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 Projektrapport 10/2012 
Vårdgaranti och vårdval – Hur följs effekter för 
patienter med störst behov? 

 

Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade på möte 2012-12-18 överlämna rapporten till 

hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande och till styrelserna för Danderyds sjukhus AB 

och Stockholms läns sjukvårdsområde för kännedom med möjlighet till yttrande senast 

2013-04-02. 

 

I granskningen konstaterar revisionen att det finns en tydlig styrning i landstinget, bl.a. 

genom ersättningssystemet, mot ökad tillgänglighet vad gäller nybesök och behandling för 

alla invånare. Kronikergrupper och andra vårdkrävande gruppers behov av bl.a. utsträckt 

tid för besök, kontroller och återbesök omfattas inte av incitamenten i denna styrning. 

Därför riskerar de att trängas undan. Data från vårdregistren och flera rapporter ger 

indikationer på att så kan vara fallet. 

 

Revisorerna anser att styrningen och uppföljningen för olika patientgrupper som riskerar att 

trängas undan behöver förstärkas. Det är även angeläget att i riskanalyser beakta eventuella 

undanträngningseffekter vid införande av nya vårdval. 

 

I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport. 
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1. Slutsatser och rekommendationer 

Revisionen har granskat om vårdgaranti och vårdval styrs så att de med störst behov 

ges företräde. Granskningen har haft fokus på hälso- och sjukvårdsnämndens styrning 

och vården av kronikergrupper. Även styrelserna för Danderyds sjukhus AB och 

Stockholms läns sjukvårdsområde berörs av granskningen. 
 

Landstingets styrning av vårdgaranti/kömiljard och vårdval för att öka tillgänglighet 

för alla invånare har lett till kortare köer vad gäller nybesök och behandling. Kroniker-

grupper och andra vårdkrävande gruppers behov av bl.a. utsträckt tid för besök, kon-

troller och återbesök omfattas dock inte av incitamenten i denna styrning. Därför riske-

rar de att trängas undan. Data från vårdregister och flera rapporter ger indikationer på 

att så kan vara fallet. 

1.1 Slutsatser 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska den som har det största behovet av hälso- 

och sjukvård ges företräde till vården. Den grundprincip som ska gälla är att vårdbe-

hovet – näst efter allas rätt till lika vård – ska ligga till grund för prioriteringar. Ända 

sedan den första vårdgarantin infördes 1992 har frågan om undanträngning diskuterats. 

I en enkätundersökning våren 2012 svarade endast en procent av verksamhetscheferna 

för husläkarmottagningarna i Stockholms län att nuvarande ersättningsprinciper stödjer 

en prioritering av patienter med stora vårdbehov.1 Den 13 november 2012 beslutade 

hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) om ett justerat regelverk för husläkarmottagning-

arna för 2013. I förslaget finns ersättningar för insatser i avsikt att stärka vården för 

personer med stora vårdbehov. Vilka effekter denna styrning kommer att ha får fram-

tida utvärderingar visa. 
 

HSN ska enligt reglementet planera och följa upp befolkningens sjukvårdsbehov samt 

utifrån det beställa och följa upp sjukvård från utförarna. HSN:s styrning genom vård-

garanti och vårdval fokuserar, utifrån landstingsfullmäktiges mål, på att alla ska få en 

bättre tillgänglighet till vården. Flera utvärderingar och köstatistik vad gäller nybesök 

och behandlingar visar på en positiv utveckling. Revisionens granskning visar dock att 

styrningen för att säkerställa att patienter med störst behov ges företräde har varit svag. 

Ersättningssystemen ger starka incitament för nybesök och behandling utan att ta hän-

syn till i vilken omfattning behoven skiljer sig åt. Utgångspunkten är att om tillgäng-

ligheten är god för alla, är den även god för de med störst behov. Om det förhåller sig 

så har dock utvärderats i liten utsträckning. Fokus har varit att mäta om vårdval och 

vårdgaranti ökat tillgängligheten för alla. Vilka andra effekter som reformerna har fört 

med sig har kommit i skymundan.  
 

Vid införandet av vårdval Stockholm engagerade HSN Karolinska institutet (KI) för 

att göra oberoende utvärderingar av vårdvalet. Detta har resulterat i flera rapporter och 

har lyfts fram som ett föredöme av oberoende forskare i Sverige. År 2010 publicerade 

KI en rapport om vårdval vid husläkarmottagningarna. Rapporten visar inte några spår 

av undanträngning av de vårdtunga grupper som följts. Samtidigt har såväl läkare som 

patientorganisationer uppfattat att bl.a. kronikergrupper trängts undan. Denna bild har 

på nationell nivå även fått stöd av registerstudier som Socialstyrelsen genomfört2. 

Inom det närmaste året kommer myndigheten för Vårdanalys med en uppföljning av 

vården för några kronikergrupper och KI har av HSN fått i uppdrag att göra en femårs-

                                                      
1
 Vårdval i primärvården, september 2012, SKL 

2
 Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009-2011, maj 2012, Socialstyrelsen 
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uppföljning av vårdval Stockholm 2008-2012. Bägge dessa uppföljningar omfattar 

primärvården. 
 

Det är inte helt lätt att urskilja vad som är effekter av vårdval respektive vårdgaranti/ 

kömiljard. Men granskningen pekar på att vårdgarantin/kömiljarden ger störst risk för 

undanträngningseffekt inom sjukhusvården medan vårdvalet har störst påverkan på 

primärvården. Vårdvalet inom akutsjukvården är ännu i sin linda men utbyggnaden är 

planerad att ske i snabb takt. Därför har flera av Stockholms medicinska råd föreslagit 

att en riskanalys bör göras vid införande av nya vårdval rörande konsekvenserna innan 

de genomförs.3 Revisionen instämmer och vill särskilt lyfta fram vikten av att beakta 

oönskade sidoeffekter, som eventuella undanträngningseffekter.  
 

Det finns idag omfattande data om vården. Miljontals vårdtillfällen finns registrerade. 

Patient- och befolkningsenkäter görs regelbundet och kvalitetsregister finns inom 

många områden. Granskningen pekar på att dessa underlag kan utnyttjas mer systema-

tiskt för att följa upp om de med störst vårdbehov prioriteras inom vården. Revisionen 

vill framhålla de djupare registeranalyser som KI gör. Men efterlyser även standarrap-

porter utifrån relevanta indikatorer och systematiska sammanställningar av befintliga 

data för att kontinuerligt följa utvecklingen. De exempel på uttag som revisionen tagit 

fram i den här granskningen (redovisas i kapitel 5 och i bilaga) pekar på att det är möj-

ligt. Revisionen vill även lyfta fram det arbete som pågår inom SKL vad gäller att in-

föra uppföljning av väntetider i förhållande till medicinskt måldatum. 
 

En grundläggande inriktning i Framtidsplanen för hälso- och sjukvård är att vården om 

möjligt ska bedrivas i nätverk. I stället för återbesök hos läkare på akutsjukhuset ska 

dessa i större utsträckning ske i specialistvården utanför sjukhusen, inom primärvår-

den, hos sjuksköterska eller som självrapportering in i en journal. Därför kan inte de 

förändringar i besöksmönster som revisionens granskning indikerar, utan analys, tolkas 

som en oönskad utveckling. Istället kan det visa på en styrning i enlighet med Fram-

tidsplanens intentioner.   
 

Den bild som framkommit vid intervjuerna i vården är att ersättningssystemens eko-

nomiska incitament och uppföljningsparametrar har stark styreffekt på verksamheten. 

Det finns dock inga incitament som riktas mot dem som har störst behov. Detta friskri-

ver inte vårdens verksamheter från det ansvar de har enligt bl.a. patientsäkerhetslagen 

att planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på 

god vård enligt HSL upprätthålls. Enligt de nationella indikatorerna för god vård krävs 

även att verksamheterna gör någon form av behovsanalys. De granskade verksamhet-

erna har inte kunnat presentera någon sådan analys eller systematisk uppföljning av 

eventuell undanträngning.  

1.2 Rekommendationer 

Revisionen lämnar följande rekommendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden:  

 Styrningen och uppföljningen behöver förstärkas genom framtagande av 

standardrapporter med relevanta indikatorer, vilka gör det möjligt att följa 

patientströmmar och väntetider för olika patientgrupper som riskerar att 

trängas undan. 

 Riskanalyser bör göras vid införande av nya vårdval där oönskade sidoeffekter, 

som eventuella undanträngningseffekter beaktas. 

                                                      
3
 Årsrapport 2011, Stockholms medicinska råd. 
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2. Utgångspunkter för granskningen 

Den 1 november 2005 började en utvidgad vårdgaranti gälla i Sverige med tids-

gränser för olika insatser. Sen 2010 är garantin inskriven i hälso- och sjukvårdsla-

gen (HSL). Fullmäktige i SLL har internt inom landstinget beslutat om kortare 

tidsgränser för vissa delar av garantin än de som finns på nationell nivå. Kortfattat 

anges vårdgarantins krav inom SLL som ”0-5-30-90”enligt punkterna nedan. 

Även de nationella kraven anges där de skiljer sig åt: 

 

 Kontakt med primärvården ska garanteras samma dag (0). 

 Medicinskt motiverade besök hos husläkare ska ske inom fem kalenderda-

gar (5), nationellt 7 kalenderdagar. 

 Efter att remiss till den specialiserade vården bedöms adekvat ska ett besök 

hos specialist ske inom 30 dagar (30), nationellt 90 kalenderdagar. 

 Beslutad operation/behandling ska ske inom 90 dagar från det att beslutet 

om behandling fattades (90). 

 

För att ytterligare stimulera tillgängligheten slöt regeringen och SKL 2009 ett av-

tal om stimulansbidrag på en miljard per år för att hålla nere köerna - den s.k. kö-

miljarden. För att få del av pengarna 2012 ska 70 procent av patienterna ha besökt 

mottagningar och fått behandling inom 60 dagar. 

 

Från 1 januari 2010 ska alla landsting ha infört vårdvalssystem för primärvården. 

De ska också tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV). SLL var en av pionjärer-

na inom området och genomförde redan 2008 Vårdval Stockholm inom primär-

vården och har därefter varit först ut med vårdval inom akutsomatiken. Målet 

inom SLL, enligt landstingets budget för 2013, är att utvidga vårdval inom alla 

områden där så är lämpligt.  

2.1 Motiv till granskningen 
Enligt HSL så ska den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ges fö-

reträde till vården. De nationella indikatorerna för god vård anger att: ”Eftersom 

hälsan inte är jämlikt fördelad bör en sjukvård som strävar efter att uppnå en god 

hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen prioritera de som har störst 

behov”. HSN ska enligt reglementet planera och följa upp befolkningens sjuk-

vårdsbehov och utifrån det beställa samt följa upp beställningar av sjukvård från 

utförarna. 

 

De genomförda reformerna har utvärderats på såväl nationell nivå som inom SLL. 

Utvärderingarna visar sammanfattningsvis att tillgängligheten ökat inom de områ-

den som inkluderas av vårdgaranti och vårdval. Det som tidigare inte belysts i 

samma utsträckning är eventuella effekter av reformerna som exempelvis undan-

trängning av patientgrupper. Under det senaste året har dock rapporter från såväl 

läkarförbundet som Socialstyrelsen pekat på detta. 

 

Inom SLL har KI fått i uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) att 

utvärdera vårdvalet. I en rapport som avser läkarbesök vid husläkarmottagningar 

2007-2009 framkom det inga signaler om undanträngning av vårdtunga grupper. 

(Se vidare avsnitt 3.2) I övrigt har inte HSF gjort några uppföljningar av eventu-

ella undanträngningseffekter. Samtidigt så byggs vårdvalet ut och fokuseringen i 

avtalen på att uppfylla vårdgarantin och ytterst kömiljardens villkor har förstärkts. 
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2.2 Revisionsfråga 

Den övergripande revisionsfrågan är:  

Styr HSN vårdgaranti och vårdval så att patienter med de största behoven ges fö-

reträde? 

 

Den övergripande revisionsfrågan kan brytas ner i följande delfrågor: 

 Hur arbetar HSN för att sjukhusen och primärvården ska tillämpa vårdga-

rantin och vårdvalet så att undanträngningseffekter undviks? 

 Hur lever sjukhusen och primärvården upp till sitt ansvar för patienter som 

har de största behoven? 

 Hur arbetar HSN för att möjliggöra kvantitativa uppföljningar av undan-

trängningseffekter? 

2.3 Avgränsning 
Granskningen fokuserar på HSN:s ansvar för styrningen och uppföljning av vår-

den inom landstinget för patienter med de största behoven. Danderyds sjukhus AB 

och SLSO:s ansvar berörs, men i mindre omfattning, som representanter för vård-

verksamheter. 

