleringar av t.ex. tidsfrister i förordning.
Nedan följer ett exempel på hur en reformerad svensk vårdgaranti skulle kunna lagregleras samt därefter några kommentarer kring hur den skulle kunna tillämpas.
Förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Härigenom föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
att 3g § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
3g § Landstinget ska erbjuda dem som är
bosatta inom landstinget vårdgaranti. Vårdgarantin ska innehålla en försäkran om att den
enskilde inom viss tid får
1. kontakt med primärvården (tillgänglighetsgaranti),
2. besöka läkare inom primärvården (besöksgaranti),
3. besöka den specialiserade vården (besöksgaranti), och
4. planerad vård (behandlingsgaranti).
Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om
de tidsperioder inom vilka vårdgarantin ska
vara uppfylld samt föreskrifter i övrigt om
vårdgarantins innehåll. Lag (2010:243).

Föreslagen lydelse
3g § Landstinget ska erbjuda dem som är
bosatta inom landstinget vårdgaranti. Vårdgarantin ska innehålla en försäkran om att den
enskilde inom viss tid får
1. kontakt med primärvården (tillgänglighetsgaranti),
2. besöka läkare inom primärvården (besöksgaranti), och
3. en medicinsk bedömning i den specialiserade vården (bedömningsgaranti).
I den specialiserade vården har den enskilde
rätt att i samband med medicinsk bedömning
få en individuellt anpassad tid för när behandling senast ska påbörjas (behandlingsgaranti).
Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om
de tidsperioder inom vilka vårdgarantin enligt
första stycket 1-3 ska vara uppfylld samt föreskrifter i övrigt om vårdgarantins innehåll. Lag
(2013:xx)

Författningsko

Författningskommentar
Paragrafen reglerar i 1 stycket 3 p. och i andra stycket den nya vårdgarantin i specialiserad sjukvård. I primärvården ska alltjämt gälla att patienten har rätt till kontakt med primärvården (tillgänglighetsgaranti) och möjlighet att träffa en läkare (besöksgaranti) inom
vissa tidsfrister.
I den specialiserade vården ersätts de hittills gällande besöks- och behandlingsgarantierna
med dels en rätt till medicinsk bedömning inom viss tid (1:a stycket, 3 punkten), dels en
rätt till individuellt anpassad tidplan för när behandling senast ska inledas (2:a stycket).
Den medicinska bedömningen ska alltså ske inom viss tid som, på sätt som gäller för
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tillgänglighets- och besöksgarantierna i primärvården, fastställs av regeringen eller efter
regeringens bemyndigande en myndighet.
Syftet med bedömningsgarantin är att ge patienterna rätt till ett snabbt och sammanhängande utredningsförlopp. Underlaget för den medicinska bedömningen utgörs i första hand
av innehållet i remissen till specialiserad vård. Dessutom kan i många fall behövas en
eller flera undersökningar, såsom röntgen eller provtagning. I normalfallet ska sådana
undersökningar ske inom den tid som fastställts för bedömningsgarantin.
Om bedömningen resulterar i ett beslut om behandling, som är medicinskt indikerad i det
enskilda fallet ska, enligt 2:a stycket, en individuell tidplan fastställas för när behandling
senast ska inledas. Denna ska meddelas patienten i samband med bedömningen. Tidplanen ska i första hand anpassas till patientens behov av sjukvård, varvid gällande medicinska prioriteringsprinciper och kriterier tillämpas. I andra hand kan även patientens
önskemål, arbetsförhållanden eller livssituation vägas in.
Genom att tidplanen ska vara individuell och inte omfattas av generella och författningsreglerade tidsgränser, har regeln infogats i ett nytt andra stycke och inte som en fjärde
punkt i första stycket. I vissa fall kan krävas att patienten observeras under en längre tid
än vad som gäller för bedömningsgarantin. I sådana fall bör i den individuella tidplanen
anges när eventuella kompletterande undersökningar, t.ex. förnyad provtagning, ska ske
och när slutliga medicinska bedömningar ska göras. Den individuella tidplanen kan revideras om patientens fortsatta sjukdomsförlopp och resultatet av kompletterande undersökningar föranleder det.
I likhet med nu gällande regler föreslås inte några tidsgränser i lag. Regeringen bemyndigas att i förordning fastställa sådana tider. Närmare föreskrifter om hur den individuella
tidplanen ska utformas, t.ex. med avseende på behandlingstidpunkter och andra uppföljningsbara data, får meddelas av regeringen enligt tredje styckets sista led.

