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Sammanfattning

Hälso- och sjukvården i Sverige har lång tradition av offentligt
huvudmannaskap. Det gäller såväl finansiering som utförande av
vårdtjänster. Medan den offentliga finansieringen varit oförändrad
under de senaste årtiondena, har driften i offentlig regi minskat och
kompletterats med privat utförd vård. Utvecklingen har gått olika
långt för olika delar av vården. Inom primärvård, delar av den
specialiserade öppenvården, och viss medicinsk service (t.ex.
laboratorieprover) har den privata andelen ökat kraftigt. Den
specialiserade sjukhusvården drivs fortfarande till största delen i
offentlig regi. Utvecklingen skiljer sig dock markant mellan olika
landsting.
Privatisering och kontraktering av vårdtjänster har i huvudsak
genomförts enligt två modeller: offentlig upphandling/entreprenadmodellen och kundvalsmodellen. Vid offentlig upphandling köper
den offentliga beställaren och finansiären in tjänster från privata
eller offentliga aktörer, enligt regler för upphandling och kontraktsavtalade villkor. Entreprenadmodellen karakteriseras alltså av
konkurrens om marknaden. I de fall privata aktörer vinner upphandlingen privatiseras därmed produktionen. I en kundvalsmodell
(vårdval) får patienten själv välja mellan de vårdgivare som godkänts av beställaren. Konsumtionsbeslutet privatiseras. Vårdgivarna
kan antingen vara privata eller offentliga. Det innebär att
patienternas val styr resursflödet till producenterna – det uppstår
konkurrens på marknaden.
Effekterna av privatisering och utkontraktering är generellt
osäkra och för hälso- och sjukvårdens del saknas till stor del
adekvata utvärderingar. Det råder dock enighet om att institutionella faktorer – dvs. egenskaper hos olika hälso- och sjukvårdstjänster och dessa egenskapers samspel med regleringar och
kontraktsförutsättningar – påverkar utfallet. Det övergripande
syftet med denna rapport är att analysera hur de institutionella
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faktorerna påverkar förutsättningarna för effektiv medverkan från
privata aktörer i hälso- och sjukvården. Vilken roll spelar
exempelvis beställarens och patientens förutsättningar att bedöma
kvaliteten i olika vårdtjänster, för ändamålsenligheten av
upphandling, kundval och produktion i egen regi? Studien utgår
från offentlig finansiering baserad på skatteuttag, och analyserar
olika alternativ för utkontraktering och privat produktion.
Privatisering och utkontraktering av vårdtjänster är förenade
med både för- och nackdelar. En grundläggande förhoppning är
vanligtvis att de verksamheter som överförs till privat drift ska
kunna tillhandahållas mer effektivt än under en offentlig huvudman. En relaterad aspekt är att införandet av privata alternativ och
konkurrensutsättning också kan leda till ökad effektivitet i de
verksamheter som kvarstår i offentlig regi. Samtidigt anses det
sällan lämpligt att ge marknadskrafterna helt fritt spelrum inom ett
område som hälso- och sjukvård. Såväl nationella som internationella erfarenheter visar att bristande reglering och kontroll kan leda
till oönskade effekter. Denna rapport handlar dock inte i första
hand om för- och nackdelar med drift i privat eller offentlig regi.
Rapportens centrala utgångspunkt är i stället att diskutera under
vilka förutsättningar privata driftsformer kan användas för att
skapa så stor samhällsnytta som möjligt. I rapporten diskuteras
därför de grundläggande målkonflikter som kan uppstå, och de
avvägningar som behöver göras när privata driftsformer är ett
alternativ.
Analysen utgår från institutionell ekonomisk teori för att
kategorisera hälso- och sjukvårdstjänster efter deras lämplighet för
olika driftsformer. Det teoretiska ramverket prövas därefter
empiriskt mot centrala delar av svensk hälso- och sjukvård.