 

Det finns många grupper med stora vårdbehov. Att bedöma vilket behov som är 

störst är en uppgift för läkarna enligt Socialstyrelsen. I den här granskningen har 

vi haft fokus på personer med kroniska sjukdomar som lyftes fram i prioriterings-

utredningen 1995.4 
 

Granskningen har dels en generell ansats utifrån HSN:s ansvar för styrning och 

uppföljning av akutsjukhusen och primärvården, dels en mer konkret ansats uti-

från ett urval av några diagnosgrupper: diabetes, kol, astma, epilepsi, MS, och in-

flammatoriska polyartriter. Diagnosgrupperna har valts utifrån kontakter med 

Handikappföreningarnas samarbetsorganisation, hälso- och sjukvårdsförvaltning-

ens analysenhet, genomförda intervjuer och vad som framkommit i andra utvärde-

ringar. Granskningen har både ett styrnings- och patientperspektiv. 

2.4 Bedömningsgrunder 
Granskningen utgår från Lag (2008:962) om valfrihetssystem och Förordning 

(2010:349) om vårdgaranti. De kriterier som granskningens bedömningar gjorts 

mot är: 
 

 HSL 2 § Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges 

företräde till vården. 

 Hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente: planerings- och uppföljningsan-

svar. 

 Patientsäkerhetslag (2010:659) 3 kap. Vårdgivarens ska planera, leda och 

kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i 

HSL upprätthålls 

 Socialstyrelsen nationella indikatorer för god vård: För att de som har störst 

behov ska prioriteras behövs en behovsanalys som styr produktionen. 

                                                      
4
 Vårdens svåra val, SOU 1995:5 ”Kronisk sjukdom innebär att tillståndet sällan kan bo-

tas helt varför såväl hälso- som livskvalitetsrelaterade behov måste tillgodoses” 
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2.5 Metod 

En genomgång har gjorts av kunskapsläget på nationellnivå dels utifrån doku-

mentstudier, dels intervjuer med utredare vid Socialstyrelsen, forskare på KI, re-

presentant för Läkarförbundet. Projektgruppen har även deltagit i SKL:s semi-

narium om vårdval. 
 

Inom landstinget har HSN:s planerings-/uppföljningsansvar granskas utifrån avtal, 

uppföljningssystem, register och intervjuer med ansvariga tjänstemän. Styrelserna 

för Danderyds sjukhus AB och Stockholms läns sjukvårdsområde har granskats 

utifrån sitt vårdgivaransvar och i vilken utsträckning de beaktar undanträngnings-

effekter. Vid bägge verksamheterna har intervjuer gjorts på central nivå. På Dan-

deryds sjukhus har även intervjuer genomförts på en klinik på ledningsnivå och 

vid två mottagningar. 
 

För att få en inblick i vilka möjligheter det finns att med uppgifter från VAL-

databasen5 belysa eventuell undanträngning har även registerstudier genomförts. 

Revisionen har utgått från filer med alla besök vid akutsjukhusen 2007-2011 och 

inom primärvården 2009-2011. Resultatet redovisas i kapitel 5 och mer utförligt i 

bilagan. Frågor som ställts till materialet är:  
 

 Kan man se om återbesök hos läkare har minskat i relation till nybesök? 

 Kan man se om det finns undanträngningseffekter för diagnosgrupper som 

vid intervjuerna pekats ut som grupper som riskerar att bli undanträngda?  
 

Granskningen har genomförts av en projektgrupp på revisionskontoret där Anders 

Olsson varit projektledare, Erik Skoog och Camilla Salomonsson projektmedarbe-

tare.  
 

3. HSN:s styrning och uppföljning 

I detta kapitel behandlas hur HSN ser till att sjukhusen och primärvården tillämpar 

vårdgarantin och vårdvalet så att de med störst vårdbehov ges företräde. Det krav 

som är överordnat i styrningen, utifrån de givna politiska signalerna, är en köfri 

sjukvård avseende nybesök. Ersättningssystemet är det huvudsakliga styrverktyg 

som HSN har att ta till.  

3.1 Husläkarmottagningarnas avtal/regelbok 

Husläkarmottagningarna – vårdgarantin 

Kraven på vårdgarantin vid husläkarmottagningarna innefattar dels god telefon-

tillgänglighet, dels att patienter ska erbjudas tid för planerat besök inom 5 varda-

gar. Till telefontillgängligheten har kopplats ett vite om man inte klarar kraven för 

85 procent. Det finns inga krav eller annan form av styrning mot att de med störst 

behov ska få förtur.  
 

De intervjuade uppfattar inte att just vårdgarantin i Stockholm har någon direkt 

undanträngningseffekt idag vid husläkarmottagningarna eftersom nästan alla mot-

tagningar klarar vårdgarantins krav. Enligt mätningen våren 2012 klarades det nat-

ionella väntetidskravet (högst 7 dagar) för 95 procent av besöken i länet. Uppgif-

terna baseras på två veckors manuella registreringar varför resultaten bör tolkas 

med viss försiktighet. 

 

                                                      
5
 Databas där vårdtillfällen avidentifierats för statistikbearbetning 
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Husläkarmottagningarna - vårdval 

Vårdvalets viktigaste ingrediens ur styrsynpunkt är ersättningssystemet. Det som 

kännetecknat ersättningssystemet inom SLL är hög andel besöksersättning och, 

utöver ålder, avsaknad av fördelning utifrån vårdbehov/socioekonomiska fak-

torer.6 Modellen är tänkt att stimulera tillgänglighet. Alla oavsett krämpans art ska 

kunna vända sig till husläkarmottagningarna som en ingång till hälso- och sjuk-

vården. Egentligen är det svårt att inom Stockholms län koppla effekter av ersätt-

ningsmodellen till vårdvalsreformen. Den stora förändringen skedde redan 2005 

då det gjordes en kraftig höjning av bl.a. besöksersättningen för läkarbesök. Innan 

dess var den huvudsakliga ersättningen fast. När vårdvalet infördes 2008 blev höj-

ningen enligt uppgift endast 15 procent . Idag utgör ersättningen utifrån listade ca 

40 procent av den totala ersättningen för en husläkarmottagning i Stockholms län. 
 

Det har under många år pågått en diskussion om den, utifrån svenska mått mätt, 

höga andelen besöksersättning inom Stockholms län. Många har i debatten menat 

att detta lett till en överkonsumtion av lättare snabba besök t.ex. vid förkylningar 

medan personer med stora vårdbehov som kan kräva längre besökstider trängts 

undan. Förespråkare för modellen lyfter fram att det är en enkel, transparant mo-

dell och anser att den ökade tillgängligheten medfört att tillgången till vård ökat 

för alla.  
 

En översyn av förfrågningsunderlaget (enl LOV) för kvalificering inom vårdval 

för husläkarmottagningarna där vårdbehov skulle beaktas utlovades inför år 2013. 

Ärendet blev försenat, men den 13 november 2012 beslutade HSN om ett justerat 

förfrågningsunderlag. Det ger bl.a. ökad ersättning för personer med stora vårdbe-

hov. Vilken effekt denna styrning kommer att ha får framtida utvärderingar visa. 
 

Tillgängligheten stimuleras ytterligare genom fri etableringsrätt. Med fler valmöj-

ligheter ska patienten kunna välja bort enheter som inte fungerar. Kritiska röster 

menar dock att det ökade utbudet främst gynnar ”lättrörliga” och relativt friska in-

vånare till skillnad från olika grupper med stora vårdbehov. En ny rapport från KI 

visar dock att högkonsumenter av vård nu byter husläkarmottagning något oftare 

än sällanbesökare. Då vårdtunga grupper brukar räknas som högkonsumenter 

skulle det kunna tyda på att kritiken inte stämmer.7  

3.2 Husläkarmottagningarna - uppföljning 
Nationellt har det under det senaste året genomförts flera uppföljningar som bely-

ser undanträngning. I december 2011 publicerade Läkarförbundet en rapport uti-

från en enkät där deras medlemmar redovisat att de ser undanträngningseffekter 

inom all sjukvård.  

 

I en undersökning som SKL publicerade i september 2012 finns det bl.a. uppgifter 

om Stockholms län från en enkätundersökning bland verksamhetscheferna vid 

husläkarmottagningarna8. Bland de redovisade svaren från Stockholms län kan no-

teras att följande andel chefer i ganska eller mycket hög utsträckning instämde i 

följande påstående: 

                                                      
6
 Revisionen genomför parallellt med detta projekt en granskning om ersättningssystemet 

vid bl.a. husläkarmottagningarna 
7
 Nyetableringar och listning inom Vårdval husläkarverksamhet i Stockholms län juni 

2012, KI. 
8
 Vårdval i primärvården SKL 
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 1 % - att nuvarande ersättningsprinciper stödjer en prioritering av patienter 

med stora vårdbehov. (Samtliga landsting 20%) 

 78 % - att nuvarande ersättningsprinciper riskerar undanträngning av pati-

entgrupper (Samtliga landsting 63%) 

 85 % - i att nuvarande ersättningsprinciper premierar korta besök (Samtliga 

landsting 58%) 

För den första frågan hade Stockholm lägst värde i landet och för det övriga två 

högst. 

 

HSF har som tidigare nämnts anlitat KI för att följa upp vårdvalet. De ha sen infö-

randet av vårdval levererat fler rapporter med olika fokus. I en av rapporterna som 

avser läkarbesök vid husläkarmottagningar görs en jämförelse mellan besöken för 

vårdtunga grupper och hela befolkningen åren 2007-2009.
9
 Resultatet visar att det 

inte gick att se någon undanträngning av den grupp vårdtunga som valts. Detta är 

en rapport som de intervjuade på HSF hänvisar till och som ligger till grund för 

uppfattningen att det inte sker någon undanträngning. Någon annan systematisk 

uppföljning av eventuell undanträngning av vårdval/vårdgaranti har inte gjorts 

inom SLL. Samtidigt har det vid interjuver framkommit en viss osäkerhet kring 

dessa uppgifter. Det beror bl.a. på brister i diagnosregistreringen före år 2009 vil-

ket gör att resultatet ska tolkas med viss försiktighet.  

 

Inom det närmaste året kommer åtminstone två nya rapporter att belysa vårdvalet 

vid husläkarmottagningarna för grupper med stora vårdbehov inom SLL. Först ut 

är Myndigheten för Vårdanalys som arbetar med en uppföljning av vården för 

några kronikergrupper. Senare under 2013 kommer en femårsuppföljning av vård-

val Stockholm (2008-2012) som HSF beställt av KI att redovisas. Det statistiska 

underlaget bedöms ha högre kvalitet än tidigare då flera år förflutit och därför 

finns det nu bättre möjligheter att spegla utvecklingen med kvantitativa mått.  

 

Enkäter till befolkningen är en annan möjlighet att fånga om vården fungerar. Idag 

görs det dels en nationell patientenkät som vänder sig till personer som besökt 

vården, dels en nationell befolkningsundersökning – vårdbarometern. Andelen 

nöjda patienter är generellt sett hög i bägge undersökningarna. Till vårdbarome-

tern har HSF beställt extra frågor med vilka det är möjligt att urskilja vad personer 

som har vissa sjukdomar anser om vården. I tabellen nedan visas t.ex. att de ut-

valda grupperna i större utsträckning än andra instämmer i att väntetiderna är rim-

liga. 

 

I mitt landsting är väntetiderna till 

besök på vårdcentraler/ motsva-

rande rimliga 

Instämmer 
Varken 

eller 

Tar av-

stånd 

Diabetes 66 16 9 

Kol/Astma 61 13 15 

Smärta/verk 63 14 15 

Psykiska besvär 61 15 14 

Alla tillfrågade 61 17 11 

                                                      
9
 Uppföljning av husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm 2010:12, beställd av HSN. Ett 

index har skapats utifrån samma definition av vårdtunga som skatteutjämningssystemet 

använder. 
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Vid intervjuerna har det dock inte framkommit att det här underlaget använts för 

att analysera eventuella undanträngningseffekter.  

 

HSF:s närsjukvårdsavdelning följer upp ett stort antal frågor inom ramen för sin 

avtalsuppföljning av husläkarmottagningarna. Det finns dock inga frågor som 

fångar om grupper med stora vårdbehov prioriteras eller undanträngs. Vid inter-

vjuerna har det framkommit synpunkter om att HSF skulle kunna styra genom att 

ställa frågor kring kroniskt sjuka i avtalens uppföljningsbilaga. Bara genom att 

fråga sätts ljuset på området, menar de intervjuade, som samtidigt inte vill utöka 

datainsamlandet då det tar mycket tid i anspråk.  

