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Sammanfattning 

Kandidatuppsats (2FE24E) Civilekonomprogrammet – Controller, 
Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, VT 2019.  

Titel: Lönsamhet eller vårdkvalitet? 

Författare: Amilia Falk och Julia Backe  

Handledare: Pia Nylinder  

Examinator: Elin Funck 

 

Bakgrund och problem: Införandet av LOV (2008:962) förändrade marknaden för den 

svenska primärvården, som idag består av både offentliga och privata aktörer. 

Lönsamhet och vårdkvalitet är två centrala faktorer som vårdcentraler måste förhålla sig 

till. I strävan efter dessa två uppstår konflikter och motstridigheter dem emellan, särskilt 

då det nuvarande ersättningssystemet till stor del baseras på så kallad ”ACG”. Det är 

med utgångspunkt i dessa konflikter som uppsatsen behandlar hur avvägningen mellan 

vårdkvalitet och lönsamhet görs inom den privata och offentliga primärvården.  

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om hur avvägning mellan lönsamhet 

och vårdkvalitet görs i privat och offentlig primärvård.  

 

Metod: Denna studie är en komparativ flerfallstudie som utgår ifrån ett abduktivt 

förhållningssätt. Empirin har erhållits genom sju intervjuer med verksamhetschefer och 

controllers på både offentliga och privata vårdcentraler. Ytterligare data som har samlats 

in är vetenskapliga artiklar, avhandlingar, litteratur och elektroniska källor.  

 

Slutsats: Slutsatsen visar att en avvägning mellan lönsamhet och vårdkvalitet görs på 

ledningsnivå, och att denna skiljer sig åt inom de olika regierna. Studien indikerar att de 

privata vårdcentralerna prioriterar lönsamheten högst, medan de offentliga 

vårdcentralerna prioriterar vårdkvaliteten högst. Avvägningen mellan lönsamhet och 

vårdkvalitet görs alltså genom mål och mått som tydliggör vårdcentralernas 

prioriteringar.  
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1 Inledning 
Denna uppsats handlar om avvägningen mellan vårdkvalitet och lönsamhet inom 

primärvården. Det inledande avsnittet tar även upp ämnen såsom ersättningssystem, New 

Public Management och professioner. Vidare förs en problemdiskussion kring konflikter 

mellan lönsamhet och vårdkvalitet, vilken mynnar ut i en frågeställning och ett syfte.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Primärvård beskrivs enligt 2 kap. 6§ i hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) som 

öppen vård vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Lagen lyder “Primärvården 

svarar för behovet av sådan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, 

förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och 

tekniska resurser eller annan särskild kompetens”. Huvudman, det vill säga den ansvariga 

myndigheten, för primärvården är enligt 2 kap. 2§ regionen eller kommunen inom ett 

visst geografiskt område. Enligt 3§ kan flera vårdgivare, såsom statlig myndighet, region, 

kommun eller annan juridisk person, bedriva primärvård inom samma geografiska 

område (Riksdagen, 2018). Begreppet regioner ersatte “landsting” från och med 1 januari 

2019 (Sveriges Kommuner och Landsting, 2019).  

 

Vårdcentralernas grunduppdrag är gemensamt för samtliga regioner på en övergripande 

nivå. Det innefattar mottagningsverksamhet för hälso- och sjukvård inom allmänmedicin, 

jourverksamhet, kommunala läkarinsatser, medverkan i regionernas smittskyddsarbete, 

kris- och katastrofberedskap samt forsknings- och utvecklingsarbete. Ytterligare 

gemensamt för samtliga regioners uppdrag till vårdcentralerna är att följa gällande 

konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter och riktlinjer. Uppdraget omfattar 

mottagningsverksamhet för bland annat diagnostik, behandling, uppföljning av 

behandling, rådgivning, omvårdnad, förskrivning av hjälpmedel samt utfärdande av intyg 

(Socialstyrelsen, 2016). 

 

På 2000-talet påbörjades en diskussion kring fritt vårdval, som innebar att patienten skulle 

ha rätt att själv välja vårdcentral. Till följd av denna diskussion infördes lagen om 

valfrihetssystem år 2008 (LOV, 2008:962). LOV tillämpas då kommuner och regioner 

konkurrensutsätter välfärdstjänster inom vården. Lagen syftar bland annat till att säkra 

likabehandling i offentlig och privat vård, öka konkurrensen inom vården, samt att varje 



  
 

2 

medborgare ska ha möjlighet att välja vårdcentral. LOV utgår från att det inte förekommer 

någon priskonkurrens mellan vårdcentralerna. Vårdvalsreformen blev obligatorisk för 

regioner inom primärvården år 2010. Antal vårdcentraler på marknaden har ökat med 19 

procent efter införandet av valfrihetssystemet. Idag finns cirka 1144 stycken vårdcentraler 

varav 766 stycken av dessa drivs i offentlig regi och 492 drivs i privat regi 

(Konkurrensverket, 2018).  

 

Under ett flertal decennier har signifikanta förändringar, ur ett 

ekonomistyrningsperspektiv, pågått inom offentlig sektor med avsikt att skapa ökad 

effektivitet. Dessa förändringar har huvudsakligen handlat om att tillämpa 

företagsekonomiska modeller inom statliga och kommunala verksamheter. 

Förändringarna har också inneburit att konkurrensutsätta skattefinansierade tjänster 

(Nilsson och Olve, 2018). Privata och offentliga aktörer som verkar på samma marknad 

har kommit att lyda under begreppet New Public Management (NPM), som innebär en 

ekonomisering av offentligt drivna företag. Detta betyder att offentligt drivna företag ska 

bedrivas på samma sätt som privata företag, där bland annat kostnadsmedvetenhet har 

stort fokus (Karlsson, 2017). Pengar är dock inget enskilt mål inom icke-vinstdrivande 

offentliga verksamheter, utan snarare ett medel för att nå verksamhetsmålen. Syftet är att 

användningen av skattemedel, ur ett samhällsperspektiv, ska optimeras och göra största 

möjliga nytta. Offentlig sektor har utvecklats från att leverera standardiserade tjänster 

som tilldelas medborgarna, till att medborgarna själva får välja mellan olika 

vårdcentraler. Syftet är att medborgare ska kunna konsumera välfärdstjänster på ett 

lättillgängligt och kostnadseffektivt sätt (Nilsson och Olve, 2018).  

 

Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är tre grundläggande riktlinjer inom den 

offentliga sektorn. Detta innebär att styrningsfrågor är mer komplexa i den offentliga 

sektorn, vilket innebär att målkonflikter kan vara svårare att hantera. En rättssäker process 

av varje ärende, där alla medborgare behandlas likvärdigt, innebär att simpla lösningar 

inte fungerar. Dessa processer måste istället vara välplanerade och blir ofta 

kostnadskrävande, då både demokrati och rättssäkerhet skall förekomma. Till skillnad 

från den offentliga sektorn, präglas den privata sektorn av värderingar såsom 

kostnadseffektivitet, produktivitet och funktionell rationalitet. Som privat utförare finns 

en signifikant skillnad mellan att verka på privat respektive offentlig, skattefinansierad 

marknad (Nilsson och Olve, 2018).  
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Kraven på god vård är identiska för både privata och offentliga aktörer och regleras av 5 

kap. 1§ i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30). God vård innebär bland annat att 

patientens behov att trygghet, kontinuitet och säkerhet tillgodoses. Det innebär även att 

patientens integritet och självbestämmande respekteras, samt att god kontakt upprättas 

mellan patient och personal. Slutligen innebär god vård lättillgänglighet (Riksdagen, 

2018). Begreppet vårdkvalitet kan även innefatta andra definitioner som inte regleras av 

lagen. Socialstyrelsen (2016) hävdar exempelvis att vårdkvalitet i första hand innebär att 

tillfredsställa de önskemål och förväntningar som patienten har, samt utöver att lindra 

symptom och bota sjukdomar, också ge god kroppslig och själslig omvårdnad. Sveriges 

Kommuner och Landsting (2019) har upprättat cirka 120 olika kvalitetsindikationer som 

bör uppfyllas och som även kan generera högre ersättning vid måluppfyllelse. 

Indikatorerna syftar till att följa upp medicinsk kvalitet samt främja lokala 

förbättringsarbeten. Vårdcentraler får dock själva välja vilka indikatorer de vill fokusera 

på och kan även utforma egna interna målsättningar. Inom hälso-, sjukvård- och omsorg 

finns också ett så kallat “Nationellt Kvalitetsregister”, vilket innehåller individbaserade 

uppgifter om medicinska problem, åtgärder för dessa, samt resultat. Registrets funktion 

är att enskilda regioner, sjukhus eller kliniker ska kunna följa upp hur de bedriver vården. 