Transaktionskostnaderna i centrum vid bedömning av
förutsättningarna för utkontraktering
Analysen baseras på ekonomisk teori om organisationer och
transaktioner – den s.k. transaktionskostnadsansatsen. Enligt
denna är det samspelet mellan egenskaper hos en vara eller tjänst – i
det följande kallade transaktionsegenskaper – och kapaciteten hos
tillgängliga styr- och organisationsformer, som avgör om en
verksamhet företrädesvis bör bedrivas i huvudmannens egen regi
eller kan kontrakteras ut. Om en tjänst produceras i egen regi kan
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den sägas ha en hierarkisk struktur enligt i grunden samma logik
som en offentlig förvaltning. Om den kontrakteras ut kommer den
att åtminstone delvis följa marknadens logik. De viktigaste transaktionsegenskaperna är:
- Transaktionsspecificitet, dvs. i vilken utsträckning de resurser
som krävs för att genomföra en transaktion är möjliga att
använda i annan verksamhet, utan att deras produktionsvärde
reduceras. Hög specificitet skapar risk för opportunistiskt
beteende i marknadsrelationer och utgör ett argument mot
kontraktering/privatisering.1
- Frekvens. Avser hur ofta transaktionen förekommer. Detta
avgör om det är lönsamt att investera i anpassade styrsystem,
exempelvis ambitiösa uppföljningssystem. Återkommande
transaktioner främjar möjligheterna för kontraktering/privatisering.
- Osäkerhet. Fångar i vilken utsträckning det finns flera kända
alternativ, om parterna har ofullständig information samt
risken för att det uppstår oförutsedda händelser under
kontraktstiden. Stor osäkerhet utgör ett argument mot
kontraktering/privatisering.
- Mätbarhet. Ju större svårigheter och mer komplext det är att
mäta kvantitet, kvalitet och kostnader i en transaktion, desto
större är kostnaderna för att förhandla, skriva och övervaka
kontraktslösningar. Det står också klart att förutsättningarna
för att mäta kostnader och kvalitet påverkar hur ändamålsenligt en verksamhet kan styras. Det kan också vara så att
vissa mått är manipulerbara, vilket minskar användbarheten
av måtten och möjligheterna till uppföljning.
Vid val av styr- och organisationsform utgör marknaden och
hierarkin motpoler. Marknaden karakteriseras främst av begränsade
kontraktslängder, relativt fullständiga kontrakt, huvudsakligen
starka incitament och hårda budgetrestriktioner, samt av styrning
via priser och kontraktsreglerade ersättningar. Marknadsstyrning är
särskilt effektiv för tjänster som är enkla, lätta att specificera och
mäta och som inte kräver särskilda investeringar. Hierarkin präglas
i stället av mer långsiktiga relationer, svagare incitament och
1
Ett exempel på teknologi med hög transaktionsspecificitet inom sjukvården är stötvågsbehandling (ESWL), vilken endast kan användas för behandling av njursten (och i viss
mån gallsten). Blodtrycksutrustning är däremot ett exempel på teknologi med låg
specificitet, då denna kan användas för ett brett spektrum av sjukdomar.
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mjukare budgetrestriktioner, samt av styrning via intern kontroll
och administrativa regler. Hierarkin är fördelaktig när transaktionen innehåller specifika investeringar, när avtalen kräver regelbundna omförhandlingar och när produktionen är svår att
specificera och mäta.
Om egenskaperna i transaktionen utgör den ena sidan av myntet
för effektiv kontraktering, utgör den faktiska utformningen av
kontrakten den andra. Vi identifierar och analyserar därför även en
rad kontraktsegenskaper, bl.a. regelverk för ackreditering, ersättningssystem, avtalslängd samt uppföljning av kontrakt. Transaktions- och kontraktsegenskaperna studeras sedan inom ett antal
centrala delområden av hälso- och sjukvården. I ett antal fallstudier
illustreras såväl kontraktering via offentlig upphandling som
kundvalsarrangemang. Kontraktering av privat utförande
exemplifieras med upphandling av laboratorieverksamhet och
akutsjukhus (S:t Görans sjukhus i Stockholm). De olika vårdvalsmodellerna inom primärvården och delar av den specialiserade
öppenvården (främst planerad kirurgi) utgör exempel på privat
inflytande över konsumtionen. Vi analyserar även kontraktsformen
för särskilt reglerade privatläkare inom specialiserad öppenvård,
dvs. de som är verksamma enligt den s.k. nationella taxan.