3.3 Akutsjukhusens vårdavtal 

Akutsjukhusen - vårdgarantin 

För varje patient som varit köställd inom Stockholms vårdgarantis gränser utfaller, 

för varje 30 dagars period, vite om 500 kr/patient för väntande till nybesök och 

1000 kr för väntande/patient till behandling. Enligt intervjuerna så finns det en 

mycket stark styrning på sjukhusen för att klara dessa mål. Det har också givit re-

sultat och minskat köerna för nybesök. Samtidigt finns kritik mot att målen inte tar 

hänsyn till vårdtyngd. Att utforma målen, med olika väntetider för olika tillstånd, 

innebär en större komplexitet men samtidigt skulle de få större acceptans inom 

vården då de överensstämmer med vårdens etiska värderingar. 

 

De risker som framförallt lyfts fram i intervjuerna är att återbesök och kontroller 

bli lidande i relation till nybesök. Ett sätt att motverka detta vore att ta med återbe-

sök bland uppföljningsfrågorna i flerårsavtalen. Samtidigt framkom det vid inter-

vjuerna att det bl.a. inom ortopedin pågår försök med självskattning av smärta ef-

ter operation. Skattningen görs av patienten själv direkt in i journalen. Går allt en-

ligt plan behöver inte patienten göra något återbesök till läkaren. En annan ut-

veckling är att återbesök sker hos sjuksköterska eller sjukgymnast som tillkallar 

läkare om behov finns. Förändringar av denna karaktär kan i många fall vara posi-

tiva för alla parter och gynna effektiviteten.  

 

Akutsjukhusen - vårdval 

Vårdval har funnits inom den somatiska specialistvården en relativt kort tid. Idag 

finns sju befintliga vårdvalsområden och ytterligare sex är på gång. Hittills har 

HSF koncentrerat sig på att fånga hur stora volymerna på besök är och antalet be-

sökare i väntelistorna. Det har funnits problem med registreringar av besök och 

felaktigheter med vårdfakturor. Problemen har rört koder, IT-system m.m.  

 

De intervjuade är samstämmiga i att vårdvalet vid akutsjukhusen än så länge i li-

ten omfattning haft undanträngningseffekter. Exempel ges från på en ökning av 

antalet remisser till kvinnokliniken vid Danderyds sjukhus från privata vårdvals-

verksamheter för komplikationer/utredningar som de inte klarar av. Det kan leda 

till undanträngning av andra grupper.  

3.4 Akutsjukhusen - uppföljning 

På nationell nivå redovisas kontinuerligt väntetider inom ramen för vårdgaran-

tin/kömiljarden på SKL:s hemsida. Socialstyrelsen redovisade i maj 2012 en upp-
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följning av vårdgarantin och kömiljarden
10

. Myndighetens samlade bedömning är 

att satsningarna har haft positiva effekter och ökat tillgängligheten för nytillkom-

mande patienter, men att detta delvis har skett på bekostnad av andra patientgrup-

pers tillgänglighet. Rapporten tar bl.a. upp att vissa patientgrupper som behöver 

regelbundna kontroller eller rehabiliteringsinsatser blir kallade till återbesök långt 

efter att det medicinska måldatumet11 har passerats.  

 

I ovan nämnda rapport presenteras exempel från landsting som följer upp vänteti-

der för återbesök i förhållande till medicinskt måldatum. Ett av dessa är Örebro. 

Där man har skapat möjlighet att via landstingets uppföljningsportal plocka ut in-

formation om hur många patienter som fått vänta längre än det uppsatta medi-

cinska måldatumet plus en toleransgräns. Denna information kan presenteras på 

såväl landstings-, sjukhus-, klinik- som mottagningsnivå, samt per patientgrupp. 

Örebro läns landsting har också formulerat mål i verksamhetsplanen vad gäller 

dessa väntetider för återbesök, och rapporter över resultaten presenteras för klinik-

cheferna månatligen. SKL driver för närvarande ett projekt vad gäller att införa 

denna typ av uppföljning av återbesök i alla landsting. Detta förhandlas inom ra-

men för Kömiljardsöverenskommelsen för 2013, och kan komma att införas från 

andra halvåret 2013.   

 

Inom SLL följs väntetider relaterat till vårdgarantin/kömiljard, men ingen uppfölj-

ning har gjorts av undanträngning. KI:s uppföljningsrapport om vårdval höft- knä-

protesoperationer12 belyser dock frågan. Enligt rapporten så är det idag inga köer 

för vårdvalspatienter inom området. Det tyder på att det inte finns undanträng-

ningseffekter av vårdgarantin inom området. 

 

Även för vården vid sjukhusen är enkäter till patienter/befolkningen en möjlighet 

att fånga undanträngningar. Till vårdbarometern har HSF, som nämnts tidigare, 

beställt extra frågor med vilka det är möjligt att urskilja vad personer som har 

vissa sjukdomar anser om vården. Tabellen visar att de utvalda grupperna i större 

utsträckning än andra instämmer i att väntetiderna är rimliga vid sjukhusen. Inte 

heller här har det framkommit att underlaget använts för att analysera eventuella 

undanträngningseffekter.  

 

I mitt landsting är väntetiderna till 

besök och behandling på sjukhus 

rimliga (i procent) 

Instämmer 
Varken 

eller 

Tar av-

stånd 

Diabetes 42 16 22 

Kol/Astma 44 16 22 

Smärta/verk 36 18 26 

Psykiska besvär 36 20 23 

Alla tillfrågade 34 21 23 

 

HSF:s akutsomatiska avdelning följer upp ett stort antal frågor inom ramen för sin 

avtalsuppföljning av sjukhusen. Det finns dock inga frågor som fångar om grupper 

med stora vårdbehov prioriteras eller undanträngs. Avtalshandläggarna har möj-

                                                      
10

 Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009-2011. 
11

 Tidpunkt i en vårdprocess då beslutade hälso- och sjukvårdsåtgärder bör inledas 
12

 Uppföljningsrapport vårdval höft- och knäprotesoperationer, mars 2012, KI.  
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lighet att följa nybesök och behandlingsstatistik på totalen och på kliniknivå via 

VAL-databasen. Det finns inga rutiner för detta utan är mer situationsbaserat. 

Däremot följer avdelningen väntetidsregistret som avser nybesök, dvs. de besök 

som omfattas av vårdgarantin och kömiljarden.Vid intervjuerna har det framhållits 

att det är viktigt att inte bara följa effekter inom en vårdgren för sig, utan att se till 

hela vårdsystemet. Om insatser minskar för patientgrupper i en del av systemet 

kan de öka i en annan. En indikator som lyfts fram som möjlig att följa kontinuer-

ligt vid akutsjukhusen är andelen nybesök/återbesök. 

 

Stockholms medicinska råd skriver i sin årsrapport för 2011 att vårdvalet lett till 

minskade köer inom många områden men att det samtidigt leder till en fragmenti-

sering av vården. Man framhåller att brott i vårdkedjor leder till sämre patientsä-

kerhet. Flera råd har även föreslagit att en riskanalys bör göras rörande konse-

kvenser av vårdval innan det tillämpas.  

3.5 Revisionens bedömning 
HSN:s styrning fokuserar, utifrån fullmäktiges mål, på att alla ska få en bättre till-

gänglighet till vården. Granskningen visar att det idag är en svag styrning av vård-

garantin och vårdval från HSN för att säkerställa att patienter med största behoven 

ges företräde. Fokus har varit på att mäta om vårdval och vårdgaranti lyckats med 

deras primära syfte – att öka tillgängligheten för alla. Vilka andra effekter som re-

formerna har fört med sig har kommit i skymundan.  

 

Granskningen visar att det finns två bilder av utvecklingen. Den ena bygger till 

största delen på KI:s granskning av vårdval inom primärvården 2007-2009 och vi-

sar inga spår av undanträngning. Den andra bilden bygger på läkare, patientorga-

nisationer och nu även en rapport från Socialstyrelsen, som uppfattar att bl.a. kro-

nikergrupper trängts undan.  

 

Det är inte helt lätt att urskilja vad som är effekter av vårdval respektive vårdga-

ranti/kömiljarden. De ersättningssystem som kopplas till reformerna kan mycket 

väl ha större effekt än själva reformerna i sig. I praktiken är det svårt att skilja dem 

åt. Men granskningen pekar på att vårdgarantin/kömiljarden idag har störst inver-

kan på sjukhusvården medan vårdvalet har störst påverkan på primärvården. Ef-

tersom vårdvalet inom akutsjukvården planeras att byggas ut i snabb takt är det 

viktigt att tidigt fånga oönskade sidoeffekter för andra vårdgrupper.  

 

HSF:s engagemang av KI för utvärderingar av vårdvalet ses av andra forskare i 

Sverige som ett föredöme. Den planerade femårsuppföljningen kommer även för-

hoppningsvis att belysa flera av de frågor som lyfts i den här rapporten.  

 

4. Vårdgivarnas styrning och ansvar 

4.1 Danderyds sjukhus 

Det finns idag en stark styrning vid sjukhuset, såväl centralt som på kliniknivå, för 

att klara kraven för vårdgaranti/kömiljarden. Kraven är inbyggda i ersättningssy-

stemet. För olika sjukdomar/diagnoser arbetar klinikerna utifrån lokala vårdpro-

gram som bygger på nationella riktlinjer om sådana finns. I granskningen har det 

framkommit att det endast i ett fåtal fall finns angivet hur ofta kontroller ska göras 

inom olika diagnosgrupper. Det finns ingen uttalad central styrning, eller uppfölj-

ning av vården för personer med de största behoven. Ansvaret är delegerat till 

verksamhetscheferna på klinikerna.  
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Enligt intervjuade på mottagningen för lungmedicin följer man kontinuerligt kösi-

tuationen för återbesök. Utgångspunkten är listor på de patienter läkarna bedömt 

ska kallas till kontroll under en månad. Om man i december kallar patienter som 

skulle kallats till besök i oktober så har man en kö på två månader. Detta redovisas 

muntligt vidare i linjen. Någon annan regelbunden sammanställning eller analys 

görs inte. 
 

Inom diabetesmottagningen gjordes en uppföljning på återbesöken 2011 som vi-

sade att 53 procent skedde inom ett års tid. Om detta innebär en utglesning jämfört 

med tidigare eller inte är dock oklart för det finns inga jämförelsedata. Generellt 

menar man att det är svårt att mäta undanträngning. Även om dataprogrammet och 

beslutssystemet QuickView nämnts vid intervjuerna så efterlyser flera av intervju-

personerna ett enkelt dataprogram för att följa vad som sker i vården kopplat till 

krav i vårdprogram. Det bör även nämnas att man på diabetesmottagningen noga 

följer utvecklingen i det nationella diabetsregistret som har en god kvalité.    
 

Av det som framkommer vid intervjuerna på sjukhuset finns en gemensam bild av 

att återbesök/kontroller glesats ut och att det förekommer undanträngning. Patien-

terna kallas till återbesök senare än den tidsbedömning som gjorts av läkarna. En 

effekt av detta är att det händer att dessa patienter kommer in via akuten. Patienter 

hänvisas även i större utsträckning till primärvården, men patienterna ska åter-

komma vid behovsförändring. Nybesök för patienter med enkla åkommor priorite-

ras före återbesök för patienter med mer omfattande behov. Detta är olika exempel 

som tas upp vid intervjuerna och som de uppfattar bl.a. beror på vårdgaran-

tin/kömiljarden. Andra intervjuade menar dock att det istället beror  på den be-

ställda volymen besök, vårdens organisation och tillgången på läkare. De lyfter 

fram lyckade insatser på mottagningar där en kraftinsats gjorts för att beta av kön 

för nybesök och där sen verksamheten bedrivits i stort sett köfritt.  

4.2 SLSO 

Enligt intervjuerna med ansvariga inom SLSO har ersättningssystemets utform-

ning en stark styreffekt. De ekonomiska incitamenten, som är en del av vårdvalet 

rymmer också vårdgarantins krav på tillgänglighet. Det finns därutöver inte någon 

central styrning, eller uppföljning inom SLSO av vården för personer med stora 

behov. Ansvaret ligger på respektive husläkarmottagning som är de som tecknar 

avtal med HSF. De kan följa diagnosgrupper i TakeCare och se deras besökmöns-

ter. I vilken utsträckning detta görs är oklart.  
 