Kvalitetsregister är nödvändigt inom ett modernt hälso-och sjukvårdssystem. Det ger 

upphov till kontinuerligt lärande, arbete mot utveckling och förbättring av medicinska 

diagnoser samt hur dessa ska behandlas. Målet med kvalitetsrapporteringen är att 

tillgängliggöra mått och resultat, samt att denna kan ske på ett standardiserat sätt med 

syfte att underlätta för allmänheten att läsa (Kvalitetsregister, 2018).  

 

I Sverige beslutar regionen om hur ersättningen till vårdcentralerna ska utformas, vilket 

innebär att val av ersättningssystem varierar mellan olika landsting. Det finns fyra olika 

typer av ersättningssystem, vilka är kapitation, anslag, ersättning per produktgrupp och 

åtgärdsbaserad ersättning. Dessa kan användas både i kombination med varandra eller 

som komplement till varandra och är följande:  

 

1. Kapitation är den huvudsakliga modellen för ersättning inom primärvården för 

samtliga regioner och innebär att ersättningen baseras på antal inskrivna patienter, 

eller utifrån ett geografiskt område. På grund av patienters olika vårdbehov kan 

modellen behöva kompletteras och anpassas. Denna modell har en fast, prospektiv 



  
 

4 

ersättning. Adjusted Clinical Groups (ACG) ingår i kapitaltionsmodellen och är 

en metod för beräkning av ersättning. Metoden utgår från antal registrerade 

diagnoser och genererar således ett mått på den förväntade vårdtyngden. 

Vårdtyngd innebär “patientens vårdbehov uttryckt i tid eller poäng” (Petersson, 

Jakobsson och Persson, 2002). Värdet beräknas på antal listade patienter och 

baseras på patientens ålder, genus och diagnos. Care Need Index (CNI) ingår 

också i kapitationsmodellen och är ett verktyg som utifrån socioekonomiska 

förhållanden identifierar risk för ohälsa. Den verkar som ett underlag för att skapa 

rätt nivå på vårdersättning. CNI beräknas bland annat på ålder, utlandsfödda, 

arbetslösa, ensamstående föräldrar med mera (Lindgren, 2014). 

2. Anslag (budgetfinansiering). Denna modell grundas på en förutbestämd budget, 

det vill säga med fast och prospektiv ersättning. Här har alltså vårdfinansiering, i 

teorin, god kontroll över kostnaderna. Denna modell är grunden inom 

specialistvård.  

3. Ersättning per produktgrupp. I denna modell ersätts vårdgivaren för definierade 

åtgärdspaket till ett förutbestämt pris. Denna modell har en prospektiv och rörlig 

ersättning.  

4. Åtgärdsbaserad ersättning. I denna modell ersätts vårdgivaren i efterhand för 

varje genomförd åtgärd. Denna modell har en retrospektiv rörlig ersättning 

(Lindgren, 2014).  

 

Trots att såväl privata som offentliga vårdcentraler ingår i samma finansieringssystem i 

regionerna, finns vissa skillnader mellan dem. En privat vårdcentral kan, utöver 

ersättningen från regionen, också finansiera verksamheten genom att ägarna tillskjuter 

kapital. Vårdcentraler i offentlig regi är momsfria, medan de som drivs i privat regi är 

momspliktiga. Momsplikten kommer från och med 1 Juli 2019 gälla för bemanningsbolag 

och hyrpersonal (Skatteverket, 2019) och kommer drabba de privata vårdcentralerna. Den 

sista basala skillnaden mellan de båda regierna är att en privat vårdcentral kan försättas i 

konkurs. Konsekvensen av detta innebär ofta högre krav på lönsamhet inom privat 

primärvård. Lönsamhet är en nödvändighet för ett företags fortlevnad och så även inom 

primärvården (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, 2018). 
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1.2 Problemdiskussion 
Hälso- och sjukvårdslagen hävdar att “Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa 

och vård på lika villkor för hela befolkningen” (1 kap. 2§ HSL 2017:30). Att Sveriges 

regioner har olika ersättningssystem kan dock strida mot “vård på lika villkor för hela 

befolkningen”, då det leder till väsentliga skillnader i hur verksamheten styrs. Detta 

genom att olika ersättningssystem ger upphov till olika incitament vad gäller exempelvis 

ekonomi. Konsekvensen blir att patienter riskerar att erhålla varierande vårdkvalitet 

beroende på var de befinner sig rent geografiskt.  

 

Halldin och Dahlgren (2017) konstaterar att stora delar av sjukvården har genomgått ett 

marknadsorienterat systemskifte, vilket har resulterat i att de etiska principerna inom 

sjukvården hotats. Allt mer frekvent har lönsamheten överordnats de etiska principer som 

utgör god vårdkvalitet, bland annat god vård på lika villkor för hela befolkningen. Detta 

är förenligt med att sjukvården skall styras utifrån företagsekonomiska riktlinjer där 

lönsamhet är ett högt prioriterat mål. Det har framkommit att vårdpersonal har tvingats 

“räkna pinnar” och beakta huruvida en patient är lönsam. En marknadsorientering av 

denna typ inom den offentligt drivna vården kan gå att hänföra till New Public 

Management som präglar den svenska primär- och sjukhusvården allt mer. Detta har 

resulterat i att läkare och övriga vårdpersonal inte kan följa den etiska professionens 

kompass som finns inom hälso- och sjukvårdslagen. Detta leder i sin tur till vård på olika 

villkor för patienterna (Läkartidningen,  2017). 

Lönsamhet i sjukvårdsorganisationer har tidigare behandlats i en polsk avhandling 

“Measuring diagnosis and patient profitability in healthcare: economics vs ethics”. 

Popesko, Novák och Papadaki (2015) undersöker hur aktivitetsbaserad kostnad kan 

användas för att utföra högkvalitativa lönsamhetsanalyser över utvalda patienter och 

ämnets inriktning är “bättre förståelse för internt kostnadsbeteende”. Fokus ligger på 

konflikten mellan den insamlade högkvalitativa redovisade datan och det begränsade 

utrymmet för ledningen att ta del av detta. De belyser svårigheten med att ekonomin inom 

sjukvården påverkas av etiska hinder. Popesko, Novák och Papadaki (2015) hävdar vidare 

att det är svårare att styra en sjukvårdsorganisation jämfört med många andra typer av 

organisationer. Dels på grund sjukvårdsorganisationens komplexitet och dels för att 

lönsamhetsanalyser inte kan ge information om affärsorienterade beslut. Detta då etiska 

principer är av stor vikt och måste respekteras. Slutligen återfinns en rad fördelar med 
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lönsamhetsanalyser inom sjukvårdsorganisationer, då de ger upphov till att resultatet kan 

förbättras eller att resursutnyttjande optimeras (Popesko, Novák, och Papadaki, 2015).  

 

I Sveriges samtliga regioner fungerar ACG, som ingår i kapitationsmodellen, som den 

huvudsakliga grunden för ersättning till vårdcentraler. Det innebär att vårdcentralerna kan 

öka lönsamheten genom att erhålla högre ersättning till följd av ökad vårdtyngd och 

diagnossättning (Bogg, 2015). Diskussioner har förts kring huruvida ACG är lämpligt 

som huvudsakligt ersättningssystem och misstänksamhet har riktats mot enskilda läkare 

och deras diagnosregistrering. Detta då ACG-värden är enkla att manipulera, exempelvis 

genom så kallad diagnosglidning (Lövtrup, 2013). Diagnosglidning innebär att en läkare 

systematiskt sätter många diagnoser, trots att de är irrelevanta eller obefogade ur 

medicinskt perspektiv, eller diagnostisering av en åkomma som också har diagnostiserats 

vid ett tidigare tillfälle (Paulsson, 2013). I ersättningssystemet innebär det att det ser ut 

som att vårdgivare behandlar ”sjukare” patienter, vilket resulterar i högre ACG-värden. 

Anledningen till denna diagnosglidning kan hänföras till att högre ACG-värden, det vill 

säga antal diagnoser, genererar högre ersättning. Detta skulle kunna bidra till ökad 

lönsamhet om vårdcentralen är ute efter att optimera resursanvändningen, eftersom 

kostnaderna styrs av intäkterna och dessa styrs av ACG (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2014).  