Visst samband mellan verksamheternas egenskaper och andelen
utkontrakterad vård
I studien bedömer vi möjligheten till alternativ användning av olika
teknologier inom sjukvården och finner att den varierar mellan
vårdformer. För primärvård och enklare planerad verksamhet har
lokaler och utrustning ofta alternativa användningar. Även
humankapitalet i form av utbildad personal har flera användningsområden, både geografiskt och verksamhetsmässigt. Därmed är
transaktionsspecificiteten i primärvården relativt låg. Ur detta
perspektiv är primärvården en vårdform som är lämplig för
utkontraktering. När det gäller den specialiserade vården är
specificiteten generellt sett högre, men den varierar även här mellan
olika specialistområden. För flertalet vårdvalsspecialiteter med
kirurgisk inriktning är specificiteten måttlig, då standardiserad
operationskapacitet samt även viss personal har alternativa
användningsområden. För kirurger med specialistkompetens och
inriktning mot vissa ingrepp är dock specificiteten högre. För andra
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delar av specialistvård, som akutsjukvård och laboratorieverksamheter, är specificiteten i stället relativt hög. Detta gäller
särskilt kapitalintensiv verksamhet såsom viss laboratorieutrustning
som endast kan användas för specifika medicinska analyser. Vid
kontraktering av dessa verksamheter hanteras transaktionen med
avtal över längre tidsperioder. Avtal och överenskommelser inom
detta område bygger även i hög grad på kontinuerlig dialog,
långsiktig uppföljning och utvärdering av verksamheten.
Beträffande transaktionens frekvens, kännetecknas flertalet
vårdformer med hög andel utkontrakterad vård av återkommande
transaktioner. Inom primärvården tar sig detta uttryck genom att
kontakten mellan patient och vårdgivare upprepas ofta. Flera
specialistvårdsområden med möjlighet till vårdval, såsom förlossningsvård, gråstarroperationer samt höft- och knäoperationer,
utmärks också av hög frekvens och ett stort antal patienter.
Behandlingar av sällsynta diagnoser och sjukdomar, t.ex. vissa
kirurgiska behandlingar eller speciella cancerformer, kännetecknas
däremot av lägre frekvens. Dessa är därmed sällan föremål för
externa kontrakt.
Inom medicinsk verksamhet finns alltid osäkerhet om såväl
kostnader som utfall av en behandling. Inom primärvården avser
osäkerheten främst utfall och sjukdomsförlopp, då behov av
kostsamma och krävande behandlingar ofta hanteras genom
remittering till specialistvård. Inom primärvården finns också
begränsad kapacitet vilket innebär att kostnaderna oftast kan
kontrolleras. Inom specialistvården finns jämförelsevis ökad risk
vad gäller såväl kostnader som utfall. Osäkerheten skiljer sig dock
mellan t.ex. planerade operationer/behandlingar och akut vård.
Osäkerheten är i flera avseenden större i den akuta vården, gällande
antalet patienter under en tidsperiod, vårdens resursåtgång och
utfallet av behandling. Kontrakteringen inom specialistvården har
främst ägt rum inom vårdformer där osäkerheten är mindre. I de
vårdvalsmodeller som införts har också s.k. riskpatienter undantagits, vilket reducerat osäkerheten ytterligare. I avtalet med S:t
Görans sjukhus ingår inte heller den högspecialiserade vården. För
laboratorieverksamheter har osäkerheten minskat genom en utveckling mot mer standardiserade analyser. För vissa mindre
frekvent förekommande analyser finns dock viss osäkerhet.
Mätbarhet vad gäller kvalitet, kostnader och volym är ytterligare
en central faktor vid val av driftsform. Förutsättningarna att
bedöma och mäta kvalitet varierar betydligt mellan olika
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vårdformer. Viss vård har klara kriterier beträffande resultat, samt
tydlig relation mellan insatta resurser och kvalitet. Inom primärvården däremot, med stor bredd av sjukdomar och hälsoproblem,
finns betydande svårigheter att bedöma vårdkvalitet och effekter av
insatta åtgärder. Några sammantagna kliniska mått för primärvårdens övergripande uppdrag existerar inte. Däremot finns
exempel på specifika mått som används inom primärvården, t.ex.
mått på blodsockervärden inom diabetesvården. De mest använda
kvalitetskriterierna inom primärvården avser information om
patienternas egna bedömningar, samt information om tillgänglighet
och väntetider på vårdcentraler.