De ansvariga för patientsäkerheten vid SLSO instämmer i den riskbild som huslä-

karmottagningarnas verksamhetschefer ser – att nuvarande ersättningsprinciper 

riskerar att leda till undanträngning av patientgrupper. (se 3.2 ovan) Samtidigt har 

det inte kunnat verifiera det utifrån de avvikelser och klagomål som kommit dem 

till känna. Snarare ser de överkonsumtion av vård som ett större problem än un-

danträngning. Men det finns ingen statistik som belägger vare sig det ena eller 

andra.  

4.3 Revisionens bedömning 

Den bild som framkommit vid intervjuerna är att ersättningssystemens ekono-

miska incitament och uppföljningsparametrar har stark styreffekt. När faktorer om 

att ge vård till dem som har störst behov inte finns med från beställaren utgår hel-

ler ingen centralstyrning från SLSO eller Danderyds sjukhus på området. Ytterst 

ligger ansvaret på varje läkare. 
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De intervjuade på central producentnivå ser stora risker för undanträngning utifrån 

vårdval/vårdgaranti. Samtidigt anser de att verksamheten lever upp till sitt ansvar 

för patienter som har de största behoven. Revisionen har dock inte uppfattat att de 

granskade verksamheterna vare sig gör någon analys eller särskilt följer området 

för att klara ut hur det fatiskt förhåller sig. Enligt de nationella indikatorerna för 

god vård krävs bl.a. ”någon form av behovsanalys, det vill säga en analys av om 

vårdbehovet styr produktionen eller om det endast är efterfrågan på vård som 

styr”. Även om incitament som riktas mot dem som har störst behov saknas så har 

varje vårdproducent ansvar enligt bl.a. patientsäkerhetslagen att planera, leda och 

kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård enligt 

HSL upprätthålls.  

 

5. Försök att spåra undanträngning 

För att få en inblick i vilka möjligheter det finns att med uppgifter från VAL-

databasen belysa eventuell undanträngning av vissa patientgrupper, har revisionen 

sammanställt och analyserat registerdata på alla läkarbesök vid akutsjukhusen 

2007-2011 och på husläkarmottagningar 2009-2011. Vi har sedan undersökt hur 

antalet läkarbesök, och genomsnittligt antal läkarbesök per patient, har utvecklats 

över tid inom olika diagnosgrupper. Frågor som har ställts till materialet är: 

 

 Kan man se om återbesök hos läkare har minskat i relation till nybesök?  

 Kan man se indikationer på undanträngningseffekter för diagnosgrupper 

som vid intervjuer och i olika rapporter pekats ut som grupper som riskerar 

att bli undanträngda? 

 

Revisionen har tittat särskilt på utvecklingen för ett antal kronikergrupper, vilka 

enligt olika rapporter riskerar undanträngning. Dessa är: diabetes, kol, astma, MS, 

epilepsi och inflammatoriska polyartriter. 

 

Det har inte varit möjligt att mäta nybesök kontra återbesök inom primärvården, 

varför samtliga data som presenteras i detta avsnitt rör den specialiserade vården 

vid sjukhus. Inom specialistvården på sjukhus visar analysen att nybesöken ökat 

mer procentuellt än återbesöken under den aktuella perioden (2008-2011). Nybe-

söken har ökat med 12,1 % medan återbesöken ökat med 4,7%. I antal besök har 

de två grupperna dock ökat ungefär lika mycket. Nybesöken utgör en betydligt 

mindre del av besöken än återbesöken (fördelningen i hela materialet är i grova 

drag 25% nybesök och 75% återbesök under den aktuella perioden). Att bägge 

grupperna ökat lika mycket i reella tal kan alltså redan det tyda på en viss undan-

trängning vad gäller återbesök visavi nybesök. 

 

Om man sedan tittar på de aktuella grupperna av kroniker, ser bilden ut enligt föl-

jande vad gäller nybesök kontra återbesök: 
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I tabellen ovan tycks återbesöken haft en mindre ökning (eller större minskning) 

än nybesöken. I flera fall går utvecklingen i motsatt riktning mellan de två katego-

rierna besök. Det gäller de två olika diagnosgrupperna för reumatoida artriter. Vad 

gäller hela den utvalda kronikergruppen, har den relativt genomsnittet minskat vad 

gäller såväl återbesök som återbesök per patient. Däremot har kronikergruppen 

ökat sitt antal nybesök (mätt i procentuell förändring av antal nybesök) mer än ge-

nomsnittet. Samtliga dessa siffror pekar i riktningen att nybesök tenderat att prio-

riteras högre än återbesöken under den aktuella tidsperioden och kan utgöra en in-

dikation på att viss undanträngning skett av återbesökspatienter till förmån för ny-

besök. Huruvida detta också innebär att patienter med större behov trängts undan 

till förmån för patienter med mindre behov, går dock inte att utläsa enbart med 

hjälp av dessa data.  

 

Det finns ett antal patientgrupper som minskat sin vårdkonsumtion, såväl vad gäl-

ler totalt antal besök som antal besök per patient i genomsnitt. Bland dessa åter-

finns flera av de grupper som revisionen valt ut för att följa närmare: kroniska 

lungsjukdomar (där astma och kol ingår) och inflammatoriska polyartriter. Även 

diabetes har minskat sitt antal besök per patient jämfört med genomsnittet, vilket 

även det kan vara en indikation på undanträngning (i form av utglesning av regel-

bundna återbesök hos läkare).  

 

Intervjuer revisionen genomfört på Danderyds sjukhus bekräftar delvis bilden av 

att det kan röra sig om undanträngning av delar av dessa grupper. Dock rör det sig 

i varje patientgrupp inte om något stort antal, vilket antyder att den undanträng-

ning som just de valda måtten kan mäta, inte är av någon stor dignitet i förhål-

lande till det totala antalet patienter. När man bryter ner data i diagnosgrupper 

(olika typer av diabetes, polyartriter etc.), får man följande resultat vad gäller den 

övergripande besöksutvecklingen:  
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Besöksutveckling utvalda 

kroniker (alla 

besökstyper, i procent)

Förändring 

antal 

patienter 

2008-2011

Förändring 

antal besök 

2008-2011

Index 1 

förändring 

antal besök

Index 2 

förändring 

antal besök 

per patient

Astma -659 -2954 -23,2 -15,7

Reumatoida artriter 175 -2047 -12,3 -15,4

Artriter (infl. polyartrit) 14 -694 -13,8 -14,4

Diabetes typ 2 1345 1452 13,2 -7,9

Diabetes typ 1 489 -119 -0,8 -5,9

Multipel skleros 92 -28 -0,9 -5,4

 KOL 365 355 18 -5

 Epilepsi 172 74 1,1 -2,5

Övrig diabetes -300 -502 -26 -0,3

Hela kroniker-gruppen 1693 -4463 -6,1 -10

6,4 -3,5

Hela kronikergruppen avser här den totala utvecklingen för de utvalda kronikergrupperna

Tabellen är sorterad efter index 2, i stigande ordning.

Genomsnitt (alla besök)

 
 

I tabellen ovan syns att minskningen av antalet besök per patient skiljer sig mellan 

de utvalda grupperna. Vissa av grupperna ligger i nivå med eller högre än genom-

snittet (epilepsi och övrig diabetes), medan olika former av polyartriter (ledsjuk-

domar), astma och diabetes 1 och 2 ligger under den genomsnittliga utvecklingen. 

 

Inom husläkarmottagningarna tenderar ovanstående gruppers besöksindex att se 

annorlunda ut (se bilagan). Där ligger flera av de grupper som revisionen valt att 

följa högre i indexen, jämfört med specialistvården. Samtidigt har även här vissa 

av grupperna lägre indexvärden vad gäller såväl totalt antal besök och be-

sök/patient, jämfört med genomsnittet.  

Besöksutveckling för utvalda 

kronikergrupper i primärvården 

2009-2011

Antal 

besök 

2009

Antal 

besök per 

patient 

2011

Förändring  

 antal 

patienter 

2009-2011

Förändring 

antal 

besök 

2009-2011

"Index 1" 

Förändring 

av antal 

besök i % 

2009-2011

"Index 2" 

Förändring 

av antal 

besök per 

patient i % 

2009-2011

Diabetes typ 1 8 351 1,84 -264 147 -3,2 -6,2

Diabetes typ 2 24 266 1,74 9 682 5 602 39,9 -0,2

 Övrig diabetes 36 630 1,78 -5 121 -1 986 -14 -4,8

 Multipel skleros 746 1,68 24 40 3,2 -5,3

 Epilepsi 1 622 1,43 -67 -18 -4,1 -2,6

 KOL 12 703 1,71 3 514 1 371 27,7 7,8

 Astma 34 148 1,39 -40 -178 -0,1 0,6

 Reumatoida artriter 10 1 188 139 1 880,0 32,9

 Artriter (infl. polyartrit) 1 916 1,46 -261 -200 -13,6 1,9

Hela kroniker-gruppen 120 392 1,63 7 655 4 917 6,4 -0,3

Genomsnitt (alla besök) 11,0 0,5

Tabellen visar besöksutvecklingen hos läkare för utvalda kronikergrupper på diagnosgruppsnivå i ICD-10-SE.  
 

Att vissa grupper minskat i specialistvården och ökat på husläkarmottagningarna  

skulle kunna tolkas som en utveckling i linje med SLL.s plan för framtidens hälso- 
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och sjukvård, enligt tidigare resonemang. Resultaten inom primärvården
13

 är svåra 

att tolka, bland annat då det inte går att följa nybesök och återbesök. Revisionen 

har dessutom inte haft möjlighet att undersöka utvecklingen hos andra yrkesgrup-

per än läkare, och inte heller träffat personal på husläkarmottagningar. Att vissa 

grupper tenderar att minska sina besök jämfört med genomsnittet, kan exempelvis 

bero på att antalet besök för vissa åkommor har ökat, såsom t ex lättare halsinfekt-

ioner och andra förkylningssymptom. Detta kan då synas som en relativ minsk-

ning av antalet besök för kronikergrupperna i statistiken. Det kan också, som tidi-

gare nämnts, finnas förklaringar till utvecklingen i medvetet styrda patientflöden 

från primärvård till specialistvård och tvärtom, alternativt förbättrade behand-

lingsmetoder, vilket minskar behoven av läkarbesök överlag 

 

Det finns en mängd utmaningar med att använda ovanstående indexmått (besök 

och antal besök per patient) för att undersöka undanträngning Många av dessa re-

dogörs för i bilaga 1. En svårighet med att enbart använda besöksstatistik är ex-

empelvis att denna inte tar hänsyn till medicinska prioriteringar. Dessutom behö-

ver denna typ av mått kompletteras med annan information för att kunna ge en 

rättvisande bild av utvecklingen. Exempelvis behöver man titta på besök hos 

andra kategorier sjukvårdspersonal, utnyttja möjligheten i VAL-databasen att 

”följa individer genom vården” etc. Flera av dessa saker är dock möjliga att göra, 

och kan komplettera de mått som revisionen tittat på. Siffrorna i tabellerna ovan 

visar inte nödvändigtvis att någon undanträngning skett, utan snarare på att det 

finns data som kan användas för att fånga hur patientströmmarna ändras inom 

sjukvården och för att få en första indikation på om besök glesas ut i vissa katego-

rier etc.  

5.1 Revisionens bedömning 

Revisionens undersökning visar att det genom existerande data, i alla fall i viss 

mån, går att följa besöksutvecklingen för vissa patientgrupper. Tillsammans med 

annan information från t.ex. uppföljning av väntetider i relation till medicinska 

måldatum, patientenkäter, anmälningar till socialstyrelsen och rapporter och ut-

värderingar från forskning och myndigheter bör detta kunna utgöra ett underlag 

för att säkerställa att de reformer som genomförts och genomförs, också lever upp 

till hälso- och sjukvårdslagens krav på företräde till vården för dem med störst be-

hov. Denna typ av regelbundna uttag från VAL-databasen (för den centrala för-

valtningen) och från journalsystemen (för sjukhus och husläkarmottagningar), bör 

också kunna användas för att följa önskade rörelser av patientgrupper från exem-

pelvis specialistsjukvården till närsjukhusen och husläkarmottagningarna, effekter 

av förbättrade behandlingar etc. För att kunna styra mot en jämlik sjukvård, bör 

uttag av relevanta nyckeltal avseende detta område ske oftare och mer systema-

tiskt än som sker idag. Här vill revisionen särskilt lyfta fram det arbete som pågår 

inom SKL vad gäller att införa uppföljning av väntetider i förhållande till medi-

cinskt måldatum på nationellt nivå.  