 

Att ACG får så stort utrymme i primärvårdens ersättningssystem har även kritiserats av 

läkare och en enkät från 2013 visar att varannan distriktsläkare i landstinget vill avskaffa 

ACG-systemet. Detta då ACG-systemet antas tvinga fram diagnoser som inte är 

medicinskt relevanta i syfte att erhålla mer ersättning. Regionens forskning- och 

utvecklingsenhet noterade höga ACG-poäng i en rapport och skickade därför ut en enkät 

till över 250 distriktsläkare i allmänmedicin. Denna enkät indikerade att många läkare 

upplever press på att sätta fler diagnoser än vad som faktiskt är befogat. Enkäten hade 75 

procents svarsfrekvens och närmare hälften av dessa upplever ett tvång att sätta fler 

diagnoser och 12 procent upplever en hög grad av tvång. De sätter fler diagnoser för att 

vara lojala mot vårdcentralen trots att det är högst oetiskt i deras profession. 62 procent 

av respondenterna upplever att ACG-systemet ger upphov till onödigt merarbete som 

missgynnar patienterna (Lövtrup, 2013).  
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Utifrån tidigare forskning och undersökningar kan ett problem identifieras som avser 

avvägningen mellan lönsamhet och vårdkvalitet. Detta styrks genom en artikel skriven av  

Halldin och Dahlgren (2017). Denna påvisar att det finns en konflikt mellan att styra 

hälso- och sjukvårdsorganisationer enligt New Public Management och samtidigt 

säkerställa läkarprofessionens etiska principer. Vidare hävdar Popesko, Novák och 

Papadaki (2015) att det finns en svårighet att styra sjukvårdsorganisationer efter 

lönsamhet. Detta eftersom att lönsamheten begränsas av etiska hinder som hänförs till 

patienternas rätt till lika behandling och därmed vårdkvalitet. En rapport från Sveriges 

Kommuner och Landsting, SKL, (2014) tyder på att ACG-systemet ger utrymme för 

diagnosglidning i syfte att uppnå högre ersättning och därmed lönsamhet. Detta påverkar 

både patientens erhållna vårdkvalitet och att läkarens etiska avsikter ifrågasätts. De 

privata aktörerna är beroende av lönsamhet, vilket således kan skapa en konflikt mellan 

lönsamhet och vårdkvalitet, i synnerhet utifrån ersättningssystemet. Även offentliga 

organisationer strävar efter överskott och det kan därmed uppstå en konflikt även här. De 

offentliga organisationerna drabbas dock inte lika hårt av konsekvenser vid misslyckad 

måluppfyllelse, då de ej kan gå i konkurs (Visita, 2018).  

 

Det är med utgångspunkt i de identifierade konflikterna som uppsatsen behandlar hur 

avvägningen mellan vårdkvalitet och lönsamhet ser ut inom primärvården. Studien 

kommer bidra med samhällsnytta genom att belysa hur ekonomiska och kvalitativa 

aspekter prioriteras inom privat och offentlig sektor. Uppsatsen påvisar också hur 

professioners etiska principer påverkas av olika ersättningssystem och krav på lönsamhet. 

Den förväntas komplettera tidigare forskning inom såväl primärvårdens 

ersättningssystem som vårdkvalitet. Förhoppningen är således att bidra med både praktisk 

och teoretisk relevans för vidare forskning.  

 

1.3 Syfte och problemformulering 
Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om hur avvägning mellan lönsamhet och 

vårdkvalitet görs i privat och offentlig primärvård. Frågeställningen blir därmed följande: 

 

• Hur görs avvägningen mellan lönsamhet och vårdkvalitet i privat respektive 

offentlig primärvård? 
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1.4 Avgränsning 
Uppsatsen har begränsats till undersökning på ledningsnivå inom Kronobergs län.  

 

1.5 Disposition  
 

•   Inledning Uppsatsen inleds med en beskrivning av bakgrund som mynnar ut i  
en problemdiskussion följt av en frågeställning. Inledningen avslutas  

med syfte och avgränsning. 

•   Teori Denna del presenterar arbetets teoretiska referensram och utgör grunden  

för analys av den empiriska datan. 

•   Metod I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet för studien samt forskningsmetod 

och strategi.  

•   Empiri Här presenteras den insamlade datan från de genomförda semistrukturerade 
intervjuerna. Avsnittet delas in i rubriker under vilka resultatet av  
intervjuerna presenteras.  

•   Analys I detta avsnitt ställs empirin mot teorin och utgår från frågeställningen. Här 

analyseras hur vårdkvalitet och lönsamhet förhåller sig till varandra samt hur 

de skiljer sig åt i privat och offentlig regi.  

•   Slutsats I detta avsnitt presenteras resultatet av studien. Slutsatsen besvarar 

Frågeställningen med utgångspunkt i analysen. Avsnittet avslutas med förslag 

på vidare forskning samt kritik mot tillvägagångssättet.  

 

2 Kapitel 1 - Vårdkvalitet och lönsamhet 
 

2.1 Vårdkvalitet 
Definitionen av vårdkvalitet är “grad av måluppfyllelse i vårdarbetet” eller att patienter 

får god och säker vård (Nationalencyklopedin, 2018). Det finns lagkrav på lika 

behandling inom vården, vilket också är en mänsklig rättighet, och regleras av 

diskrimineringslagen (2008:567). I 2 kap. 13§ står det skrivet att “diskriminering är 

förbjuden i fråga om; 1. hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet (...)” 

(Riksdagen, 2017). Begreppen patientsäkerhet och kvalitetsarbete är starkt korrelerade då 

kvaliteten är en del av patientsäkerheten och vice versa. Vårdgivaren har till uppgift att 



  
 

9 

leda, planera, kontrollera, följa upp, utvärdera, kontinuerligt förbättra verksamheten samt 

upprätta nödvändiga rutiner för att säkerställa vårdkvaliteten (Socialstyrelsen, 2018).  

 

Det finns olika kvalitetsmål, vilka fastställs nationellt, för den vård som bedrivs inom 

primärvården. Dessa måste vårdcentralerna följa utöver regionala mål. Ett kvalitetsmått 

som enligt lag måste uppfyllas är nationell vårdgaranti och regleras av 9 kap. i Hälso- och 

Sjukvårdslagen (2017:30). Detta innebär att hjälp per telefon eller fysiskt besök ska ske 

samma dag som patienten söker vård. Dessutom skall läkarkontakt, vid behov, erbjudas 

inom högst en veckas tid och inom 90 dagar efter remiss ska patienten få besök till 

specialistvården. I Sverige används också en nationell patientenkät som skickas ut 

vartannat år. Denna benämns som “Primärvårdsenkäten” och belyser områden som 

bemötande, helhetsintryck, information, delaktighet och kontinuitet. Förutom de 

nationella målen finns det, som tidigare nämnts, regionala mål. Dessa bestäms av 

politikerna inom varje region. Målen kan anpassas efter lokala mål- och förutsättningar 

(Socialstyrelsen, 2016).  

 

Utöver nationella och regionala målsättningar finns även interna målsättningar som syftar 

till att förbättra den enskilda verksamheten. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

har publicerat cirka 120 kvalitetsindikationer för primärvårdskvalitet, vilka syftar till att 

stötta lokalt förbättringsarbete. Dessa beräknas automatiskt från data i bland annat 

journaldata (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). Dessutom publicerar 

Socialstyrelsen och SKL årligen jämförelser av hälso- och sjukvårdskvalitet samt 

effektivitet i landets olika regioner. Dessa jämförelser utgår från ett flertal perspektiv. 

Exempel på dessa perspektiv är tillgänglighet, patienterfarenheter, medicinska resultat 

och kostnader. Publiceringen syftar till medborgares rätt till insyn, vilket även kan bidra 

till bättre vård till patienter. Detta då öppen insyn medför kontinuerlig granskning av 

vårdkvaliteten och förväntas förbättra sjukvården (1177, 2019).  

 

För att förbättra den medicinska kvaliteten, finns en expertgranskade enhet vid namn 

“Den medicinska revisionen” (Karolinska Institutet, 2015). De utför granskningar på 

uppdrag av Svenska Läkaresällskapet (SLS) och består av en sammansatt grupp läkare, 

sjuksköterskor och sjukvårdsadministratörer. Dessa anses ha en mycket viktigt roll vad 

gäller kvalitetsarbetet. Revisionen baseras på fyra grundläggande mål, vilka är; etik och 

prioriteringar, vetenskap och medicinsk måluppfyllelse, patientsäkerhet, och fortbildning. 
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Vid professionell granskning och klinisk revision, står dessa mål i fokus (Svenska 

Läkaresällskapet, 2018). Revision kan dock ske internt med hjälp av egna granskare, eller 

externt, av utomstående granskare (Nationalencyklopedin, 2018).   

 

Det har visats sig att 16 av de 20 vårdcentralerna med högst patientnöjdhet är drivna i 

privat regi, vilket påvisas i SKL:s nationella patientenkät för primärvård, den så kallade 

“Patienttoppen”. Enligt denna undersökning erbjuder alltså privata vårdcentraler i regel 

något högre kvalitet på alla parametrar, jämfört med de offentligt drivna vårdcentralerna. 