Inom den somatiska specialistvården finns ofta sjukdomsspecifika kvalitetskriterier, exempelvis beträffande patientens
överlevnad, funktionsförmåga och hälsorelaterade livskvalitet.
Vårdvalsmodeller inom specialiserad vård har även främst
introducerats där det sedan längre tid finns etablerade kvalitetsregister. Vid sidan av beställarens grundläggande krav på bl.a.
kompetens och utrustning saknas dock ett ackrediteringsförfarande för oberoende kontroll och säkerställande av kvalitet,
avseende såväl processer som utfall av behandlingar. Den enda
vårdform som utvecklat och tillämpar ett från beställaren
oberoende ackrediteringssystem för kvalitet är laboratorieverksamheterna. Inom denna verksamhet är ackreditering, även av
processer och kvalitetsutfall, en förutsättning för att få kontrakt.
Sammantaget finner vi att verksamheter som karakteriseras av
låg transaktionsspecificitet, hög frekvens, mindre osäkerhet och
god möjlighet till uppföljning och mätbarhet, i större utsträckning
läggs ut på privata aktörer. Det gäller främst vårdområden som
primärvård och planerade behandlingar med relativt låg osäkerhet,
och större möjlighet till mätbarhet. Den höga andelen privat vård
inom primärvården, vilken karakteriseras av få kliniska kvalitetsmått, förklaras av att denna vårdform i gengäld har goda förutsättningar att mäta kvalitet via patienternas egna bedömningar.
Inom den specialiserade vården har företrädesvis specialiteter med
tydliga kvalitetskriterier varit föremål för extern kontraktering,
medan vård med oklara kvalitetsindikatorer nästan uteslutande
drivits i offentlig regi. Vi ser även att vårdformer med stor
osäkerhet generellt har mindre andel extern vård.
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Även kontraktslösningarna varierar med vårdområdenas
egenskaper
Kontraktslösningar eller utformningen av kontrakten är viktiga
medel för att styra externa vårdgivare. De styrinstrument som
studeras i denna rapport är regelverk för ackreditering, ersättningssystem, avtalslängd på kontrakt, samt uppföljning. Sammantaget
noteras ett mönster där kontraktslösningarna varierar med de
egenskaper som vårdformerna uppvisar.
Generellt har ackrediteringen av vårdgivare främst fokuserat på
krav rörande insatsfaktorer (personalens kompetens, bemanning
och utrustning) samt på ekonomisk stabilitet. Detta gäller både
vårdvalssystem inom primärvård och specialiserad vård. I det senare
fallet rör kraven även erfarenhet, t.ex. viss volym av tidigare
operationer/behandlingar. Ett mer långtgående ackrediteringsförfarande, baserat på slumpmässiga kvalitetskontroller utförda av
oberoende ackrediteringsinstitut, finns inom laboratorieverksamheten.
Ersättningsprinciperna beror på vårdformens egenskaper, och
utgör centrala delar i kontraktet. Ersättningsprinciperna har flera
syften. De ska definiera kostnadsramen, men samtidigt ge
incitament till hög produktivitet och kvalitet, samt undvika urval av
patienter. För att motverka alltför starka incitament i någon
riktning tillämpas i dag i ökad utsträckning blandade ersättningsmodeller inom flera vårdområden. Som exempel utgår inom
primärvården en andel av ersättningen per listad individ, dvs. som
fast ersättning oavsett antal genomförda besök/åtgärder, vilket
främjar kostnadskontroll. För att samtidigt uppmuntra god tillgänglighet och hög produktivitet utgår även en andel rörlig
styckersättning per genomfört besök/medicinsk åtgärd. Dessutom
är en mindre andel av ersättningen i flera landsting kopplad till
kvalitetsrelaterade mål. Det finns dock stora skillnader mellan
landstingen i utformningen av ersättningen. Konsensus saknas om
vad som är den optimala mixen av olika ersättningsformer, men det
finns både teoretiskt och erfarenhetsmässigt stöd för att
kombinerade ersättningssystem är att föredra framför renodlade
modeller.