 

Revisionens analys av tillgängliga data visar att HSF bör kunna definierar en eller 

ett fåtal indikatorer som de följer upp med viss regelbundenhet, vilka kan ge in-

formation om risk för undanträngning föreligger. Uppföljning av dessa bör ske på 

                                                      
13

 OBS att reumatoida artriter markerats i ljusblått i tabellen, då det rör sig om mycket få 

observationer, vilket slår igenom på mycket höga procentuella förändringar. Denna ob-

servation är därför omöjlig att tolka och det är bättre att titta på de absoluta talen. 
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såväl central nivå som på vårdgivarnivå (och kliniknivå på akutsjukhusen). Ut-

vecklingen av antalet besök per patient, kan vara ett sådant relevant mått som 

också bidrar med information om huruvida utglesning av läkarbesök sker. Även 

totalt antal besök (nybesök/återbesök) kan vara värt att följa, men då med de be-

gränsningar som redogörs för i bilagan. Dessa uttag kan, tillsammans med inform-

ation från andra källor, utgöra ett viktigt underlag för att följa utvecklingen på om-

rådet. Några kompletterande sätt att följa upp eventuell undanträngning presente-

ras i bilagan. 

 

Vid användning av denna typ av mått i framtiden bör de kompletteras med andra 

data som också finns i VAL-databasen, såsom möjligheten att följa individers 

vårdkedjor genom hela vårdsystemet, besök hos övrig vårdpersonal, kostnadsut-

veckling inom olika vårdgrenar (kopplat till reformer inom ramen för framtidens 

hälso- och sjukvård etc.). I detta sammanhang bör nämnas att det är viktigt att få 

in data även från de privata specialistläkare som går på den s.k. ”nationella taxan”. 

Deras ca 1,5 miljoner läkarbesök per år kan i dagsläget inte följas på diagnosnivå 

på samma sätt som övriga läkarbesök, vilket är ett problem ur uppföljningssyn-

punkt. 
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INTRODUKTION TILL BILAGA 1 
 
I denna bilaga redogör revisionen för olika sätt att undersöka och följa upp eventuell 
undanträngning av vissa patientgrupper kvantitativt. Huvuddelen av bilagan ägnas åt 
revisionens undersökning av möjligheten att följa undanträngning med hjälp av 
besöksdata i landstingets vårddatabas (avsnitt 1). Utöver denna del beskrivs en modell 
för att mäta och följa upp återbesök i förhållande till medicinskt måldatum (avsnitt 2), 
samt tre viktiga källor till information som kan användas för att följa utvecklingen av 
eventuell undanträngning, nämligen vårdbarometern (avsnitt 3), nationella 
patientenkäter (avsnitt 4) och nationella kvalitetsregister (avsnitt 5). 
 
 

1. UNDERSÖKNING AV MÖJLIGHETEN ATT FÖLJA UNDANTRÄNGNING 
VIA BESÖKSDATA I VAL-DATABASEN  

 
1.1 BAKGRUND OCH SYFTE  
 
För att få en inblick i vilka möjligheter det finns att med uppgifter från VAL-databasen1 
belysa eventuell undanträngning av vissa patientgrupper, har revisionen genomfört 
några registerstudier. Analysenheten på HSF har tagit fram filer med data över alla 
läkarbesök vid akutsjukhusen2 2007-2011 och på husläkarmottagningar 2009-2011. 
Landstingsrevisorerna har sedan bearbetat dessa besöksdata och undersökt hur antalet 
läkarbesök, och genomsnittligt antal läkarbesök per patient, har utvecklats över tid 
inom olika diagnosgrupper.  
Frågor som har ställts till materialet är: 

- Kan man se om återbesök hos läkare har minskat i relation till nybesök?  
- Kan man se indikationer på undanträngningseffekter för diagnosgrupper som 

vid intervjuer och i olika rapporter pekats ut som grupper som riskerar att bli 
undanträngda? 

 
1.2 METOD 
 
Index över besöksutvecklingen 
För att undersöka indikationer på undanträngning3, har revisionen valt att titta på två 
olika mätetal/index över besöksutvecklingen (vårdkonsumtion), uppdelat på olika 
diagnosgrupper4: 

1) utvecklingen av antalet läkarbesök över tid (per diagnosgrupp); och 
2) utvecklingen av genomsnittligt antal läkarbesök per patient och år (per 

diagnosgrupp) 
 
Indexen räknas ut på följande sätt (i fallet med basår 2008): 
 

 
                                                        
1 Stockholms läns landstings vårddatabas för uppföljning av all vård inom landstinget. 
2 Följande akutsjukhus har ingått i materialet: Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds Sjukhus AB, S:t 
Eriks Ögonsjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Norrtälje Sjukhus och S:t Görans Sjukhus 
AB.  
3 Revisionen använder här samma definition av undanträngning som Socialstyrelsen använder i sin rapport 
Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009-2011: ”när lägre prioriterade patienter (dvs. patienter som 
har problem av mindre medicinsk allvarlighetsgrad) får vård före patienter som har högre prioritet (dvs. ett 
större medicinskt behov)”. 
4 I denna rapport använder vi begreppet ”diagnosgrupp” för att beskriva såväl avsnittsnivån som 
diagnosgruppsnivån i klassificeringssystemet för diagnoser (ICD-10-SE). I respektive tabell redovisas vilken 
typ av diagnosgrupp som avses.  
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Index 1 ger oss information om hur det totala antalet besök inom en viss grupp 
utvecklas över tid. Det tar inte hänsyn till om också antalet patienter ökar eller minskar 
kraftigt under perioden i fråga. Därför är det nödvändigt att skapa ytterligare ett index 
som tar hänsyn till detta. 
 
Index 2 kompletterar bilden genom att ge oss information om hur antalet besök 
utvecklas i relation till antalet patienter. Det kan dessutom indirekt ge information om 
besöken glesas ut över tid inom en viss patientgrupp. 
 
För specialistvården har 2008 använts som basår (dvs. det år som sätts som index-
värde 100), och revisionen har huvudsakligen tittat på indexvärdets förändring mellan 
2008 och 2011. Detta eftersom den första kömiljardssatsningen inleddes 2009 (och 
gällde 2009-2011.  För primärvården har 2009 använts som basår, eftersom det är det 
första året med någorlunda tillförlitliga data över antal läkarbesök per patientgrupp5. 
Det är dock inte optimalt, då vårdvalsreformen i Stockholm sjösattes redan 2008, och 
för att titta på utvecklingen med den utgångspunkten borde basåret har varit 2007. I de 
tabeller där utvecklingen jämförs mellan specialistvården på sjukhus och primärvården, 
har basåret 2009 använts för alla beräkningar, för att öka jämförbarheten. 
 
Inom specialistsjukvården har revisionen räknat ut värdena på dessa index för 
nybesök6 7, återbesök8 och samtliga besök9 hos läkare, för att få en bild av 
besöksutvecklingen för olika diagnosgrupper. Om indexvärdena för vissa gruppers 
återbesök minskar, samtidigt som nybesöken ökar, skulle detta kunna vara en 
indikation på att återbesök (vilka inte följs upp specifikt) trängs undan till förmån för 
nybesök (vilka följs upp och ”premieras”). Dessutom kan man genom indexen se vilka 
diagnosgrupper som minskar i relation till den genomsnittliga besöksutvecklingen. 
 
Urval av data 
Revisionen har analyserat besöksdata på följande nivåer i den officiella listan för 
sjukdomsklassificering – ICD-10-SE10: avsnittsnivå (samtliga avsnitt) och 
diagnosgruppsnivå för ett antal diagnoser där risk för undanträngning rapporterats: 
diabetes, kol, astma, inflammatoriska polyartriter11, MS och epilepsi. Merparten av dessa 
utvalda diagnosgrupper är grupper som i rapporter och studier pekats ut som 
potentiellt ”undanträngda”. 
 
I övrigt har urvalet av data skett enligt följande kriterier: 

                                                        
5 Enligt uppgift från sakkunniga på enheten för vårdanalys och statistik på hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen.  
6 Besökskategorin heter nybesök enskilt i VAL-databasen. 
7 Nb. vi har inte beräknat antal besök per patient för nybesök, då dessa rimligen borde ligga 
konstant på 1,0 el 100 i index. 
8 Besökskategorin heter återbesök enskilt i VAL-databasen. 
9 Samtliga besök avser här förutom nybesök enskilt och återbesök enskilt, även följande 
kategorier av besökare: hembesök, gruppbesök, teambesök och gruppteambesök. Dessa är 
relativt få till antalet i jämförelse med de två första kategorierna.  
10 ICD-10-SE är den officiella statistiska klassifikationen av diagnoser. Den är uppdelad i följande 
nivåer: 1) Kapitelnivå (övergripande sjukdomsområde), t ex tumörer eller neurologiska 
sjukdomar); 2) Avsnittsnivå: olika typer tumörer eller neurologiska sjukdomar; 3) Diagnosgrupp, 
t ex diabetes eller astma; och 4) Specifik diagnos (t ex specifika typer av diabetes eller astma).  
11 Polyartriter är kroniska reumatiska sjukdomar i lederna. 
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- Undersökta år: inom primärvården har urvalet begränsats till åren 2009-2011, 

då data vad gäller läkarbesök kopplat till diagnosnivå inte anses tillförlitliga 
dessförinnan. Inom den specialiserade vården har motsvarande data från åren 
2007-2011 använts, av samma skäl. Dock har indexen i specialistvården haft 
2008 som basår, som förklarats ovan. Då sjuksköterskor inte sätter diagnos, har 
inte varit möjligt att följa besök hos sjuksköterskor per diagnosgrupp12. Inom 
specialistsjukvården har data för åren 2004-2006 också använts, men då endast 
i syfte att räkna ut variansen/standardavvikelsen i materialet, för att kunna dra 
statistiska slutsatser. 

 
- Antal besök och antal patienter – ej kostnader: Vidare har endast data vad gäller 

antal besök och antal patienter använts som grunddata. Revisionen har inte följt 
utvecklingen av kostnader inom olika områden, bland annat då informationen 
inte är jämförbar mellan husläkarmottagningar och sjukhusen. (Logiken i att 
följa kostnaderna hade annars varit att indikationer av undanträngning kunnat 
följas genom att kostnaderna för olika diagnosgrupper ökat eller minskat). Inom 
sjukhusvården går det att följa kostnadsutvecklingen med existerande data. 
Detta skulle dock inte tillföra just denna registerstudie så mycket ytterligare 
information. Däremot är denna typ av information relevant vad gäller att i 
framtiden kunna följa den övergripande utvecklingen av vårdproduktion/-
konsumtion inom olika vårdgrenar, oavsett var denna vård produceras. 

 
- Vårdinrättningar: Inom primärvården har data från samtliga 

husläkarmottagningar ingått, och inom specialistsjukvården har data från 
samtliga sju akutsjukhus i länet ingått. Besök hos privata specialistläkare som 
ingår i systemet med nationell taxa (vilken inte styrs av landstinget) har inte 
ingått. Dessa rapporterar inte in data på diagnosnivå på samma sätt som 
sjukhusen, och dessa besöksdata finns alltså inte tillgängliga för denna typ av 
analys13. 

 
- Minimigräns för antal besök: Endast de diagnosgrupper med ett totalt antal 

besök om minst 5000 besök det första observationsåret14 har tagits med i 
urvalet. Detta då revisionen av relevansskäl har velat följa några större 
diagnosgrupper. Dessutom har revisionen velat säkerställa ett minimum av 
observationer i de olika kategorierna besök, för att även kunna följa 
utvecklingen på lägre nivåer i datamaterialet. Det kan därför finnas 
diagnosgrupper med större minskningar i antal besök (eller besök per patient), 
än de som redovisas i respektive tabell nedan, bland de grupper som uteslutits i 
urvalet. 

 
- Typer av besök: Kategorin återbesök har endast använts inom 

specialistsjukvården, då data på detta område är svåra att ta fram inom 
primärvården15. Även inom specialistvården finns vissa problem med begreppen 
nybesök och återbesök, då exempelvis vissa återbesök enligt HSF:s 
analysavdelning kategoriseras som nybesök då dessa sker hos ny läkare eller på  

                                                        
12 VAL-databasen innehåller dock en mekanism där det är möjligt att följa varje individs möten med vården 
vad gäller såväl läkar- som sjuksköterskebesök. Dock har det inte varit möjligt för revisionen att genomföra 
en sådan registeranalys inom ramen för detta projekt. 
13 Dessa läkarbesök som inte registreras per diagnosgrupp är cirka 1,5 miljoner per år. Detta kan jämföras 
med det totala antalet besök vid de sju akutsjukhusen vilka uppgick till knappt 2 miljoner 2001, varav cirka 
1,5 miljoner utgjordes av icke-akuta besök.   
14 År 2007 för specialistvården på sjukhus och år 2009 för husläkarmottagningarna. 
15 Revisionen har fått information från HSF:s enhet för vårdanalys och statistik att anställda inom 
primärvården tenderar att registrera samtliga besök som nybesök, oavsett om det handlar om ett ny- eller 
återbesök.  



