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Det är viktigt att skärskåda ersättningssystem och 
uppföljning då det är det som i praktiken styr 
vilken vård vi kommer att få. I våras presenterade 
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, 
en rapport om ersättningssystem med särskilt 
fokus på ehälsa1.

Rapporten ”Ersättningen och ehälsan” är 
författad av Peter Lindgren, VD för Institutet för 
hälso ekonomi i Lund och syftar till att beskriva 
kunskapsläget kring olika ersättningsmodeller 
samt beskriva hur regionerna använder dessa 

1 https://www.sns.se/aktuellt/ersattningenochehalsan/

idag. Anledningen är att hur vården ersätts har 
stor påverkan på vilka förutsättningar som finns 
för att anamma innovationer. Till innovationer hör 
förstås också nya arbetssätt även om det inte är 
direkt uttalat i rapporten.

Författaren drar slutsatsen från en litteratur
genomgång att det finns väldigt få studier som 
undersökt hur olika ersättningssystem påverkar 
användandet av ehälsolösningar. Utifrån ett all
mänt resonemang dras slutsatsen att vid såväl 
kapitation som produktgruppsbaserade ersätt
ningar finns incitament att arbeta så effektivt 
som möjligt samtidigt som man har incitament 
att ta hand om så många patienter som möjligt. 
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Kapitationsersättning ger bäst förutsättning för innovation och nya arbetssätt. Men kortsiktighet, alltför slimmat 
system och stora kostnader för implementering gör att primärvården ändå inte klarar att vara innovativ.
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Dessa modeller bör därför ge de bästa förutsätt
ningarna. Oavsett ersättningstyp kan det behövas 
ett särskilt stöd vid införandet.

Stor skillnad mellan landsting
Efter detta redogör rapporten väl för hur de oli
ka regionerna idag ersätter vården, bland annat 
primärvård. Bilden är splittrad. Den här samman
ställningen och diskussionen är viktig för varje 
intresserad allmänmedicinare att ta del av för att 
förstå vilka de lokala förutsättningarna egentligen 
är; hur detta skiljer mellan regioner; och för att 
förstå effekter inklusive snedvridningar av ersätt
ningssystemen.

Kapitationsersättningen varierar mellan om
kring 60% (Stockholm och Södermanland) och 
100% (Halland och Värmland) av vårdcentra
lens totala ersättning. Kapitationen beräknas 
utifrån bland annat ålder och kön, vårdtyngd, 
socioekonomi, samt läge. Hur regionerna an
vänder dessa variabler varierar kraftigt liksom i 
vilken grad de får genomslag i slutersättningen. 
Sex av regionerna väger inte in vårdtyngd utöver 
ålder/kön.

Utöver detta har primärvården ofta både akti

vitetsrelaterad samt målrelaterad ersättning. Dess 
andel av den totala ersättningen varierar från 0% 
(Halland och Värmland) till 40% (Stockholm och 
Södermanland).

Kapitering Åtgärdsbaserad Målrelaterad 

Positiva God kostnadskontroll Hög produktion Möjlighet att parera oönskade 
effekter från grundmodellen

Negativa Låg produktivitet Dålig kostnadskontroll Patientselektion

Kvalitet Leverantörsstyrd efterfrågan Målkonflikter

Övervältring av patienter 
till andra vårdgivare

Låg effektivitet Effekter utanför systemet

Manipulation av kodning

Modifierad från Tabell 9, referens [Lindgren, P. (2014). Ersättning i sjukvården. Modeller, effekter, rekommendationer. Stockholm: SNS Förlag.]

Alla ersättningssystem har effek-
ter och ”bieffekter”.

Kapitering är basen för ersätt-
ning till primärvården i Sverige 
men kombineras ofta med andra 
åtgärder. Bra för kostnadskontroll 
och man slipper mycket av de 
nackdelar som finns med övriga 
sätt att fördela ersättningar.

MEN nackdelen med kapite-
ring är att det riskerar bli över-
vältring till annan vård (remiss 
så att nån annan gör arbetet), 
respektive låga incitament att ta 
emot patienter, eftersom det inte 
genererar intäkter, bara kostnader. 

Finns också ett kvalitetsproblem, 
där den låga aktiviteten riskerar 
att leda till att det blir ”för lite” 
vård.

Åtgärdsbaserad ersättning å 
andra sidan, dvs. ersättning för 
det man gör, t.ex. besök, ger 
”hög produktion”, men nackde-
len är selektion (man väljer lätta 
fall hellre än svåra), sämre konst-
nadskontroll och lägre effektivitet 
eftersom man riskerar göra ”för 
mycket”. Finns också risk att 
vårdgivaren piskar på efterfrågan 
för att få större intäkter, så kallad 
leverantörstyrd efterfrågan.