Inom den specialiserade vården är ersättningen i större utsträckning kopplad till antalet genomförda besök och
operationer/behandlingar. För att säkra kostnadskontroll och
stimulera kvalitetsutveckling, noteras dock att beställaren i ökad
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utsträckning överför finansiella risker förenade med högt vårdutnyttjande och bristande kvalitet på vårdgivarna. Genom att
exempelvis ersätta den samlade vårdepisoden med ett samlat
paketpris, i stället för att låta ersättning utgå per enskilt besök och
behandling, ges vårdgivarna incitament att hålla nere antalet
aktiviteter. Samtidigt försöker beställaren ibland mildra osäkerheten i utfall genom krav på att kliniker som opererar ska ta ansvar
(ekonomiskt och kliniskt) för eventuella komplikationer som
uppstår efter avslutad behandling och utskrivning. Kontraktet
hanterar således även ansvar på längre sikt. Detta gäller i än större
utsträckning vid kontraktering av akuta verksamheter, som avtalet
med S:t Görans sjukhus. När det gäller ersättningssystem finns
ingen generell tillämpning av priser för välavgränsade delmoment
vid utkontraktering. I stället noteras en trend mot mer blandade
ersättningsformer och ökat fokus på att ersätta för helhetsansvar
och kvalitetsutfall.
Avtalens längd varierar med grad av osäkerhet och transaktionsspecificitet. Längre avtal återfinns exempelvis för S:t Görans
sjukhus vars verksamhet präglas av stor osäkerhet och stora
investeringar. Även inom laboratorieverksamheten har avtalen
längre tidsperioder. Primärvård och enklare planerade behandlingar
avtalas däremot på ca 1–2 år.
Beträffande uppföljningen av ingångna avtal saknas ofta kliniska
mått på primärvårdens verksamhet och beställarnas uppföljning
fokuserar främst på patientupplevd kvalitet samt vårdens väntetider
och tillgänglighet. Inom den specialiserade vården baseras uppföljningen i väsentligt högre utsträckning på kliniska kvalitetsmått,
och ofta via etablerade kvalitetsregister. Den nationella taxan för
privatpraktiserande vårdgivare skiljer ut sig genom att staten
fastställer ersättningsformen och att uppföljning av kvalitet och
patientnöjdhet i stort saknas; landstingen har därmed små
möjligheter att styra denna verksamhet.
Förutsättningar för valfrihet i primärvården
Primärvården är i flera avseenden den vårdform där införandet av
valfrihetsbaserade modeller kommit längst. Följande punkter
sammanfattar erfarenheterna av vårdvalsreformen 2010 (som
emellertid endast varit i bruk en kortare tid):
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- Vårdens tillgänglighet har ökat (främst i tätbefolkade
områden). Ökningen har dels ägt rum geografiskt genom tillkomsten av fler vårdcentraler, dels i termer av faktiskt vårdutnyttjande.
- Kostnadsutvecklingen är i linje med perioden före vårdvalsreformens införande.
- De uppföljningar som gjorts tyder inte på undanträngning av
vårdkonsumtion för särskilt vårdtunga patientgrupper.
Utvecklingen skiljer sig dock delvis åt mellan olika socioekonomiska grupper.
- Den patientupplevda kvaliteten är relativt oförändrad, men
befolkningens förtroende för primärvården har ökat.
- Det är inte möjligt att bedöma reformens effekter på den
kliniska vårdkvaliteten. Detta till följd av bristen på mått
inom detta område.
- En majoritet av svenska patienter uppger att de vill välja
vårdcentral i primärvården. Dock är det en mindre andel av
patienterna och medborgarna som i praktiken aktivt söker
information och som gör aktiva val.