Den största skillnaden när det kommer till kvaliteten gäller kontinuiteten, ett område där 

de privata vårdcentralerna är bättre. Det handlar framför allt om att patienter i större 

utsträckning får träffa önskad läkare och/ eller samma läkare vid varje besök (Almega, 

2019).  

 

Kritik som riktats mot kvalitetsarbeten inom vården är att de kan vara för inriktade på 

kortsiktighet trots att långsiktiga åtgärder också bör belysas. Detta då fokus i 

kvalitetsarbetet ofta hamnar på vanliga, lättdiagnostiserade sjukdomar som är enkla att 

dokumentera och följa upp. Patienter som har ovanliga, svårdiagnostiserade sjukdomar 

blir då lidande. En risk som kan uppstå är att vårdgivarna överproducerar vård till enklare 

fall (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). En annan kritik mot kvalitetsarbetet är 

att det är alltför fokuserat på kvantitativa mått, vilket kan härledas till “management by 

numbers” som anses vara bristfälligt. Management by numbers innebär att enbart förlita 

sig på siffror, helt utan komplettering med kvalitativa mätningar. Kvalitativa mätningar 

innebär exempelvis att betrakta verksamheten som en helhet, där hänsyn tas till 

människors olika egenskaper och förutsättningar i form av strategi och situation. 

Verksamhetsstyrning innebär just fokus på verksamheten och de aktiviteter som 

genomförs, exempelvis produktion, marknadsföring, administration etcetera (Andersson 

och Funck, 2017)  

 

2.2 Ersättningssystem 
 

2.2.1 Ersättningsystem i Sveriges regioner 
Ekonomistyrningen och dess utformning är idag central inom sjukvården. Styrningen av 

vården har förändrats successivt under de senaste 30 åren och vårdgivare har börjat styras 

allt mer av ekonomiska incitament. Under 1980-talet dominerades sjukvården av 

anslagsfinansiering och ett “budget-tänk” som syftade till att erhålla en förutbestämd fast 
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kostnad. Låg kostnadskontroll, undermålig effektivitet samt icke existerande eller 

bristande möjlighet till vårdval, var några aspekter som sjukvården kritiserades för. 

Konsekvensen av detta blev att flera landsting under början av 1990-talet genomförde 

reformer för att öka produktivitet. Detta genom bland annat så kallade beställar-utförar 

modeller samt övriga ersättningsmodeller, där vårdgivare får ersättning för antal utförda 

aktiviteter (Lindgren, 2014).  

 

Under 2000-talet skiftade fokus och mätningar av utfall började ske på varierande sätt, 

exempelvis öppna jämförelser av kvalitetsindikatorer. Dessa jämförelser har lett till att 

intresset för målrelaterade ersättningar ökat. Grad av måluppfyllelse, prestationer och 

resursinsatser är vanliga faktorer som ofta kopplas till betalning. Den varierande 

utformningen av ersättningssystemet hävdas också leda till att påverka aktörernas 

beteende, då ersättningssystemet skapar olika incitament (Lindgren, 2014). 

 

I Sverige beslutar landstingen om hur ersättningen ska utformas, vilket har lett till att 

ersättningssystemet varierar i hela landet och det råder skillnader i vilka modeller som 

tillämpas. Variationerna sker även inom primär- och specialistvården. Lindgren (2014) 

skriver att “Ersättningssystemets konstruktion utgör ramen för hur både offentliga och 

privata aktörer agerar”. Ersättningssystemen har betydelse för effektivitet, kvalitet och 

organisationssätt och dess konstruktion har även stor betydelse för vilka incitament som 

skapas för vårdcentralerna. Ersättningssystemet är dock inte den enda betydande faktorn. 

Även inre motivation, återkoppling, lagar, regleringar och patientegenskaper har en 

inverkan.  

 

De två huvuddimensionerna som ersättning övergripande beskrivs utifrån är tid och 

aktivitet. Vad gäller tid kan ersättning bestämmas i förväg och kallas då för prospektiv 

ersättning. Att ersättningen fastställs prospektivt innebär att utföraren får ett fast belopp 

utan att någon hänsyn tas till vad de faktiska kostnaderna blir. Här har utföraren 

incitament att arbeta resurssnålt. Om ersättningen bestäms i efterhand kallas den för 

retrospektiv ersättning. Att ersättningen fastställs retrospektivt innebär att utförarens 

betalning baseras på faktiskt resursåtgång. Här har utföraren incitament att producera så 

mycket som möjligt. Vad gäller aktivitet kan ersättningen vara fast, vilket innebär att 

ersättningen inte förändras proportionellt till volymen. Vid rörlig ersättning förändras den 
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således i proportion till hur mycket som görs. Incitamenten ser därmed olika ut i de olika 

fallen (Lindgren, 2014).  

 

2.2.2 Modeller för ersättning i vården 
Det finns fyra ersättningsmodeller för primärvården i Sverige, vilka tidigare har 

beskrivits. Detta avsnitt kommer enbart behandla kapitationsmodellen, samt anslag- och 

åtgärdsbaserad ersättning. Orsaken till detta är att de är mest relevanta för studien.  

 

2.2.3 Kapitationsmodellen 
Kapitation är den huvudsakliga modellen för ersättning inom primärvården. Inom 

kapitationsmodellen är det vårdgivaren som står ansvarig för den definierade 

populationen och ersätts beroende på egenskaper och storlek. Populationen i sig 

definieras på olika sätt, antingen ifrån antalet patienter inskrivna på vårdcentralen, eller 

utifrån ett geografiskt område. På grund av patienters olika typer av vårdbehov finns det 

ett behov att kompensera och justera modellen. Ersättningsnivån baseras på egenskaperna 

hos den underliggande populationen. Vilka aspekter som justeringen baseras på samt hur 

stor tyngd dessa ger, varierar. Några faktorer som förekommer är vårdtyngd, 

socioekonomi och vårdcentralens läge. Ett fåtal av verksamheterna får ersättning för 

särskilda uppdrag, exempelvis mödravården. Ersättning justeras även baserat på 

täckningsgrad och hur stor del av patientens konsumtion som sker på rätt plats och nivå i 

organisationen, vilket kan ses som målrelaterad ersättning. Inom kapitationsmodellen får 

vårdgivare helhetsansvar för patienten, något som möjliggör att verksamheten kan 

utformas efter de behov som patienten har (Lindgren, 2014).  

 

2.2.4 ACG 
Allt fler landsting använder Adjusted Clinical Groups (ACG) vilket är en metod inom 

kapitationsmodellen. Den används för beräkning av ersättning och utgår från registrerade 

diagnoser. ACG genererar även ett mått på den förväntade vårdtyngden. Värdet beräknas 

på antal listade patienter och baseras på patientens ålder, genus och diagnos. CNI är ett 

verktyg som utifrån socioekonomiska förhållanden och identifierar risk för ohälsa. Den 

verkar som ett underlag för att skapa rätt nivå på vårdersättning. CNI beräknas bland 

annat på ålder, utlandsfödda, arbetslösa, ensamstående föräldrar med mera (Bogg, 2015).  
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2.2.5 Åtgärdsbaserad ersättning och anslag 
Många landsting använder åtgärdsbaserad ersättning och anslag som komplement till 

kapitation. Åtgärdsbaserad ersättning innebär ersättning i efterhand, det vill säga att 

vårdgivaren ersätts för varje utförd aktivitet. Vad som faktiskt definieras som en aktivitet 

och hur denna ersätts är olika beroende av vilken modell som används. Ett patientbesök 

kan till exempel ersättas med samma taxa oavsett om patienten ifråga besöker olika 

yrkesgrupper, eller olika taxa beroende på vilken profession de besöker (Lindgren, 2014).  

 

2.2.6 Effekter av ersättningsmodeller 
Ersättningsmodeller kan associeras med både negativa och positiva effekter. För att 

parera de negativa effekterna används olika metoder. Eftersom att justeringar i 

ersättningssystemen är en del av större reformer, är det utmanande att konstatera vilka 

effekter en viss ersättningsmodell bidragit till. Effektiviteten påverkas av typ av 

ersättning. Vid rörlig ersättning erhålls lägre grad av kontroll över förväntade 

regionskostnader, men ger å andra sidan vårdgivaren högre incitament att förändra 

produktiviteten till det bättre. Det motsatta gäller vid fast ersättning. Regionerna bär den 

finansiella risken vid rörlig ersättning (Lindgren, 2014).  