Målrelaterad ersättning ger en 
möjlighet att styra mot högre 
kvalitet, men har många andra 
problem, särskilt i primärvård där 
målen kan bli väldigt många och 
stå i konflikt med varandra.

Källa:
• [Lindgren, P. (2014). Ersättning 

i sjukvården. Modeller, effekter, 
rekommendationer. Stockholm: 
SNS Förlag.] https://www.sns.
se/aktuellt/ersattningisjukvar
denmodellereffekterrekommen
dationer/

Teoretiska effekter av olika ersättningsmodeller
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Sju av regionerna har någon form av ersättning 
för ehälsa.

Alltför slimmad primärvård klarar inte innovation
Rapporten landar i den föga förvånande slutsat
sen att ”mindre styrande modeller öppnar för nya 
lösningar”. Som ett exempel lyfts bland annat 
att ”kapitation i primärvården förmodligen [är] 
bra för att främja digitala besök medan besöks
ersättning kräver noggrann konstruktion för att 
inte skapa oönskade undanträngningseffekter”.

I slutsatsen lyfts fördelen med kapitation för 
att främja införande av ehälsolösningar parallellt 
med besöksersättning där en eventuellt alltför låg 
ersättning för distansbedömning skapar problem 
för införande av ehälsolösningar. Det är ”viktigt 
att bedöma vårdcentralernas marginalkostnad per 
besök; om ersättningen för alternativa kontakt
vägar är låg jämfört med den för fysiska besök, 
riskerar man från vårdgivarens sida att föredra 
fysiska besök”.

En majoritet av landstingen i Sverige har en 
hög andel kapitering – varför är då inte svensk 
primärvård mer innovativ? Svaret är delvis att 
inget landsting har ren kapitering. Nästan alla 
landsting har också någon form av åtgärdsbase
rad komponent, till exempel besöksersättning. Att 
införa nya arbetssätt kräver dessutom tid och eko
nomiskt utrymme för investeringar, vilket saknas. 
Implementering och kostnader är ofta hinder för 
innovation. Alltför detaljerad styrning eller för
åldrad ekonomisk styrning riskerar också försvåra 
införandet av nya arbetssätt. Styrningsmodellerna 
måste enligt rapporten förenklas. Det bör finnas 
riktade medel för innovation och det måste finnas 
mer ”slack” i ersättningssystemet, för att innova
tion ska komma till, konstaterar författaren.

Föreslår listning på nätläkare
Även ersättningen till nätläkare diskuteras i rap
porten. En helt rörlig ersättning utan tak riskerar 
leda till en överkonsumtion där patienter söker 

Fast ersättning Åtgärd Resultat

Minskad resurs- 
användning

Möjligt, men kan motverkas 
av modellens incitament

Nej Ja

Bättre utfall1

1 Med ökad insats av resurser.

Nej Ja – om detta kan 
uppnås genom 
högre aktivitet

Ja – givet att kostnaden täcks 
av den extra ersättning som det 
förbättrade utfallet ger

Modifierad från Tabell 10, referens [Lindgren, P. (2014). Ersättning i sjukvården. Modeller, effekter, rekommendationer. Stockholm: SNS 
Förlag.] DRG står för diagnosrelaterade grupper.

Förutsättningar för innovation med olika ersättningsmodeller

Fem ersättningsmodeller

Det finns fem grundläggande typer för ersättningsmodeller. Det är inte ovanligt att dessa kombineras, t.ex. inom 
primärvård kapitationsersättning kombinerad med åtgärdsbaserad ersättning och/eller målrelaterad ersättning:
• Anslagsfinansiering – ett fixt belopp som ska täcka en specifik verksamhet. Används mest i slutenvården.
• Kapitationsersättning – vårdgivaren ersätts baserat på hur många patienter denne ansvarar för samt i varie

rande grad viktat utifrån faktorer som antas styra behovet av vård som ålder, kön, närhet, vårdtyngd etc.
• Produktgruppsbaserad ersättning – ett i förväg bestämt belopp för vårdepisodersättning eller per diagnosre

laterad grupp, DRG. Vanligt i slutenvården.
• Åtgärdsbaserad ersättning – betalt i efterhand för varje enskild åtgärd som utförts.
• Målrelaterad ersättning – med bonus eller viten utifrån i förväg uppsatta indikatorer.