Även om vi främst identifierat positiva effekter av valfriheten i
primärvården, finns anledning att lyfta blicken och ur ett vidare
perspektiv betrakta de drivkrafter som valfriheten i primärvården
skapar. Det står klart att valfriheten i primärvården drivit verksamheten mot större lyhördhet för de önskemål på tjänster, service
m.m. som den genomsnittlige brukaren har. Ökat vårdutnyttjande
hos befolkningen i stort kan ses som ett uttryck för denna
utveckling. Denna utveckling är också fullt rimlig, men inte
komplikationsfri. Den väcker två direkta frågor:
- Sker denna utveckling på bekostnad av intressen för grupper
som ligger långt ifrån den genomsnittlige brukaren?
- Finns det drivkrafter som på längre sikt kan påverka
verksamheten i en riktning där vårdkvalitet prioriteras lägre
än önskvärt?
Vi finner inte att utvecklingen mot att bättre möta den genomsnittlige brukarens preferenser har undanträngningseffekter som
väsentligt hotar servicen till andra patientgrupper. Vi bedömer att
de krav som ställs från huvudmännen, de nationella regelverken och
den grundmurade prioriteringen av patientens säkerhet som finns i
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den medicinska professionens normsystem, sammantaget innebär
en god garanti för säkringen av vårdkvalitet. Detta betyder dock
inte att oönskade potentiella drivkrafter kan ignoreras.
Förutsättningar för valfrihet inom planerad specialiserad vård
Det finns flera avgörande skillnader mellan valet av primärvårdsläkare och val av vårdgivare inom specialistvården. Dessa bör
beaktas vid utformning av informationsutbud, regelverk m.m. Valet
av primärvårdsläkare ger större utrymme för subjektiva
bedömningar eftersom primärvårdskonsumtionen generellt är av
repetitiv karaktär, vilket innebär att patienten har möjlighet att
bygga upp kunskap genom erfarenhet och kontakt med vänner och
anhöriga. Valet av vårdgivare för specialistbehandlingar som t.ex.
gråstarr- eller höftledsoperationer, är däremot av engångskaraktär,
vilket försvårar valet. Tillgång till god information om effekter,
biverkningar och andra kvalitetsindikatorer kan underlätta valet.
Samtidigt är dessa aspekter svårbedömda för en person i behov av
behandling. Valet av specialistvårdgivare skulle dock kunna underlättas om primärvårdsläkaren agerade som agent för patienten, och
bistod i valet mellan olika alternativ. Ett sätt att främja
informationsgivningen till patienter är att förbättra möjligheterna
att ha en fast läkarkontakt i primärvården.
Utkontraktering kräver mätbarhet
En generell aspekt att ta hänsyn till vid utkontraktering, är i vilken
utsträckning det finns möjligheter att mäta och följa upp
resursåtgång och kvalitet. Vi ser ett mönster där överföringen till
privat produktion är störst där dessa möjligheter är goda. Man kan
förmoda att ökad privatisering av produktionen kommer att öka
efterfrågan på information och indikatorer för kvalitet. En möjlig
källa för sådan information är naturligtvis de nationella kvalitetsregistren, vars innehåll skulle kunna användas som uppföljningsparametrar i kontrakten. Det finns emellertid flera problem med ett
sådant förfarande. Eftersom kvalitetsregistren byggts upp av
representanter för den medicinska professionen, får dessa ett
avgörande inflytande över vad som följs upp av huvudmännen.
Detta bidrar till att informationsasymmetrin mellan beställare och
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utförare kvarstår. Ett närliggande problem är att inrapporteringen
till kvalitetsregistren påverkas, eller rent av manipuleras, om utfallet
av indikatorerna påverkar framtida resurstilldelning. Detta skulle
kunna motverkas genom validering av inrapporterade data, vilket i
viss utsträckning redan förekommer i dag. Ett alternativ vore dock
att etablera en oberoende ackreditering med slumpmässig insamling
och kontroll av data, helt skilt från kvalitetsregistrens datainsamling. Här kan marknaden för laboratorieverksamheter tjäna
som förebild.