7.4.2 Utredningsbehov
Vårdgaranti har funnits under lång tid och i allt väsentligt i sin nuvarande form sedan år
2005. Härefter har flera större förändringar skett i sjukvårdens verksamhetsförutsättningar. Kömiljarden har tillkommit. Vårdvalssystem har införts i primärvården och börjat
införas även i den specialiserade vården. Hemsjukvården har överförts till kommunerna i
delar som inte avser läkarmedverkan. Dessa förändringar och dess effekter kan på olika
sätt antas påverka eller samverka med vårdgarantin. De kan i vissa fall antas förstärka de
negativa effekterna av vårdgarantin. Läkare inom primärvården talar t.ex. om att systemet
med vårdval leder till ökat fokus mot snabba behandlingar av bagatellartade åkommor.
De gäller främst i de vårdvalsmodeller som premierar besöksvolymer. Vårdgarantin och
dess belöningssystem ger samma effekt. Till detta kommer snabba förändringar i samhället och av människors attityder. Det gäller t.ex. ökade krav på patientinflytande.
Mot den bakgrunden finns ett behov av översyn och utredning, som går utöver vad som
varit möjligt att tillgodose inom ramen för denna rapport. Det gäller också en rad relaterade frågor, som behöver belysas när en bedömningsgaranti och individuell behandlingsgaranti införs, t.ex. vad som ska mätas och rapporteras och vem som bör vara huvudman
för nödvändiga dataregister.
Frågan om bedömningsgarantins längd och från vilken tidpunkt den ska börja löpa, är
andra centrala frågor som bör utredas i särskild ordning. Tidpunkten då bedömningsgarantin börjar löpa kan påverka bl.a. ansvarsfördelningen mellan primärvård och specialiserad vård när det gäller medicinsk utredning av patienten. Sådan utredning kan vara mer
eller mindre tidskrävande, men har stor betydelse för beslutet om behandling och hur lång
behandlingsgaranti patienten bör få i ett enskilt fall. Systemet får t.ex. inte leda till att
medicinsk utredning och andra åtgärder, som naturligt hör hemma i primärvården, övervältras till den specialiserade sjukvården. Det kan också finnas behov av att närmare studera lösningarna i Norden och i andra delar av världen.
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Närmare om behovet att se över av uppföljningssystemen
Enligt Socialstyrelsen finns fortfarande förbättringar att göra för att effektivisera rapporteringen av väntetidsdata och för att öka systemens ändamålsenlighet och användbarhet
för uppföljningssyften. En stor brist är att undanträngning av olika slag och i olika skeden
av vårdkedjan inte på ett tillfredsställande sätt kan analyseras i kvantitativa termer. I nuvarande datasystem (Väntetider i vården), som administreras av SKL förekommer inga
personnummer. En väntetidsrapportering med personnummer skulle sannolikt bli avsevärt
mer effektiv och även kunna omfatta t.ex. väntetidsdata för återbesök. Det skulle i praktiken kunna ske genom att väntetidsdatabasen görs om till ett s.k. hälsodataregister enligt
lagen (1998:453) om hälsodataregister. Sådana register får endast föras av centrala statliga förvaltningsmyndigheter. Socialstyrelsen är en sådan myndighet.
En sådan ordning, med ett samlat ansvar hos Socialstyrelsen för t.ex. rapporteringsföreskrifter, analys av data och huvudmannaskap för registret, kan ge bättre förutsättningar
för att snabbare förändra systemets användbarhet för uppföljningsändamål, t.ex. när det
gäller väntetider vid återbesök. Det är f.ö. en fråga som regeringen självständigt disponerar över och som inte kräver riksdagsbeslut. Förändringen kan ske genom regeringsbeslut
om en ny förordning om hälsodataregister för väntetidsrapportering enligt den redan gällande lagen om hälsodataregister.84
En ordning som den nuvarande, där landstingen samlar data i ett eget register hos SKL,
som sedan analyseras av Socialstyrelsen är också problematiskt från principiella utgångspunkter. Ett samlat statligt huvudansvar för uppföljningssystemets hantering och administration och för analys av utvecklingen bör därför övervägas av utredningen.

Utredningens uppdrag
Mot den angivna bakgrunden och med hänsyn till de samlade utredningsresultaten är
tiden nu mogen för en översyn av systemet med vårdgaranti och kömiljard. En sådan
översyn bör ske genom att en särskild utredare tillkallas med uppdrag att i särskild ordning utreda vårdgarantin och de närmare detaljerna kring den modell som här presenterats. Uppdraget bör bl.a. omfatta att
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kartlägga omvärldsförändringar som skett eller är på gång och bedöma vilken betydelse de har för vårdgarantins och kömiljardens tillämpning och resultat,
kartlägga och analysera oönskade bieffekter av vårdgarantin i Sverige,
analysera hur medicinska prioriteringar går till i sjukvården och vilka personalgrupper som svarar för olika slag av prioriteringar,
inhämta erfarenheter från relevanta länder inom och utom Norden,
närmare analysera hur en bedömningsgaranti och en individuell behandlingsgaranti bör utformas med utgångspunkt från Läkarförbundets förslag,
lämna förslag till ett system för uppföljning och rapportering av väntetidsdata
som är anpassat till den nya vårdgarantin och om huvudmannaskap för det dataregister som krävs för uppföljning samt att
lämna de författningsförslag som krävs med anledning av uppdraget.

Viktiga skillnader mellan hälsodataregister, som regleras i lagen om hälsodataregister, och s.k. kvalitetsregister, som regleras i 7 kap. patientdatalagen, är att de förra är rikstäckande, alltid administreras av en
central, statlig förvaltningsmyndighet samt att patienterna inte, som i kvalitetsregistren, kan disponera
över om data ska registreras eller ej. Exempel på hälsodataregister är Cancerregistret, Läkemedelsregistret
och Patientregistret.
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