 

Olika ersättningssystem ger olika incitament för vilken vård som ges. Det finns enbart ett 

ersättningssystem som skapar incitament att behandla alla patienter och detta är 

åtgärdsbaserad ersättning. Detta på grund av att varje åtgärd blir ersatt. Om ersättningen 

som utbetalas är högre än kostnaden för att utföra en åtgärd och så länge tillräckligt med 

kapacitet finns tillgänglig, så är åtgärden lönsam. Inom de andra ersättningssystemen 

finns incitament att begränsa vårdtillgången för vissa patientgrupper, såsom vid 

anslagsfinansiering och kapitationsersättning. Detta då det finns risk för övervältring av 

patienter, vilket innebär att frånsäga sig ansvaret. Det kan handla om att patienter utsätts 

för långa väntetider, vilket påverkar vårdkvaliteten, eller att patienten remitteras till annan 

vårdgivare. Vid kapitation kan det vara lönsamt att ha så många patienter som kapaciteten 

tillåter, men att enbart behandla patienter med enklare åkommor och låta svårbehandlade 

patienter skrivas upp på väntelista. Det beror dock på vilken metod inom 

kapitationsmodellen som används. Detta dilemma kan dock lösas genom att 

“konkurrensutsätta vårdproducenterna”. De svårbehandlade patienterna som är 

uppskrivna på väntelista kan således få vård på annat ställe (Lindgren, 2014).  
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Kvalitet är en faktor som också skiljer sig mellan de olika ersättningssystemen. Den 

modell som är mest neutral i kvalitet är den åtgärdsbaserade ersättningen. Det finns 

nämligen inga incitament att välja bort behandlingar som ger högre grad av kvalitet, 

eftersom ersättning av åtgärderna sker i efterhand. En behandling som medför en 

komplikation där patienten behöver genomgå en ny behandling, kompenseras av 

ytterligare ersättning. Detta ger upphov till en motstridighet vad gäller arbetet för att 

säkerställa hög vårdkvalitet. Anslag och kapitation är båda ersättningssystem med fast 

ersättning och har incitament för låg aktivitet, vilket kan resultera i lägre grad av kvalitet 

och service (Lindgren,  2014). 

 

2.2.7 Kritik mot ersättningssystem 
Det har riktats en del kritik mot ersättningssystemet i Sverige, främst av privata 

vårdcentraler. Kritiken riktas mot att regionerna går in och täcker upp eventuella 

underskott hos de offentligt drivna vårdcentralerna, utan att kompensera de privata. 

Orsaken till att många av de offentliga vårdcentralerna har gått med förlust beror till stor 

del på höga kostnader för hyrpersonal. Kritiken kontras ofta med att regionerna strävar 

efter konkurrensneutrala villkor, vilket enligt Konkurrensverket är mycket viktigt. 

Ersättningen skall vara lika för alla vårdcentraler, oavsett om de bedrivs i privat eller 

offentlig regi, och det är kvalitet de skall konkurrera med och inte priset. Fokus bör även 

ligga på kvalitet framför pris vid upphandlingar (Konkurrensverket, 2018).  

 

2.2.8 Diagnosglidning 
ACG-metoden har blivit kritiserad för att ge upphov till diagnosglidning. 

Diagnosglidning innebär att en läkare systematiskt sätter diagnoser. Dessa diagnoser kan 

vara obefogade, irrelevanta eller redan satta (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014). 

Diagnosglidningar kan kopplas till utformning av ersättningssystem. Det förekommer 

framförallt där vården istället för att styras mot strikta medicinska behov, styrs mot mer 

lönsamma behandlingar. Så är fallet också med ACG (Riksdagen, 2004). De hälso- och 

sjukvårdsorganisationer som har ett ersättningssystem som till stor del baseras på ACG-

värden hos listade patienter har större tendens att utöva diagnosglidning (Vård i fokus, 

2018). Genom diagnosglidning kan organisationerna erhålla en högre ersättning och på 

så sätt öka lönsamheten. Detta skapar incitament att öka antalet diagnoser. Lönsamhet 

benämnas i sin tur som den ekonomiska effektiviteten hos en verksamhet och mäts 

vanligtvis som förhållandet mellan det erhållna överskottet och värdet av utnyttjade 
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resurser. Privata aktörer är i större behov av lönsamhet eftersom det säkerställer företagets 

fortlevnad och risken för konkurs minimeras (Nationalencyklopedin, 2018). 

 

2.3 Offentlig och privat sektor 
 

2.3.1 Värdegrunder i den offentliga och privata sektorn 
Den offentliga sektorn kontrolleras och styrs av en rad värderingar och så kallade etos. 

Dessa etos brukar delas in i två delar, demokrativärden och ekonomivärden. Den 

offentliga sektorn tillhör ofta “demokrativärden” och värderingarna inom denna är 

traditionellt sett demokrati, etik och rättssäkerhet. Den privata sektorn antas ofta tillhöra 

den så kallade “ekonomivärden” med värderingarna som kostnadseffektivitet, 

produktivitet och funktionell rationalitet. Idag talas det dock om att den offentliga sektorn 

har blivit “ekonomiserad”, vilket innebär att den alltmer styrs och kontrolleras av 

ekonomiska styrmodeller. Kostnadskontrollen antas ha ökat och fokus ligger på mätbara 

faktorer. Detta på grund av att den offentliga sektorn inte kan ha kontroll över 

intäktssidan, då de får en ersättning från staten, utan enbart kan kontrollera utflödet. 

“What gets measured gets done” kan sägas vara en orsak till ekonomiseringen. Detta då 

det finns en strävan och önskan efter att kunna mäta aktiviteter på olika sätt. 

Likabehandling och rättssäkerhet är dock fortfarande svåra att mäta i monetära termer 

(Karlsson, 2017).  

 

Den offentliga sektorn är i många avseenden tydligt avgränsad från den privata sektorn 

och den mest påtagliga skillnaden ligger i mål och medel. Utgångspunkten för att uppnå 

uppsatta mål inom offentlig sektor kan sammanfattas av så kallade “fyra E”, vilka 

sammanlänkar de två värdena och skapar balans. De “fyra E” innefattar den offentliga 

sektorns grunduppdrag, vilket är att leverera god service till medborgarna, och är ett 

medel för måluppfyllelse. Dessa består av efficiency, effectiveness, equity och economy, 

det vill säga produktivitet, effektivitet, likabehandling och rättssäkerhet samt ekonomi. 

Medel är arbetssätt för att uppnå målen och kan till exempel vara strategiplaner och 

utökad kompetens (Nilsson och Olve, 2018).  

 

Effektivitet syftar till att göra rätt saker, medan produktivitet syftar till att göra saker rätt. 

Inom den offentliga sektorn handlar det exempelvis om måluppfyllelse vad gäller bland 

annat trygghet och sysselsättning. Detta då välfärdstjänster inte kan mätas i monetära 

termer och det som mäts är således “upplevd grad av välfärd” av medborgarna. Inom den 
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privata sektorn syftar produktivitet till hur stor kundnytta eller aktieägarvärde som 

organisationen presterat. Likabehandling syftar till att alla medborgare skall behandlas 

lika oavsett kön, etnicitet och sexuell läggning med mera. Detta sker även i enlighet med 

diskrimineringslagen (DL 2008:567). Rättssäkerhet syftar bland annat till att 

administrationen skall följa rådande lagar och regler, vilket även säkerställer 

rättssäkerhet. Den sista faktorn, ekonomi, syftar till användning av ekonomiska resurser. 

Då den offentliga sektorn finansieras med hjälp av ersättning från staten, förväntas dessa 

medel användas på ett rationellt sätt för att effektivisera resursanvändningen. Det innebär 

exempelvis att pengarna skall användas ansvarsfullt och att sparande värderas högt. Det 

krävs dock en balans mellan de olika värdena. En organisation som enbart drivs av 

demokrativärden kommer lyckas generera god service till medborgarna. Å andra sidan 

finns en ständig utmaning med att få resurserna att räcka till (Karlsson, 2017).   

 

Övergripande mål inom den offentliga sektorn kan beskrivas som “att skapa en välfärd 

som gynnar såväl medborgare som stat” och ekonomi kan betraktas som en förutsättning 

för måluppfyllelse. Målet inom den privata sektorn kan koncentreras till vinst, då vinst är 

en grundläggande förutsättning och nödvändighet för en organisations fortlevnad. 

Vinsten används ofta till återinvesteringar, innovationer och ägarutdelning. Vinster inom 

offentlig sektor kallas ofta för ekonomiskt överskott och används som ett medel för att 

uppnå övergripande mål. Det ekonomiska överskottet investeras i offentliga verksamheter 

som gått med underskott (Karlsson, 2017).  