Ett större inslag av ackreditering är önskvärt
I förlängningen av dessa observationer ligger att en mer
formaliserad och framför allt mer offentligt tillgänglig ackreditering, i många fall skulle kunna spela en utvidgad roll som kvalitetskontroll för beställarna och som vägledning för patienterna. Vi
bedömer att det finns utrymme för en institution som skulle kunna
fylla en sådan roll, exempelvis genom att:
- verifiera att kvalitetskrav är uppfyllda (den formella
kontrollen av detta torde behöva ligga kvar hos huvudmännen)
- publicera öppna jämförelser liknande de som SKL (Sveriges
Kommuner och Landsting) i dag tillhandahåller
- sätta betyg baserade dels på de öppna jämförelserna, dels på
bedömningar och återkoppling från patienter
Denna typ av stöd för patienten skulle fylla två viktiga syften. Dels
skulle det stärka patienten genom att förbättra informationen, dels
skulle det garantera att objektiva vårdkvalitetsmått får stort
utrymme. Tillsammans kan detta motverka risker för att val i alltför
stor utsträckning baseras på bekvämlighetsfaktorer eller marknadsföring.
Mätbarhetens nivå och karaktär styr utkontrakteringens
förutsättningar
Vi finner att mätbarheten av olika kvalitetaspekter varit en central
del i framväxten av olika kontraktlösningar inom vården. Generellt
sett ökar förutsättningarna för kvalitetskontroll om tjänsterna
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måste anpassa sig till såväl subjektiva som mer objektiva kvalitetskriterier. Med subjektiva kvalitetskriterier avses här kvalitetsegenskaper som rör den enskilde patientens uppfattning av vården
(t.ex. rörande bemötande, inflytande eller hälsopåverkan). Med
objektiv kvalitetsmätning avser vi i stället mått som främst baseras
på kliniska processer och klinisk resultatmätning, där det finns
väldokumenterad evidens och konsensus kring hur kvalitetsresultaten ska mätas.
Kundvalsarrangemang har större förutsättningar än upphandlingsförfarande att främja kvalitetsaspekter som svårligen låter
sig mätas, kvantifieras eller valideras. En långsiktig och förtroendefull relation till sin läkarkontakt inom primärvården
framstår i detta avseende som en väsentlig kvalitetsaspekt av
patientens subjektiva upplevelse. Även om det finns brister med
dagens system, torde förutsättningar för kundval generellt vara
bättre för primärvårdstjänster än för andra sjukvårdstjänster. Detta
eftersom den individuella primärvårdskonsumtionen är återkommande, och flertalet i befolkningen har kontakt med primärvården under ett år. Kundvalssystem inom primärvården har därför
goda förutsättningar för positiv kvalitetskonkurrens, främst utifrån
subjektiva kvalitetsdimensioner.
Ett centralt konstaterande är således att förutsättningarna för
olika former av ändamålsenliga kontraktslösningar stärks om
mätbarheten är god i antingen subjektiv eller objektiv bemärkelse.
Förutsättningarna stärks ännu mer om mätbarheten är god inom
båda dessa dimensioner. De studerade vårdvalen inom den
specialiserade vården uppvisar i detta avseende andra förutsättningar än vad som är fallet inom primärvården. Inom dessa
områden existerar oftast väletablerade mått på olika kliniska
kvalitetsaspekter, antingen i form av medicinska mått eller
patientrelaterade utfall. Dessa ökar möjligheterna att följa kvalitetsutvecklingen och att utforma uppföljning och kvalitetsrelaterad
ersättning.
Slutsatser och policyrekommendationer
Avslutningsvis vill vi lyfta fram några sammanfattande iakttagelser
kring förutsättningarna för utkontraktering, samt peka på vissa
specifika förutsättningar som stärker argumenten för kundvalsarrangemang framför offentlig upphandling. Allra sist ges några
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rekommendationer kring hur kontraktslösningar, givet valet att
kontraktera ut verksamhet, kan fås att fungera så bra som möjligt.
Hierarki kontra marknad
Valet mellan produktion i egen regi och utkontraktering till externa
aktörer påverkas av flera faktorer. Förutsättningarna för kontraktering och privatisering bestäms inom hälso- och sjukvården av
enskilda vårdtjänsters egenskaper. Vi ser ett visst mönster där
andelen utkontrakterad vård ökar om egenskaperna hos tjänsten är
mer marknadslika. Det innebär att tjänster som har låg specificitet,
upprepas ofta, har låg grad av osäkerhet men hög grad av
mätbarhet, oftare är föremål för utkontraktering.