BILAGA 1: SÄTT ATT FÖLJA UPP UNDANTRÄNGNING UTIFRÅN BEFINTLIGA REGISTER 

 4 

 
ny klinik inom ett sjukhus.  Detta problem bör dock vara likartat över tid, och 
således inte påverka förändringar mellan åren. Utöver detta har studien inom 
specialistsjukvården bara tittat på planerade vårdtillfällen, dvs. akuta besök har 
uteslutits ut materialet. 

 
 
1.3 RESULTAT 
 
Övergripande besöksutveckling 
 
Det har genomförts omkring 3 miljoner läkarbesök på husläkarmottagning per år 
under den aktuella perioden. Antalet besök har i genomsnitt ökat med drygt 5 procent 
per år. Antalet besök per patient har under samma period legat relativt stabilt.  Som 
tidigare nämnts har vi inom ramen för denna undersökning inte haft möjlighet att titta 
på nybesök respektive återbesök inom primärvården. 

 
Under perioden 2008-2011 har omkring 1,4 miljoner icke-akuta läkarbesök genomförts 
per år inom specialistvården vid akutsjukhusen. Under perioden 2008-2011 har det 
totala antalet besök ökat med ca 2 procent per år. Antalet nybesök utgör endast ca 25 
procent av samtliga besök16. Resterande del utgörs i stort sett av återbesök. Nybesöken 
har under perioden ökat mer procentuellt än återbesöken inom specialistvården. I 
absoluta tal är dock ökningen ungefär densamma.  
 
Förklaring av hur tabellerna ska läsas (gäller generellt för alla tabeller nedan): 

- De diagnosgrupper/-kapitel som innehåller våra undersökta kronikergrupper är 
markerade i grått;  

- OBS att samtliga tabeller enbart innehåller delar av datat. Många av tabellerna 
innehåller endast de 20 diagnosgrupperna som minskat sina besök mest, och de 
fem som ökat mest (markerade i mörkare grått), samt de utvalda 
kronikergrupperna. Undantag utgörs av de sista två tabellerna – 9 och 10 – vilka 
innehåller samtliga diagnosgrupper med över 1000 besök i specialistvården 
2009. 

- En referenssiffra vad gäller den genomsnittliga utvecklingen för samtliga besök 
inom kategorin är inkluderad; 

- Basår betyder i det här sammanhanget startåret för tidsserien. Vid den 
tidpunkten är indexvärdet alltid 100. Om indexet antar ett högre värde än 100, 
har antalet besök (alternativt antalet besök per patient) ökat. Om indexet antar 
värden under 100 har antalet besök (eller besök per patient) minskat. 

- Informationen är normalt sett sorterad från lägst till högst indexvärde 
(avseende indexvärdet det sista året i tidsserien, dvs. 2011); 

- Ytterligare information finns längst ner i respektive tabell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
16 Fördelningen på cirka 25 procent  nybesök/75 procent återbesök, innebär att det finns en stark 
korrelation mellan utvecklingen av det totala antalet besök och antalet återbesök. Det innebär också att det 
relativt sett är lättare, givet en viss mängd läkarresurser, att åstadkomma en viss procentuell ökning av 
antalet nybesök, jämfört med att motsvarande ökning av antalet återbesök. 
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Besöksutveckling inom specialistsjukvården per diagnosgrupp 
 
När man studerar besöksutvecklingen per diagnosgrupp17 i tabell 1 nedan, kan man se 
att vissa grupper har minskat sina läkarbesök och läkarbesök per patient kraftigt i 
jämförelse med genomsnittet. I vissa fall, såsom i fallet njursvikt, finns det enligt HSF 
förklaringar till detta i förbättrade behandlingsmetoder, vilka gör att behovet av 
läkarbesök minskar. I andra fall är det mer oklart vad denna utveckling beror på. Ett 
antal tumörsjukdomar, HIV och kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna (som innehåller 
astma och kol) samt inflammatoriska polyartriter har minskat sina besök hos läkare, 
vilket skulle kunna vara en indikation på att deras tillgänglighet/vårdkonsumtion 
minskat jämfört med andra grupper. Detsamma gäller diagnosgrupperna som innefattar 
diabetes och MS, om än i betydligt mindre omfattning.  
 

 
För att kunna fånga förändringar oberoende av om antalet patienter ökat eller minskat, 
har vi också tittat på måttet antalet besök per patient. Detta mått kan också användas 
som en indikation på om besöken glesas ut över tid. Om varje patient får träffa doktorn 
mer sällan, så bör antalet besök per patient minska. Om man tittar på samtliga 
läkarbesök (utom akuta besök), ser utvecklingen ut enligt följande: 

 
 
 
 
 
 
                                                        
17 I detta delkapitel avser diagnosgrupp kategorin avsnitt i OCD-10-SE.  
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Andelen besök per patient har i genomsnitt minskat inom den specialiserade vården 
under den aktuella perioden (2008-2011). Dock har vissa diagnosgrupper minskat 
antalet besök per patient betydligt mer, d.v.s. de har en betydande relativ minskning av 
antalet besök/patient. Många grupper som återfinns på denna lista, låg också ”högt” på 
”topplistan” över potentiellt undanträngda diagnosgrupper, exempelvis 
inflammatoriska polyartriter och kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna. 
Spondylopatier och grön starr är två områden som också minskat sina antal 
besök/patient mer än genomsnittet. Diabetes har också minskat sitt antal besök per 
patient mer än genomsnittet, och ligger lägre på detta index än det över totalt antal 
besök. De diagnosavsnitt/diagnosgrupper som innefattar epilepsi och MS har däremot 
ökat sina genomsnittliga besök per patient jämfört med genomsnittet.   
 
Vad gäller såväl index 1 som 2 behövs kompletterande data vad gäller andra typer av 
besök (primärvården, besök hos sjuksköterska) samt annan medicinsk information 
(behandlingsformer, rutiner för återbesök etc.) för att kunna tolka denna utveckling.  
 
Besöksutveckling inom specialistvården – nybesök och återbesök 
 
Ett riskområde vad gäller vårdgarantin och kömiljarden som ofta lyfts fram är att 
återbesök riskerar att trängas undan av nybesök. Detta då den senare kategorin är det 
som följs upp och premieras (genom kömiljarden) inom ramen för dessa 
reformer/satsningar. Därför har vi valt att titta på denna kategori besök, i förhållande 
till nybesök. Socialstyrelsens rapport Vårdgaranti och kömiljard - uppföljning 2009-2011,  
visar att detta verkade vara ett problem generellt i landstingen åtminstone under 2009, 
då avstämningstidpunkten för att beräkna ersättningarna endast skedde vid ett enda 
tillfälle. Detta år tenderade återbesöken generellt att få stå tillbaka till förmån för 
nybesöken.  
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I nedanstående diagram återfinns utvecklingen av återbesöken och nybesöken under 
perioden 2008-2011 (där 2008 är basår, d.v.s. har indexvärde 100). I tabellen nedan är 
diagnosgrupperna sorterade från lägsta till högsta värde i kolumnen återbesök, d.v.s. 
den besökskategori som rapporterats riskera undanträngning till förmån för nybesöken.  

 

 
 
I tabellen kan man jämföra utvecklingen vad gäller nybesök och återbesök. Tabellen 
visar de grupper som minskat sitt antal besök mest under perioden överst. Siffrorna är 
delvis svårtolkade då det totala antalet återbesök är tre gånger så stort som antalet 
nybesök (se resonemang i fotnot 16). Dock kan man i dessa data se vissa tecken som 
tyder på att nybesök eventuellt prioriteras högre än återbesök inom bland annat de 
kronikergrupper som vi valt att följa. Detta genom att några av de grupper som hade 
låga indexvärden vad gäller återbesöken, uppvisar betydligt högre indexvärden vad 
gäller nybesök. Det gäller t ex flera olika typer av maligna tumörer, samt våra utvalda 
grupper kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna och polyartriter.  
 
Följande tabeller och diagram visar utvecklingen för kronikergrupperna på mer 
detaljnivå (diagnosgrupp, dvs. den lägsta nivån som det är meningsfullt att följa upp 
besöksstatistik på): 
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Här syns att såväl diabetes typ 2 som kol ökat den totala mängden besök jämfört med 
den genomsnittliga ökningen av besök. Om man däremot tittar på index 2, antal besök 
per patient, så ser utvecklingen annorlunda ut. Då man sätter utvecklingen i relation till 
antalet patienter (besök per patient), ser man att diabetes typ 2 har minskat sitt antal 
besök per patient mer än den genomsnittliga minskningen av antal besök per patient. 
Detsamma gäller kol, om än i något mindre skala. 
 
Detta skulle kunna vara en indikation på undanträngning. För att veta säkert behövs 
dock kompletterande information som beskrivits ovan, vad gäller utveckling av 
behandlingsformer, arbetssätt, situationen vad gäller specialister under aktuella år, 
eventuella ändringar av ansvar för dessa grupper mellan primärvård och specialistvård  
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etc. Bland annat är det intressant att se hur motsvarande gruppers läkarbesök (och i 
viss mån även andra typer av besök) utvecklas inom primärvården, samt inom den 
privata specialistvården. Detta då SLL har som uttalad ambition att styra patienterna till 
lägsta effektiva omhändertagandenivå (LEON). Vad gäller besök hos de privata 
specialisterna så går det i dagsläget inte att inkludera dessa i analysen, då dessa inte 
rapporterar in besöksdata på diagnosgruppsnivå till HSF på samma sätt som 
specialistsjukvården vid sjukhusen.  
 
Intervjuer på Danderyds sjukhus med lung- respektive diabetesmottagningarna 
bekräftar i stor utsträckning bilden att återbesök för astma-, kol- och diabetespatienter 
trängs undan till förmån för nybesök. Hur stor denna effekt är i termer av förlängda 
väntetider för återbesök är dock svårt att säga, då någon systematisk uppföljning av 
dessa besök inte sker, vare sig på sjukhus eller inom HSF. Uppgifterna från Danderyds 
sjukhus är också delvis motstridiga vad gäller hur stor omfattning denna 
”undanträngning” är, och kanske framför allt vad gäller vilka orsakerna är. 
 
På denna diagnosnivå i registren (diagnosgrupp) kan man konstatera att antal patienter 
i respektive diagnosgrupp är ganska små, och att en liten förändring i antal nybesök lätt 
ger ett stort procentuellt utslag. Siffrorna måste också sättas i relation till normal 
slumpmässig varians i datamaterialet för varje diagnosgrupp, och typ av besök. En 
annan faktor som kan påverka indexutvecklingen är att tillväxten i sjukvårdsproduktion 
naturligen syns som nybesök i ett första skede. D.v.s. ökningen av antalet patienter till 
följd av ett nettoinflöde av invånare till Stockholms län, bör logiskt sett främst ske inom 
kategorin nybesök. Det kan alltså förklara delar av den relativa ökningen av nybesöken 
visavi återbesöken.  
 
Generellt kan man ändå se indikationer på att nybesök tenderar att prioriteras före 
återbesök, men att den eventuella undanträngning som dessa siffror indikerar, bara 
utgör en liten pusselbit av sanningen om i vilken utsträckning vissa patientgrupper 
tenderar att bli undanträngda. 
 
Besöksutveckling inom primärvården per diagnosgrupp 
 
Inom primärvården har antalet besök ökat med 11 procent mellan 2009 och 2011, och 
antalet besök per patient har i genomsnitt legat stilla. Inom primärvården är det i stor 
utsträckning andra diagnoser som kommer högt respektive lågt på indexlistan, jämfört 
med specialistsjukvården. Fetma och diabetes hamnar exempelvis högre upp på 
indexlistan, dvs. de har minskat sina antal läkarbesök och antal läkarbesök per patient 
mer än inom specialistvården. Andra diagnosgrupper, som t ex polyartriter, uppvisar 
liknande mönster som inom specialistsjukvården.  
 
Bland dem som ökat sina besök och besök per patient mer än genomsnittet återfinns 
bland annat epilepsi och kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna. Det senare skulle 
eventuellt kunna vara ett tecken på att en större andel av dessa patienter tas om hand av 
primärvården, i enlighet med den rådande inriktningen inom SLL att ge en ökad andel 
av patienterna vård inom ramen för husläkarmottagningarna eller närakuterna istället 
för på akutsjukhusen. 
 