 

2.3.2 New Public Management 
Den offentliga sektorn präglades under lång tid av traditionell ekonomistyrning där varje 

enhet kalkylerades som ett kostnadsställe. Detta har inneburit utmaningar vad gäller 

kalkylering av i synnerhet verksamhetens effektivitet. Till följd av detta har åtskilliga 

forskare eftersträvat en rationalisering av den offentliga sektorn genom att försöka 

introducera andra typer av styrsystem. På 1980-talet introducerades New Public 

Management (NPM) och lanserades år 1991 av Christopher Hood. Det var först genom 

detta som ekonomistyrningen inom den offentlig sektorn kunde effektiviseras. Sedan 

introduktionen av NPM har ett flertal förändringar skett inom den offentliga sektorn. En 

förändring är att de ekonomiska styrmedel som tidigare endast tillämpats i privata 

verksamheter numera utövas inom den offentliga sektorns verksamheter. Grundtanken 

med NPM är just att styra de offentliga verksamheterna som övriga privata verksamheter 

i näringslivet (Nilsson och Olve, 2018).  
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New Public Management består av ett flertal reformer, vilka tillsammans försöker 

förklara en samhällsförändring med avstamp i den offentliga sektorn. I grund och botten 

är New Public Management ett paraplybegrepp för reformer som infördes under andra 

delen av 90-talet. New Public Management kan på ett förenklat sätt sägas vara 

privatiseringen av den offentliga sektorn. Dock bör fokus ligga på idén kring 

möjliggörandet av effektivare resursanvändning i både ett internt och externt syfte. Det 

interna perspektivet behandlar i synnerhet strävan efter att organisera och styra för att på 

ett så effektivt sätt som möjligt omvandla offentliga resurser. Det externa perspektivet 

handlar om att leverera den typ av välfärd som samhället förväntar sig (Karlsson, 2017).  

 

De samhälleliga förändringar som mynnar ut i New public Management grundar sig i fyra 

olika trender. Dessa trender sammanfattas i följande punkter; ett försök att dämpa den 

offentliga sektorns utbyggnad, ett skifte mot privatisering, utveckling av automatisering 

i form av informationsteknologi och utvecklandet av en mer internationell agenda 

(Karlsson, 2017).  

 

Hood (1991) visar på sju olika aspekter av ovanstående fyra trender vilka är:  

• Professionellt ledarskap 

• Standarder och prestationsmått  

• Resultat och utfall  

• Decentralisering 

• Konkurrens 

• Nya förvaltningsstilar 

• Sparsamhet med offentliga medel 

 

2.3.3 Kvasimarknader 
Privatisering och bolagisering av offentlig egendom är relaterat till tanken om att 

affärsdrivna bolag verkar på en och samma marknad. Det fundamentala motivet till varför 

kommunala eller statliga organisationer privatiseras är en önskan om konkurrens. Detta 

bygger på ett antagande om att konkurrens driver upp kvaliteten på välfärdsproduktion. 

Ineffektiva organisationer kommer misslyckas att attrahera nya kunder om 

marknadsmekanismerna tillåts styra. Genom att inte attrahera kunder kommer intäkterna 

att sjunka tills organisationen försätts i konkurs. De ineffektiva organisationerna kommer 
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därmed slås bort från marknaden och ge plats för de effektiva organisationerna (Karlsson , 

2017).  

 

Privatiseringen av den offentliga sektorn medför en del svårigheter. En av dessa har varit 

avsaknad av marknader att agera på. I situationer när detta har varit fallet har aktörer 

försökt stimulera egna marknader. Det är detta som benämns som kvasimarknader och är 

en så kallad artificiellt livnärd marknad, eller marknadsaspekt, vars syfte är att allokera 

offentliga resurser. (Karlsson, 2017). Kvasimarknad är en tidigare monopoliserad 

marknad, men som nu drivs av konkurrerande leverantörer. Trots detta fungerar 

marknaden inte som en normal marknad då alla aktörer på marknaden inte satsar på 

vinstmaximering, vilket också är fallet inom primärvården. Efterfrågan på marknaden 

bestäms inte av behov som på en normal marknad, utan av en offentlig budget 

(Beckström, 2011).  

 

I takt med den ökade andelen privata utförare av skattefinansierade verksamheter, så som 

vårdcentraler, förändras också styrningsutmaningarna. Detta gäller både offentliga och 

privata utförare. Ett tjänsteföretag kan på den privata marknaden ta betalt i öppen 

konkurrens och därigenom påverka den totala intäktsmassan genom såväl pris som volym 

(Nilsson och Olve, 2018). Den privata primärvården har haft hög tillväxttakt och det beror 

främst på ökningen av andelen vårdcentraler som bedrivs i privat regi. De offentligt 

drivna vårdcentralerna uppvisar dock underskott i tre av fyra landsting, vilket till stor del 

kan förklaras av brister i ersättningssystemet (Grant Thornton, 2014).  

 

2.4 Professioner 
En profession är ett yrke vars verksamhet baseras på vetenskaplig forskning. Exempel på 

professioner är läkare och advokater. Vad som är utmärkande för en profession är att den 

ofta har hög status, prestige och är akademiskt förankrad (Brante 2009). Freidson (1976) 

använder två kriterier för att definiera vad en profession är: 1. Hög utbildning och 2. Har 

en specifik position i sin anställning.  

 

Läkare och sjuksköterskor är två professioner som båda är involverade i sjukvårdens 

ekonomiska beslut. Detta då effektiviteten av resursanvändningen tros öka. Läkare 

speciellt, har ett stort inflytande över resursanvändningen inom sjukvården, men studier 

visar att de i stor utsträckning inte prioriterar budgetering eller annan typ av ekonomisk 
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kontroll. De flesta läkare anser istället att fokus ska ligga på god vårdkvalitet och 

yrkesmässiga målsättningar (eng. professional goals). En ytterligare faktor till att läkare 

sällan intresserar sig för sjukvårdens ekonomi, beror på att de ofta identifierar sig med 

yrkesrollen de har, snarare än organisationen de jobbar för. Studier visar även att 

sjuksköterskor är mer dedikerade till att ta hänsyn till ekonomi, detta då de ofta tilldelas 

administrativa chefsroller (Nylinder, 2012). Detta kom som en konsekvens av att det 

allmänna rådet om att enbart läkare kan bli klinikchefer hävdes år 1997 ((SOSFS 1997:8) 

Socialstyrelsen, 2015)  

 

Sjukhus är en typisk “professional bureaucracy”, vilket innebär att organisationen är både 

centraliserad, decentraliserad och komplex. Det dagliga arbetet i form av patientkontakt 

är centraliserad, medan de administrativa delarna är decentraliserade. Detta eftersom den 

högre ledningen kontrollerar den lägre. Det finns dock forskare som hävdar att sjukhus 

inte kan klassas som organisationer, eftersom de saknar många karaktäristiska drag för 

att kunna definieras som en organisation (Brunsson och Sahlin-Andersson, 2000). Därtill 

finns ett ytterligare antal definitioner som beskriver en organisation. Exempelvis att den 

ofta är indelad i olika avdelningar och därefter även i underavdelningar. En annan 

definition är att de är en sammansättning av olika delar som tillsammans bildar en helhet, 

vilket i sin tur ställer stora krav på god ekonomistyrning (Bokföringstips, 2010) 

(Nylinder, 2012).  

 

Läkare styrs av medicinens etik och deras intresse ligger därav först och främst i 

patientens välmående. Administrativa chefer styrs, till skillnad från läkare, av lagar och 

regler som bland annat inkluderar budgetramar. Detta har kommit att leda till att det 

medicinska yrket idag har delats upp i två specialiserade grupper, nämligen 

kunskapseliten och den administrativa eliten, varav den sistnämnda har ett mer 

omfattande ansvarstagande (Freidson, 1984). Den administrativa eliten ansvarar för bland 

annat “balansen mellan medicin, finansiella begränsningar och politiska påtryckningar”. 

Kunskapseliten är å andra sidan ofta mer inriktade på forskning och utveckling av 

sjukvården. Deras kunskap används därefter som underlag till den administrativa eliten. 

Verksamhetschefer är exempel på typiska administrativa eliter, då de ansvarar för både 

prestationsmätning vad gäller vårdkvalitet samt finansiella begränsningar (Freidson, 

1984,1985).  
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Under ett flertal år har andelen chefer med medicinsk bakgrund reducerats. 

Läkarförbundet försöker få fler läkare att välja en karriär som chef. Det finns tydliga 

samband mellan medicinsk kompetens på beslutande nivå och högre medicinsk kvalitet 

och vårdkvalitet. Forskningen påvisar en reducerad förekomst av vårdskador och bättre 

patientnöjdhet där cheferna har medicinsk kompetens. Chefer som har medicinsk 

bakgrund har goda förutsättningar att ge stöd, även i det professionella utförandet. Detta 

då det kan finnas ett behov hos läkare få rådgivning kring etiska och professionella frågor 

av sin chef (Savage et. al, 2017).  