En övergripande slutsats är att marknadsutnyttjande är ändamålsenligt om det antingen finns bra och rimligt åtkomliga mått på
verksamhetens kvalitet, eller om det finns goda möjligheter för
patienterna att göra välinformerade och rationella val. I det förra
fallet är upphandling mer lämpligt (t.ex. för laboratorietjänster),
medan kundvalsarrangemang är att föredra i det senare (t.ex.
primärvård). I de fall då varken mätbarhet eller förutsättningar för
informerade val finns, har traditionella marknadslösningar dåliga
förutsättningar att fungera väl, vilket exempelvis gäller för
akutsjukvård. Produktionen sker då i allmänhet bäst i egen regi.
Alternativet är mer långsiktiga och komplexa kontraktslösningar
vid utkontraktering av denna typ av produktion.
Kundval kontra upphandling
Kundvalsmodeller innebär valfrihet för konsumenten där möjligheterna för individuella preferenser att slå igenom ökar. Framför
allt kan patienterna i högre grad än vid upphandlingsförfarande
även fånga upp icke-mätbara dimensioner i sina överväganden om
val mellan vårdgivare. Kundvalsmodeller förutsätter reglering av
marknaden och ackreditering av vårdgivare. För att kundvalsmodeller ska fungera väl krävs även att patienten har reella valmöjligheter, samt tillgång till jämförbar information om vårdgivarnas kvalitet.
Om kvalitet ska beaktas i offentlig upphandling förutsätts
mätbara processer och utfall. Vi noterar en utveckling med
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generellt minskad offentlig upphandling till förmån för ökad
utkontraktering enligt kundvalsmodellen. Denna övergång kan
förklaras av förekomst av väsentliga icke-mätbara kvalitetsaspekter
inom flera vårdformer. Vår bedömning är att kundvalsinslag i
relation till offentlig upphandling, främst genom ökade incitament
till kontinuerlig kvalitetsutveckling, bidrar positivt till utfallet av
utkontraktering och privatisering inom både primärvård och
specialiserad vård.
Inom vårdformer där det finns goda förutsättningar för
subjektiv mätbarhet, har ackreditering och kundval större möjligheter att främja en fungerande konkurrensmarknad, då samtliga
producenter ges likvärdiga förutsättningar. Vid offentlig upphandling finns större risk att inte alla producenter behandlas lika;
förutsättningarna blir likvärdiga endast för en del av marknaden.
Avslutande rekommendationer
Det finns starka argument för ett offentligt engagemang vid
ackreditering av vårdgivare. Detta kan företrädesvis ske med en
modell som insamlar och bearbetar kvalitetsdata, samt kombinerar
dessa med brukarerfarenheter och en samlad bedömning. Härigenom minskar riskerna för 1) att beställaren i alltför hög grad är
utelämnad till den medicinska professionens kunskap och
information och 2) att patienter i alltför hög grad gör val som
bestäms av bekvämlighetsfaktorer och marknadsföring.
När det gäller ersättningsformerna i kontrakt med externa
vårdgivare, tycks det finnas en utveckling mot mer genomtänkta
incitamentstrukturer. Det finns också en tendens med ökade krav
på uppföljning. Det bör leda till att kontraktsformer, som den
nationella taxan, som kombinerar ersättningar per besök och
åtgärder utan tydlig uppföljning av verksamhetens kliniska utfall
och patientnöjdhet, ersätts med avtalsformer där vårdgivarna tar
större risk och beställaren ges möjligheter att följa upp verksamheten. En kundvalsmodell baserad på ackreditering där landstingen
styr villkoren, innehållande bl.a. krav på rapportering av kliniska
resultat och patientnöjdhet, är att föredra inom den specialiserade
öppenvården.
Vidare är det angeläget att stärka primärvårdsläkarens roll som
agent för patienten. Detta särskilt vid val av specialiserad vård, där
läkaren kan bistå patienten i avvägningar baserade på såväl
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subjektiva som objektiva kvalitetsmått. Ett sätt att stärka vårdens
kontinuitet och informationsgivning till patienter, är att säkerställa
att patienter som vill ha, eller har behov av, en fast vårdkontakt i
primärvården ska få detta.
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