I slutet av detta avsnitt om besöksdataanalys, presenteras tabeller över 
besöksutvecklingen i specialistsjukvården och primärvården sida vid sida.  
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Utmaningar och metodkritik 
 
Som nämns ovan finns det inom primärvården enbart tillförlitliga data på diagnosnivå 
från 2009 och framåt. För att kunna följa effekter av såväl vårdvalet som vårdgarantin 
inom primärvården skulle man behöva tillförlitliga data på denna nivå bakåt i tiden, dels 
genom ett basår före reformens genomförande, och dels ytterligare några år tillbaka i 
tiden. Detta för att kunna jämföra med hur besöksstatistiken varierade mellan åren 
dessförinnan, och därmed kunna räkna ut en ”normal slumpmässig variation” i 
materialet före förändringen/reformen i fråga. Det har inte varit möjligt inom ramen för 
detta projekt.  
 
Det bör poängteras att antalet besök respektive antalet besök per patient endast är ett 
av flera sätt att följa utvecklingen, och att dessa mått enbart kan bidra med en del av 
informationen om hur utvecklingen ser ut för en viss diagnosgrupp. Det går exempelvis 
inte i dagsläget att mäta längden på besöken, vilket är en fråga som ofta lyfts fram i 
debatten och i rapporter om undanträngning. Den eventuella undanträngning som 
skulle kunna ske genom att besök för patienter med svåra/komplexa diagnoser får 
mindre tid för sina besök än vad som skulle behövas, syns alltså inte i detta material. 
Måtten visar inte heller i vilken utsträckning patienter med störst behov inom 
respektive diagnosgrupp eventuellt nedprioriteras till förmån för andra patienter med 
mindre behov. Indexen fångar inte heller upp i vilken utsträckning som patienter med 
större behov prioriteras ner till förmån för patienter med mindre behov.  
 
Som redan nämnts har index 1 (förändring av antal besök) en begränsning i att det inte 
tar hänsyn till fluktuationer i den totala mängden patienter. Detta måste också tas med i 
beräkningen. I så måtto bör index 2, antal besök per patient, vara ett bättre mått vad 
gäller att följa antalet besök i relation till antalet patienter. Problemet här är att man inte 
kan använda detta för att jämföra nybesök med återbesök, då nybesök per definition 
alltid borde ligga konstant på 1,0 per patient och år (man gör ju normalt bara ett 
nybesök på ett år för samma åkomma). Vidare tar inget av indexmåtten hänsyn till de 
medicinska bedömningarna som görs i respektive fall. De kan enbart följa patientflöden 
och vårdkonsumtion generellt, och ge indikationer på fluktuationer eller 
patientströmmar som skulle kunna indikera undanträngning. De måste kombineras med 
andra mått och bedömningar för att vara meningsfulla.  Det kan dessutom vara 
problematiskt att bara titta på förändringen av antal besök eller besök per patient. En 
grupp som ”ligger stilla” i indexvärdet, kan mycket väl fortfarande vara ”undanträngd”. 
Men om gruppen haft för låg vårdkonsumtion redan innan man börjar mäta så syns inte 
detta som en undanträngning om man enbart fokuserar på förändringen i antal besök 
eller besök per patient. Av liknande skäl kan det vara problematiskt att enbart jämföra 
enskilda diagnosgrupper med ett genomsnittsvärde.  
 
Som också redan nämnts kan minskningar av antalet läkarbesök, som går att avläsa i 
tabellerna nedan, kan ha en mängd orsaker. Förbättrade former och metoder för 
behandling kan exempelvis göra att behovet av att träffa läkare för vissa grupper 
minskar, eller att vissa patienter gör sina återbesök på husläkarmottagning, på 
närsjukhus eller hos privat specialist, istället för inom specialistsjukvården på sjukhus. 
Förändrade arbetssätt kan också innebära att vissa patienter träffar en annan kategori 
sjukvårdspersonal än läkare, för vissa typer av behandling eller kontroll. Förändringar i 
indexen kan också bero på avsiktliga förändringar i registrering av olika 
patientgrupper/diagnoser, vilket gör att vissa grupper ser ut att minska eller öka. Detta 
förtar dock inte värdet av att följa vad som händer med antalet besök och antalet besök 
per patient till läkare, sjuksköterska etc. som ett sätt att följa utvecklingen. Dessa 
nyckeltal behöver dock stämmas av med situationen inom respektive verksamhet, och 
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kompletteras med annan information från väntetidsregister (i synnerhet data för 
återbesök i relation till medicinskt måldatum – läs mer nedan), patientenkäter,  
 
kvalitetsregister mm, för att ge en tydligare bild av utvecklingen, och huruvida en 
besöksminskning tyder på undanträngning eller något annat.  
 
Slutligen är det värt att påpeka att akuta besök på sjukhus inte ingått i denna dataanalys. 
Denna kategori bör dock också finnas med som en egen kategori i denna typ av analys, 
för att kunna se om vissa patientgrupper i stor utsträckning återkommer som akuta 
besök. Det skulle då eventuellt kunna vara en indikation på undanträngning, genom att 
dessa grupper inte fått sina behov av att träffa specialist tillgodosedda inom ramen för 
den planerade specialistvården. 
 
 
1.4 REVISIONENS SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
 
Slutsatser 
 
Revisionens undersökning visar att det genom existerande data i alla fall i viss mån går 
att följa besöksutvecklingen för olika diagnosgrupper, där man befarar att 
undanträngning riskerar att ske. Tillsammans med annan information såsom 
uppföljning av väntetider för återbesök i relation till medicinska måldatum, och 
information från patientenkäter, vårdbarometern, kvalitetsregister och andra rapporter, 
bör detta kunna utgöra ett underlag för att säkerställa att de reformer som genomförts 
och genomförs, också lever upp till hälso- och sjukvårdslagens krav på företräde till 
hälso- och sjukvården för dem med störst behov. Denna typ av regelbundna uttag från 
VAL-databasen (för den centrala förvaltningen) och från journalsystemen (för sjukhus 
och husläkarmottagningar), bör också kunna användas för att följa önskade rörelser av 
patientgrupper från exempelvis specialistsjukvården till närsjukhusen och 
husläkarmottagningarna, effekter av förbättrade behandlingar, arbetsmetoder etc. För 
att kunna styra mot en jämlik sjukvård, bör denna typ av uttag från databaserna ske 
oftare och mer systematiskt än som sker idag. Dessa uttag bör utgöra underlag för 
regelbunden dialog mellan HSF och medicinskt sakkunniga inom Stockholms 
medicinska råd. 
 
Var gäller orsakssamband är det svårt att säga något om kausalitet, dvs. vilken/vilka 
orsaker som ligger bakom förändringarna i antalet läkarbesök. Vad gäller exempelvis 
kömiljarden, så visar granskningen att den utgör en stark drivkraft i 
uppföljningssystemen, trots att dessa pengar för SLL:s räkning utgör en mycket liten del 
av budgeten. År 2011 utgjorde kömiljardspengarna 0,18 procent av SLL:s 
sjukvårdsbudget18.  Det är dock inte omöjligt att Stockholms relativt starkare styrning 
vad gäller kortare väntetider till exempelvis nybesök hos specialist (30 dagar istället för 
90), har en större påverkan än själva kömiljarden i sig. Faktorer som  
SLL:s ersättningssystem och formerna för beställning av specialistsjukvård m fl. faktorer 
kan också mycket väl ha en större påverkan vad gäller eventuell undanträngning, än 
kömiljarden och vårdgarantin i sig.  
 
Förslag 
 
Revisionen föreslår att HSF definierar en eller ett fåtal indikatorer som följs upp med 
viss regelbundenhet, vilka kan ge information om risk för undanträngning föreligger. 
Uppföljning av dessa bör ske på såväl central nivå som vårdgivarnivå (sjukhus inklusive 
kliniknivån och husläkarmottagning). Utvecklingen av antalet besök per patient, kan 
vara ett sådant relevant mått som också bidrar med information om huruvida utglesning 

                                                        
18 Motsvarar ett belopp på knappt 80 miljoner kr. 
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av läkarbesök sker. Även totalt antal besök (nybesök/återbesök) kan vara värt att följa, 
men då med de begränsningar som redogjorts för tidigare i denna rapport.  
 
Dessa uttag kan, tillsammans med information från andra källor, utgöra ett viktigt 
underlag för att följa utvecklingen på området. Revisionen föreslår även att HSN i 
flerårsavtalen med sjukhusen, och motsvarande styrinstrument som finns tillgängliga i 
relation till husläkarmottagningarna, ställer krav på att respektive vårdgivare följer upp 
utvecklingen på området. Detta med hjälp av dessa nyckeltal samt andra tillgängliga 
metoder. Några av dessa andra former redogörs för nedan. 
  
 

1.5 ÖVRIGA TABELLER OCH DIAGRAM 
 
Se nedan två tabeller med jämförelse mellan specialistvården på sjukhus och 
primärvården vad gäller utvecklingen av antal besök och antal besök per patient, för alla 
diagnosavsnitt med fler än 1000 besök i specialistvården 2009. 
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2. MÄTNING AV VÄNTETIDER I RELATION TILL MEDICINSKT 

MÅLDATUM - EXEMPLET ÖREBRO 
 
2.1 Introduktion 
I samband med att vårdgarantin blev lag 2010 och satsningen med den s.k. Kömiljarden 
inleddes 2009, har rapportering av data vad gäller de besök som ingår i denna garanti 
stärkts. Däremot saknas ofta systematiska mätningar och uppföljningar av återbesök 
och andra typer av besök som inte ingår i garantin, vilket gör att det inte går att följa vad 
som händer ”där vårdgarantins lampa inte lyser”.  Det varierar mellan landstingen i 
vilken utsträckning de registrerar och följer upp även återbesök. Detta för att kunna 
följa upp eventuella undanträngningseffekter på detta område. Några landsting har från 
centralt håll skapat förutsättningar för att följa upp undanträngning på detta sätt. Ett av 
dessa är Örebro läns landsting (ÖLL).  
 
I ÖLL följer man, utöver de besök som relaterar till vårdgarantin och Kömiljarden, även 
återbesök inom specialistvården på sjukhus. På landstingets intranät finns en 
uppföljningsportal där statistik över återbesöken publiceras automatiskt, och 
personalen i landstinget kan göra uttag på den nivå man önskar (övergripande, sjukhus, 
klinik och per sjukdomsgrupp etc.).  
 
2.2 Metod för att följa undanträngning genom väntetider till återbesök 
ÖLL har på sin uppföljningsportal skapat en möjlighet att genom en enkel 
knapptryckning göra uttag ur systemet vad gäller väntetider i relation till ett bestämt 
medicinskt måldatum, dvs. den tidpunkt som läkaren noterat i journalen att patienten 
ska kallas nästa gång. Detta har gjorts genom att ÖLL:s analysavdelning skapat ett 
”uttagsscript” som baserar sig på existerande data på klinik-/mottagningsnivå, dvs. det 
kräver ingen ytterligare insamling av data. Det som krävs utöver det som redan finns i 
systemet är 1) en möjlighet att lagra data beträffande medicinska måldatum och 
besökstidpunkter, och 2) en funktion i systemet som gör det möjligt för läkaren att lägga 
in en lämplig toleransgräns vad gäller patientens återbesöksdatum, baserad på sin 
medicinska bedömning. Det senare för att kunna mäta hur många patienter vars 
väntetider för återbesök ligger utanför den medicinskt satta tidsgränsen. Om exempelvis 
en diabetespatient ska på återbesök inom ett år, är det kanske inget problem om 
personen i fråga kallas inom ett intervall av 1 år +/- 1 månad, varpå toleransgränsen 
sätts till detta. Det man sedan följer upp i systemen är hur många patienter som har fått 
vänta längre än 30, 60 respektive 90 dagar längre än det medicinska måldatumet + 
uppsatt toleransgräns. Med denna typ av uttag kan man också följa utvecklingen över 
tid. 
 
I ÖLL:s verksamhetsplan finns mål för hur väntetiderna för återbesökspatienterna ska 
utvecklas. Analysavdelningen på ÖLL presenterar månatliga rapporter vad gäller 
väntetider för återbesök på landstings- och sjukhusnivå till förvaltningscheferna.  
 
Jämtlands och Kronobergs landsting har snarlika modeller för att mäta och följa upp 
denna typ av besök. Styrkan med detta system är att det gör det möjligt att följa 
utvecklingen av återbesöken i relation till patientens bedömda behov. Mätningen tar 
alltså hänsyn till läkarens professionella bedömning av patientens tillstånd, och 
jämförelsen sker i relation till det datum som läkaren bedömt som lämpligt för 
återbesök. En annan styrka är att detta kan följas på alla nivåer: mottagnings-, klinik-, 
sjukhus-, och landstingsnivå över tid. 
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1.3 Nationellt initiativ och situationen i Stockholm 
I SLL finns inget motsvarande system idag. På mottagnings- och kliniknivå görs ad hoc-
uppföljning av väntelistorna enligt olika metoder, men det finns inga formella krav på 
hur och när detta ska ske. Dessutom sker detta inte i relation till något medicinskt 
måldatum, och det är svårt att följa utvecklingen över tid.  
 