 

2.4.1 Läkarens etiska principer 
Läkarförbundet har upprättat 19 etiska regler som ska vägleda läkarna. Dessa innehåller 

grundläggande värderingar vad gäller medicinsk etik. Sveriges läkarförbund hävdar att 

dess medlemmar ska ledas av dessa regler och inte ska delta i vård där frihet att handla 

efter dessa regler saknas. Tre av dessa etiska regler lyder som följande: 

1. Läkaren ska i sin gärning bidra till att medicinska resurser används på bästa sätt 

till gagn för patienterna. Läkaren ska aldrig medverka till otillbörlig prioritering 

av enskilda patienter eller patientgrupper eller till att ge dem otillbörlig ekonomisk 

eller annan fördel. 

2. Läkaren får inte låta sig påverkas av otillbörligt förvärvsbegär och inte utföra 

annan undersökning och behandling än vad som är medicinskt motiverat. 

Ersättningen ska anpassas efter prestationens art och omfattning. 

3. Läkaren ska i sin gärning alltid ha patientens hälsa som det främsta målet och om 

möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta (Sveriges Läkarförbund, 2017).  

3 Metod 
I följande avsnitt kommer uppsatsens tillvägagångssätt att belysas. Vidare kommer 

avsnittet behandla val av metod, forskningsdesign, val av teori, urval, insamling av 

empirisk data, intervjuer, bearbetning av empirisk data, etiska överväganden samt 

kvalitetsmått.  

 

3.1 Fallstudiedesign 
Denna fallstudies fundamentala syfte är att genomföra en ingående och detaljerad analys 

av hur avvägning mellan lönsamhet och vårdkvalitet görs i primärvården. Metoden 

lämpar sig bäst i de fall där frågeställningarna är utformade som “hur” eller “varför” (Yin, 

2007). Frågeställningen i denna uppsats lyder “hur görs avvägning mellan lönsamhet och 
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vårdkvalitet i privat respektive offentlig primärvård?” och frågeställning är därmed 

förenlig med denna typ av forskningsdesign. Studien är här inte begränsad till ett fall utan 

kan kategoriseras som en flerfallsstudie, då ett flertal vårdcentraler i olika regier har 

jämförts. Yin (2007) benämner detta som komparativ forskningsdesign som syftar till att 

tillämpa två identiska metoder för studie av två separata och kontrasterande fall. Den 

komparativa forskningsdesignen baseras på jämförelselogik.  

 

Vårdkvalitet och lönsamhet, vilket uppsatsen bygger på, har studerats inom flera företag 

och i två olika regier. Vidare besitter de respondenter som har intervjuats olika typer av 

kompetens, vilket erbjuder olika infallsvinklar och perspektiv. Detta tyder på en 

flerfallsstudie där fyra olika fall, vårdcentraler, har studerats. Dessa har jämförts med 

varandra utifrån en mer eller mindre identisk metod där en generell intervjuguide har 

använts som underlag. Frågorna har anpassats för att på detaljnivå erhålla relevant och 

djupgående information från de olika vårdcentralerna. Flerfallstudier har, som tidigare 

nämnts, en komparativ design och detta påvisas här även genom jämförelse mellan privat- 

och offentlig primärvård. Detta är en ytterligare faktor till att flerfallsstudier är en relevant 

forskningsdesign för uppsatsen. Dessutom genererar flerfallsstudier mer trovärdiga svar 

(Yin, 2007).  

 

3.2 Val av metod 
Uppsatsen bygger på en kvalitativ forskningsstrategi. Fokus ligger på att tolka teorier och 

empiri och studien följer en så kallad icke-linjär forskningsprocess. Det innebär att 

förändringar över tid tillåts och att processen inte behöver göras steg för steg (Bryman 

och Bell, 2017). En deduktiv ansats utgår från en linjär process, men denna uppsats har 

inte utgått från en specifik ordningsföljd. Exempelvis har teorin anpassats efter den 

insamlade empirin.  

 

Uppsatsens studieprocess har sett ut på följande vis:  

1. Generella frågeställningar 

2. Val av respondenter och platser  

3. Insamling av data 

4. Information insamlad från den empiriska undersökningen applicerades på teorin 

5. Datan anpassas genom ytterligare tillägg eller revidering av data  

6. Analys och slutsats skapas utifrån insamlad teori och empiri 
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För att undvika de begränsningar som induktiva och deduktiva ställningstaganden 

medför, föll valet på en abduktiv ansats. Detta då uppsatsen varken bygger uteslutande på 

teori eller empiri. Den abduktiva ansatsen går även att identifiera genom den teoretiska 

grund som kontinuerligt utvecklats. Genom att kombinera empiri och teori har en 

förståelse för problematiseringen successivt vuxit fram, från vilken slutsatser har dragits. 

Det kan därmed antas att uppsatsen har ett abduktivt förhållningssätt, eftersom processen 

har en icke-linjär struktur men en fast teoretisk referensram.   

 

Initialt utformades generella frågeställningar. Därefter valdes respondenter, vilka är 

controllers och verksamhetschefer, samt vårdcentraler. Sedan inhämtas en teoretisk 

grund, för vilken uppsatsen skulle bygga på. Relevant information om lagar, kvalitetskrav 

och ersättningsmodeller studerades. När intervjuerna påbörjades kompletterades den 

befintliga teorin och anpassades efter erhållna svar, då mer information om ACG, 

diagnosglidning och kvalitetsindikatorer inhämtades. Genom att kombinera teori och 

empiri, samt röra oss emellan dessa två, erhölls en förståelse för det faktiska problemet. 

Detta innebär att teorin har utformats utifrån empirin och det kan därför antas att 

uppsatsen utgår från en abduktiv ansats.  

 

3.3 Insamling, bearbetning och analys av empirisk data  
Det finns två huvudsakliga typer av intervjuer, vilka är ostrukturerade och strukturerade 

intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är en hybrid mellan strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. De får respondenterna att hållas till ämnet, men ger även 

utrymme för övrig diskussion (Bryman och Bell, 2017). Intervjufrågorna har varit 

förutbestämda, men har under intervjuernas gång anpassats efter respondentens svar. 

Detta genom att exempelvis addera ytterligare frågor eller utesluta de som var irrelevanta. 

De frågor som adderades uppkom som konsekvens av respondentens svar och var till stor 

del följdfrågor. Orsaken till att vissa frågor ansågs vara irrelevanta berodde på 

respondentens yrkesroll, då några respondenter inte hade tillräcklig kunskap inom vissa 

områden. Detta förväntas leda till en mer ärlig, djup och utförlig intervju. Intervjuguiden 

finns att hitta som bilaga. Digitala anteckningar fördes kontinuerligt under intervjuns 

gång, vilket underlättat den empiriska bearbetningen av materialet. 
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Vi kom tidigt i kontakt med våra respondenter och bokade in möten. Intervjuerna utfördes 

både genom fysiska möten och via telefon. Vi är medvetna om att respondenterna kan 

vara partiska, speciellt med tanke på att vissa av dem sitter i ledningsgruppen, och därmed 

kan vilja framföra sin syn på hur styrning bör göras och kanske till deras fördel. Detta har 

vi försökt ta i beaktning vid analys av datan genom att vara objektiva under hela 

processen. Ett flertal varierande källor har använts för att stärka tillförlitligheten, få flera 

infallsvinklar och upprätthålla objektiviteten.  

 

Det finns fem faser vilka är sammanställning, demontering, remontering, tolkning och 

slutsatser (Yin, 2007). Intervjuerna sammanställdes och kategoriserades utifrån regi, 

enligt första fasen. Detta då syftet är att jämföra avvägningen mellan lönsamhet och 

vårdkvalitet i privat och offentlig primärvård. Därefter inleddes fasen demontering och 

remontering där analysen delades in i olika rubriker såsom vårdkvalitet, 

ersättningssystem, privat- och offentlig regi, samt professioner. Varje rubrik delades 

därefter in i privat och offentlig regi för att förenkla för läsaren. Detta har även underlättat 

för analysen då jämförelserna mellan respektive regi blir tydlig. Empirin har delades in 

utifrån teorins struktur. Den fjärde fasen är tolkning av empiri. Detta gjordes genom att 

jämföra svaren under de olika rubrikerna från de olika respondenterna i respektive regi. 

Dessa analyserades sedan utifrån teorin. Här selekterades det empiriska material som 

ansågs överflödigt och irrelevant, ut. Slutligen inleddes den sista fasen, vilken är 

slutsatser. Här besvarades uppsatsens syfte och frågeställningar.  

