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Goda motiv för kompletterande ersättningssystem i vården
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) överlämnar i dag rapporten
Värden i vården – En ESO-rapport om målbaserad ersättning i hälso- och sjukvården

till Finansdepartementet. Rapporten är författad av professor Anders Anell, Lunds universitet.
Rapporten innehåller en genomgång av forskningsresultat och praktiska erfarenheter av målbaserade ersättningssystem inom hälso- och sjukvården, dvs. ersättning baserad på graden av
måluppfyllelse i verksamheterna. De internationella erfarenheterna kommer främst från Storbritannien och USA. En målbaserad ersättning används dock även av flera landsting i Sverige,
som komplement till den fasta ersättningen.
Författaren finner att styrmodellen hittills gett förhållandevis blygsamma kvalitetsvinster
inom hälso- och sjukvården. Detta kan dock till viss del bero på att effekterna är svåra att mäta
och att systemen ännu inte är så omfattande.
Författarens slutsats är att det är angeläget att man fortsätter att utveckla målbaserade ersättningssystem, som ett komplement till andra styrmodeller i vården. Utvecklingen av dessa system kräver dock en genomtänkt strategi. En uppenbar risk är att systemen belönar fel enheter
eller styr mot fel mål - i värsta fall kan en felaktigt utformad ersättning leda till högre kostnader och försämrad vård. Utan en målbaserad ersättning kan man dock vara säker på att fel
vårdenheter belönas, eftersom alla får samma ersättning oavsett om de uppfyller de uppsatta
målen.
För frågor om rapporten kontakta författaren:
Anders Anell, Lunds universitet, 046-222 00 00, Mobiltelefon: 070-585 35 04
E-post: Anders.Anell@fek.lu.se
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För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta Åsa-Pia Järliden Bergström, tel.
08-405 81 19, eller se ESO:s hemsida: www.eso.expertgrupp.se
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras.