SKL arbetar för närvarande med att ta fram nationella riktlinjer på detta område, och 
kommer troligen att föreslå en liknande uppföljningsmodell som den i Örebro. Det vore 
dock bra om SLL redan nu undersökte möjligheten att inkludera denna typ av 
uppföljning i sina system, i form av ett enkelt statistikuttag beträffande återbesöken i 
förhållande till medicinska måldatum. 
 
 

3. VÅRDBAROMETERN 
 
3.1 Introduktion - vad är vårdbarometern?  
SKL:s vårdbarometer mäter medborgarnas attityder till, kunskaper om och 
förväntningar på den svenska hälso- och sjukvården. Exempel på områden som täcks är 
hur befolkningen söker information om vård, vad man anser om väntetider och 
tillgänglighet, olika vårdformer, hur vården kan förbättras etc. De flesta frågor är 
gemensamma, men vissa är specifika för vissa landsting. I vårdbarometern deltar alla 
Sveriges landsting och regioner. Ungefär en halv procent av den vuxna befolkningen 
intervjuas varje år.  
 
3.2 Hur kan vårdbarometern användas för att följa undanträngning?  
Vårdbarometern ställer frågor om tillgång till vård, huruvida man anser att väntetiderna 
till sjukvården är rimliga och hur man uppfattar att vården ges på lika villkor. 
Vårdbarometern innehåller förutom ålder, kön mm, bakgrundsfrågor om medborgaren i 
form av egenbedömt hälsotillstånd och hur ofta man varit i kontakt med sjukvården de 
senaste sex månaderna. I Stockholmsdelen finns också frågor om man tillhör någon av 
patientgrupperna med diabetes eller svår astma/kol. Detta gör de möjligt att se om 
dessa grupper skiljer sig åt i sin syn på hälso- och sjukvården i jämförelse med den 
genomsnittlige medborgaren.  
 
Vårdbarometerns frågor går ut till ett urval av alla medborgare, inte bara dem som 
besökt en husläkarmottagning eller ett sjukhus, vilket gör att alla medborgare som är 
skrivna i länet (såväl de som har kontakt med sjukvården ofta som de som sällan eller 
aldrig har kontakt) har ungefär lika stor chans att komma med i urvalet. Dataunderlaget 
vad gäller diabetiker och personer med kol/astma förefaller vara tillräckligt för att 
kunna dra statistiskt säkerställda slutsatser om dessa gruppers uppfattning om 
väntetider och möjlighet att få komma till doktorn, i jämförelse med medborgaren i 
genomsnitt. Dessutom tycks bortfallet19 i denna undersökning vara mindre än för andra 
patientenkäter. 
 
Revisionen har gått igenom svaren i den senaste vårdbarometern (från 2011) för att se 
om några av de grupper vi valt att titta på skiljer sig från genomsnittspatienten. När vi 
på en övergripande nivå tittar på hur dessa grupper ställer sig till frågan om 
väntetiderna är rimliga, ser vi att de mestadels är mer nöjda än medborgaren i  
genomsnitt. Detta gäller såväl väntetider till husläkarmottagning som till 
specialistvården på sjukhus.   
 
 
 

                                                        
19 Svarsfrekvens vid vårmätningen 2012 var nästan 70 procent. Årsgenomsnittet 2011 låg dock på 50,9%. 
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Om man studerar några av de andra frågorna i barometern, så kan dessa delvis tolkas 
annorlunda. Där hamnar vissa dessa grupper exempelvis litet högre på parametern 
tillgänglighet än genomsnittsrespondenten, när man tillfrågades om vad hälso- och 
sjukvården skulle kunna bli bättre på. Men med hjälp av bakgrundskunskap om vilka 
attityder olika grupper normalt tenderar att ha till dessa frågor, samt genom att följa hur 
denna typ av svar utvecklas över tid, bör de i alla fall kunna ge viss information om hur 
dessa grupper uppfattar sin tillgänglighet till vården, och hur denna uppfattning 
utvecklas över tid. 
 
3.3 Utmaningar med att använda vårdbarometern för att undersöka 
undanträngning 
Utmaningar med att använda detta underlag kan vara att en del av frågorna kan vara 
svårtolkade. Revisionen har av olika aktörer fått skilda uppgifter om hur olika grupper 
tenderar att besvara frågorna. Alltifrån att de som är mycket sjuka generellt har en 
tendens att vara mer kritiska mot vården, till tvärtom. I vårdbarometern generellt kan 
man se att de som haft en kontakt med hälso- och sjukvården de senaste sex månaderna, 
tenderade att vara något mer positiva till väntetiderna, än de som inte hade haft en 
sådan kontakt. Det kan därför vara vanskligt att rakt av dra slutsatser om avvikelser i 
svaren hos grupperna med diabetes eller svår astma/kol etc., eftersom dessa troligen 
haft mer kontakt med sjukvården än den genomsnittlige medborgaren. Däremot bör det 
gå att följa förändringar över tid med hjälp av dessa frågor. Vidare är det få 
diagnosgrupper som har en ”egen” bakgrundsfråga, vad gäller diagnos för diabetes 
respektive kol/svår astma, vilket gör att det endast är för dessa grupper som svaren kan 
analyseras utifrån diagnosperspektiv.  
 
 

4. NATIONELLA PATIENTENKÄTER 
 
4.1 Introduktion - vad är nationella patientenkäter? 
Nationella patientenkäter fylls i av patienterna inom en rad olika delar av vården, och 
sammanställs för olika vårdgrenar och vårdgivare. I den nationella patientenkäten för 
specialiserad sjukhusvård 2012 ställs mer ingående frågor om vården i sig jämfört med 
vårdbarometern. Exempel på frågor i ovan nämnda enkät är bemötande vid tidsbokning, 
om besöket började i tid, möjlighet att tala med läkaren om sina besvär, hur patienten 
involverades i vården, vilken information patienten fick om sin diagnos, förtroende, 
bedömning av vårdpersonalens kunskap, behandling/provtagning, kommunikation 
kring läkemedel, och planering av ev. fortsatt vård.  
 
4.2 Hur kan man använda nationella patientenkäter för att följa undanträngning? 
De nationella patientenkäterna, inom exempelvis specialiserad sjukhusvård, innehåller 
några parametrar som också kan användas för att följa olika grupper inom sjukvården. 
Det går inte att följa specifika diagnosgrupper, men däremot om patienterna upplever 
att läkaren har tid till att diskutera patientens tillstånd och behandling, ställa frågor om 
tidigare sjukdom, diskutera livsstilsfrågor etc. Bland bakgrundsfrågorna återfinns frågor 
om hur länge patienten haft sina besvär/sin sjukdom, personens allmänna 
hälsotillstånd, hur många kontakter med sjukvården personen haft, samt ålder, kön, 
modersmål och utbildningsnivå. Det går således att följa hur personer med sämre hälsa, 
fler sjukdomsbesök och långvarig sjukdom bedömer i vilken utsträckning deras vård-
/undersökningsbehov tillgodoseddes vid besöket, liksom om dessa personer skiljer sig 
från patientgrupper med lindrigare besvär. 
 
Då olika patientenkäter skiljer sig åt mellan olika vårdområden, kan det ändå vara svårt 
att använda dem fullt ut för att följa undanträngning. Men liksom vårdbarometern bör 
de i viss grad kunna användas för att följa patientupplevd kvalitet och tillgänglighet för 
grupper med större vårdbehov än genomsnittet. 
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4.3 Utmaningar med att använda nationella patientenkäter 
Utmaningarna med dessa enkäter är dels svarsfrekvensen som tenderar att vara relativt 
låg, samt att frågebatterierna inte innehåller tydlig information om huruvida 
väntetiderna till ett besök upplevs som rimliga. Vissa andra parametrar kan dock följas 
som beskrivits ovan. 
 
En del av enkätfrågorna i de nationella patientenkäterna är dessutom i dagsläget inte 
utformade enligt god praxis, då de innehåller fler positiva svarsalternativ än negativa. 
Detta torde dock inte ha så stor inverkan på jämförelse mellan grupperna över tid, utan 
snarare göra att själva resultatet på dessa frågor (hur stor andel som är nöjd/positiv 
med en viss aspekt) bör tolkas med försiktighet. 
 
 

5. NATIONELLA KVALITETSREGISTER 
 
5.1 Introduktion - vad är nationella kvalitetsregister? 
De nationella kvalitetsregistren är en samling av data som kan användas för att 
analysera och utvärdera hälso- och sjukvården. Syftet är att utveckla och förbättra 
kvaliteten och effektiviteten för patienter, vårdgivare och finansiärer. Syftet är också att 
utjämna de skillnader som finns avseende kvalitet och säkerhet mellan olika vårdgivare 
i landet. Registren innehåller data om enskilda patienter. Informationen kan bestå av 
bakgrundsvariabler som ålder, vikt, diagnos, behandling och resultat, inklusive variabler 
som avspeglar hur patienten upplever sitt hälsotillstånd. De nationella kvalitetsregistren 
används som underlag för s.k. öppna jämförelser av vården inom olika områden. 
 
För närvarande finns 73 nationella kvalitetsregister i drift. Ytterligare register planeras 
eller är under uppbyggnad. För de kronikergrupper som revisionen fokuserat på i denna 
granskning, finns specifika kvalitetsregister på följande områden: diabetes, astma, 
KOL20, MS och inflammatoriska polyartriter21 

I exempelvis diabetesregistret finns bakgrundsinformation om patienternas kön, ålder, 
livsstil mm, information om genomförda undersökningar (ögonbotten-, fot-) och 
behandlingar, och utfall (såsom HbA1c-mätvärdet, vilket ger en indikation på 
hälsostatusen hos en diabetespatient). 

5.2 Hur kan nationella kvalitetsregister användas för att följa undanträngning? 
I exempelvis det nationella kvalitetsregistret för diabetes, rapporteras hur ofta 
diabetespatienterna får träffa läkare, hur många som fått undersökningar av sina fötter 
och ögon inom vissa tidsramar. Dessutom rapporteras utfallsmått vad gäller HbA1c för 
patienterna. Beroende på registret i fråga, bör informationen i kvalitetsregistren 
åtminstone till viss del kunna användas för att följa upp om grupper med större behov 
tenderar att prioriteras ner till förmån för andra grupper med mindre behov, inom 
ramen för samma diagnosgrupp. Dessutom bör registerinformationen kunna användas 
till att följa om besöksfrekvensen generellt för exempelvis vissa undersökningar 
tenderar att ”glesas ut” eller ej. Med hjälp av utfallsmått som HbA1c kan man också i viss  
 
 
utsträckning följa om de behandlingsfrekvenser och insatser som görs leder till 
förbättrade eller försämrade utfallsresultat.  
 
 
 

                                                        
20 Astma och KOL ingår som delar i Nationella Luftvägsregistret. Riks-KOL som utgör KOL-delen av detta, 
har funnits relativt kort tid.  
21 Ingår som del i Svenska Reumatologi Register. 
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5.3 Utmaningar med nationella register vad gäller att mäta undanträngning 
De nationella registren har kommit olika långt vad gäller täckningsgrad, och det finns 
ännu inte register som täcker alla diagnosgrupper. Dessutom mäter dessa register 
endast väntetider för vissa typer av åtgärder/insatser, och ger ingen fullständig bild av 
hur tillgängligheten och vårdkonsumtionen ser ut för olika grupper. Men för många 
större diagnosgrupper bör det ändå finnas mycket intressant information att hämta för 
den som vill följa upp eventuella undanträngningseffekter inom sjukvården inom olika 
diagnosområden. Informationen kan utgöra ett viktigt komplement till besöksdata, 
väntetidsinformation, patientenkäter mm.  
 

 
 
 
 
 
 



 

Kort om rapporten 
Det finns en tydlig styrning i landstinget mot ökad till-

gänglighet vad gäller nybesök och behandling för alla in-

vånare. Kronikergrupper och andra vårdkrävande grup-

pers behov av bl.a. utsträckt tid för besök, kontroller och 

återbesök omfattas inte av incitamenten i denna styrning. 

Därför riskerar de att trängas undan. Data från vårdregist-

ren och flera rapporter ger indikationer på att så kan vara 

fallet. 

 