Innovation kan antingen leda till minskad resursanvändning, dvs. att vården blir billigare, eller till bättre utfall, 
dvs. att den givna vården får högre kvalitet. Billigare vård uppnås genom att man jobbar ”smartare”, vilket 
lönar sig om man har en fast ersättning som inte påverkas av hur man arbetar. Åtgärdsbaserad ersättning är 
den modell som är sämst anpassad för att stimulera till innovationer som förbättrar effektiviteten, eftersom 
färre genomförda åtgärder leder till lägre ersättning för vårdgivaren. Leder fler åtgärder till att kvaliteten 
blir högre, kan dock sådana innovationer gynnas.
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vårdkontakter i onödan. Den kan också innebära 
stimulans till en digital kontakt som enbart leder 
till en rekommendation att besöka en fysisk vård
central. Då har man fått kostnaden för två besök i 
stället för ett. Ur ett systemperspektiv skulle det 
enligt rapporten i detta fall förmodligen vara mer 
gynnsamt med någon form av abonnemangsmo
dell för att betala för dessa tjänster snarare än att 
betala per besök – det skulle också ge en större 
förutsägbarhet ur ett kostnadsperspektiv. Förfat
taren föreslår därför en separat kapitationsersätt
ning för digital vård där patienterna då kan ”lista 
sig dels på en vanlig vårdcentral, dels hos någon 
som tillhandahåller digitala lösningar (vilket för
stås kan vara samma vårdgivare)” men diskuterar 
inget kring möjlig problematik vid sådana lösning
ar. Det är en viktig svaghet i rapporten som också 
lyftes av bland annat Lina Maria Ellegård, forskare 
vid Nationalekonomiska institutionen, Lunds uni
versitet, vid presentation av rapporten på SNS.

Missar engelsk erfarenhet
Då rapporten undviker att diskutera möjliga nega
tiva konsekvenser av förslaget om separat kapita
tionsersättning för digital vård så öppnar den upp 
för ersättningsmodeller som de som nyligen på 
försök introducerats inom National Health Service 
i England. Dessa har kritiserats hårt från befintli
ga vårdcentraler främst p.g.a. att listning på di
gital vårdgivare selekterar fram lättare patienter 
inom varje ersättningsgrupp och ersättningen blir 
därmed orättvist hög.

Rapporten är en bra genomgång av dagens er
sättningssystem i svensk vård – hur de används 
i de olika regionerna samt styrkor och svagheter 
med dem. Vad gäller ersättning för ehälsolös
ningar misslyckas den då möjliga svagheter av ett 
av dess huvudförslag inte analyseras. Det gäller 
särskilt problemet med passiv selektion av pa
tienter med mindre behov av fysisk undersökning 
eller provtagning än vad dagens ersättningssys
tem kan hantera.

Idag har privata nätläkarföretag möjlighet att 
starta eller ta över ansvar för en vanlig fysisk vård
central och därmed också erbjuda vanlig primär

vård lokalt. Idag görs detta primärt för att t.ex. 
kunna utnyttja lägre patientavgift i Södermanland 
för patienter i andra län genom utomlänsvårdsav
talet, men också för att bygga en lokal närvaro. 
Men oavsett om nätläkare tar över och driver en 
hel fysisk vårdcentral (listning enligt dagens prin
cip) eller man inför parallell listning för vanlig 
vårdcentral och digitala vårdkontakter så finns 
problem med dagens kapitationsersättning. Den 
behöver i sådana fall ses över regionalt i samråd 
mellan politiker, tjänstemän och utförare för att 
minimera snedvridningar. 

Presentationen finns tillgänglig som streamad 
video på SNS hemsida2.

2 https://www.sns.se/aktuellt/hurpaverkarersattningssyste
menehalsansutveckling/

Peter Lindgren, VD för Institutet för hälso ekonomi i Lund.
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Läkarförbundet bevakar januariöverenskommelsen
I det 73-punktsprogram som regeringspartierna, centern och libe-
ralerna kom överens om i januari, utlovas en primärvårdsreform. 
Läkarförbundet har på sin hemsida lagt upp en ny sida enbart om 
primärvårdsreformen. Sidan kommer att kontinuerligt uppdateras, 
när det händer något.
– Vi bevakar frågan, och vill samtidigt vara en insiktsfull medspe-
lare, kommenterar Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.

När propositionen om primärvårdsreform kommer att bli klar är 
dock ovisst. Sjukvårdsminister Lena Hallengren tror ”detta år”, 
men de fyra partierna har ännu inte satt sig ner i några förhand-
lingar.
– Vi har ett bra underlag i form av utredningen God och nära vård, 
vi ska bara förfina, menar Lena Hallengren.