 

3.4 Val av teori  
Uppsatsen baseras på olika teorier kring modeller för ersättningssystem inom den svenska 

primärvården, vårdkvalitet i svenska hälso- och sjukvårdsorganisationer, professioner, 

offentlig- och privat sektor, New Public Management samt kvasimarknader. För att kunna 

jämföra privata och offentliga vårdcentraler behövdes kunskap om kvasimarknader, New 

Public Management och utveckling av styrning inom primärvården. Därutöver 

inhämtades relevant information som går att applicera på den svenska primärvården samt 

primärvården i Region Kronoberg. Valet föll på just dessa teorier då de kan hänföras till 

de identifierade konflikterna som uppsatsen bygger på och som introducerades i 

problemdiskussionen. Dessutom har ett antal vetenskapliga artiklar använts som har 

hämtats ur söktjänsten OneSearch. Där selekterades de artiklar som är “peer-reviewed”, 

det vill säga vetenskapligt granskade, från övriga artiklar. Att artiklarna ska vara 
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vetenskapligt granskade innebär att de innehar högre validitet och reliabilitet. Vi har även 

läst in oss på budgeten för Region Kronoberg samt tittat på årsredovisningar för de privata 

vårdcentralerna som studerats. Dessutom har offentliga rapporter utfärdade av Sveriges 

Kommuner och Landsting, Studieförbundet, Näringsliv och Samhälle, Konkurrensverket 

och Socialstyrelsen använts. Ett antal artiklar från Läkartidningen har också använts för 

att erhålla mer information om den medicinska professionens kvalitet.  

 

3.5 Urval 
Sju semistrukturerade intervjuer har genomförts på fyra olika vårdcentraler, varav två 

bedrivs i privat regi och två i offentlig regi. På Region Kronobergs hemsida finns en lista 

på vårdcentraler som ingår i Vårdval Kronoberg. Utifrån denna lista valde vi att 

slumpmässigt kontakta två av dessa. Verksamhetscheferna och controllers på 

vårdcentralerna som valdes ut tackade ja till att medverka i uppsatsen och därmed 

slutfördes sökandet av respondenter inom den privata sektorn. De privata vårdcentralerna 

som studeras är därmed Achima Care AB och Unicare AB. Kontaktuppgifter till 

verksamhetschefer och controller på de offentliga vårdcentralerna fick vi tag på genom 

kontakter på Region Kronoberg. Dessa tackade ja omgående. Verksamhetscheferna för 

de offentliga vårdcentralerna ansvarar för fler än en vårdcentral och av den anledningen 

är fler vårdcentraler inkluderade i de offentliga verksamhetschefernas intervjusvar. 

Respondent Vårdcentral Befattning Erfarenhet Dat Tid 

Marianne Jervehed Teleborg, Birka & Ingelstad 

(Offentlig) 
Verksamhetschef Offentligt 190423 64 min 

Anita Persson Region Kronoberg 

(Offentlig) 
Controller Offentligt 190510 55 min 

Jessica Sakshaug Braås och Rottne 
(Offentlig) 

Verksamhetschef Offentligt 190426 53 min 

Gunilla Eriksson Achima Care AB 
(Privat) 

Verksamhetschef Privat och 

offentligt 
190513 48 min 

Anna Mellmark Achima Care AB 
(Privat) 

Controller Privat och 

offentligt 
190426 56 min 

Annica Gavaller Unicare AB 
(Privat) 

Verksamhetschef Privat 190517 47 min 
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Tre av respondenterna är controllers och resterande är verksamhetschefer. Orsaken till att 

vi valt att intervjua verksamhetschefer beror på att de styr vårdcentralerna och ansvarar 

för att säkerställa patientsäkerheten, kontinuitet och samordning i vården. 

Verksamhetschefen ansvarar för god vårdkvalitet, vilket regleras av hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30). Verksamhetschefen skall även “utse en fast vårdkontakt”, i 

enlighet med patientlagen (2014:821). Övriga basala uppgifter är att optimera 

resursanvändningen i syfte att uppnå kostnadseffektivitet. Rollen som verksamhetschef 

är en av de viktigaste positionerna inom sjukvården, vilket även förklarar varför den är 

lagstadgad (Dagens medicin, 2018). Det är av denna anledning vi anser att en 

verksamhetschef kan bidra med relevant information till studien.  

 

Controllers är den andra yrkesgruppen som har intervjuats. Detta då deras huvudsakliga 

uppgift är att förse ledningen med relevant och väsentlig information som kan användas 

som beslutsunderlag (Nilsson och Olve, 2018). Controllern har därmed en central roll i 

företaget och fungerar som en stöttepelare till beslutsfattarna, såsom tidigare nämnda 

verksamhetschefer. Orsaken till att vi valt controllers är för att de förser 

verksamhetscheferna med ekonomiskt underlag. Eftersom undersökningen behandlar 

avvägning mellan lönsamhet och vårdkvalitet, bidrar controllern med ekonomiskt 

underlag och verksamhetschefen med underlag avseende bland annat vårdkvalitet.  

 

3.6 Etiska överväganden 
Vid en kvalitativ studie finns ett antal etiska regler, eller principer, som bör studeras. 

Några exempel på etiska principer är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet, falska förespeglingar samt att 

deltagarna ej får ta skada av undersökningen. Dessa regler rör ämnen såsom frivillighet, 

samtycke, integritet, negativa effekter, konfidentialitet och anonymitet och syftar dels till 

att skapa en rättvisande bild av studien, samt att värna om deltagarnas integritet (Bryman 

och Bell, 2017).  

 

Maria Berghem Unicare AB 
(Privat) 

Controller  Privat och 

offentlig 
190424 46 min 
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Vi har genomfört respondentvalidering i syfte att upprätthålla samtycke, minska falska 

förespeglingar och skapa en rättvisande bild av studien. De erhållna resultaten har 

redovisats för våra respondenter och har haft möjlighet att bekräfta att det vi kommit fram 

till är korrekt. Vi kommer genomföra respondentvalidering för att säkerställa både äkthet 

och trovärdighet samt konfirmering då respondenterna får bekräfta att vi uppfattat svaren 

rätt. Varje respondent kommer att erhålla ett exemplar av intervjufrågorna och svaren 

som lämnades. Empirin har även jämförts med information på respektive företags 

hemsida. Under arbetets gång har kontinuerlig tolkning av data genomförts och sedan 

anpassats och analyserats utifrån teorin. Irrelevant data har selekterats bort och 

kompletterande data har samlats in. Slutsatserna har utvecklats och specificerats i takt 

med uppsatsens utveckling.Vid respondentvalidering kan defensiva reaktioner från 

deltagarna förekomma, då de kan komma att vilja censurera delar av en rapport och av 

den anledningen har vi gett respondenterna möjlighet att vara anonyma (Bryman och Bell, 

2017). Ingen av respondenterna har ansett det vara nödvändigt att vara anonym. Vi har 

ändå valt att skriva om de offentliga- respektive privata vårdcentralerna som en enhet, där 

det inte går att urskilja från vilken vårdcentral svaret har erhållits från.  

 

3.7 Kvalitetsmått 
Det finns ett antal centrala kvalitetsmått som syftar till att ge indikationer på forskningens 

kvalitet. De vanligaste är tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet, äkthet samt möjlighet 

att styrka och bekräfta. Dessa mått genererar en högre trovärdighet i arbetet (Bryman och 

Bell 2017).   

 

Tillförlitlighet syftar till att säkerställa att forskning sker i enlighet med existerande regler 

(Bryman och Bell, 2017). Detta har vi säkerställt, som tidigare nämnts, genom att bland 

annat genomföra respondentvalidering och använda källor som är “peer-reviewed”. 

Dessutom har relevanta och tillförlitliga litterära källor och tidigare forskning, såsom 

böcker och avhandlingar från universitetsbiblioteket. 

 

Överförbarhet är ett annat kvalitetsmått och syftar till att se huruvida resultaten är 

överförbara till en ny miljö. Detta arbete har en begränsning vad gäller överförbarhet då 

uppsatsen utgår från specificerade vårdcentraler som dessutom är lokala. Eftersom 

ersättningssystemen varierar i olika regioner, kan resultatet inte nödvändigtvis appliceras 

på vårdcentraler i andra regioner. Dessutom kan verksamhetschefen och controllerns roll 
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se något annorlunda ut på andra företag. Detta eftersom respondenterna i fråga kan ha 

olika erfarenheter och yrkesrollen kan omfatta specifika områden. I detta fall kan det vara 

svårt att överföra resultatet till en annan miljö då det finns en avgränsning till Kronobergs 

län. Å andra sidan kan resultatet vara överförbart till de regioner som har ett liknande 

ersättningssystem, samt då primärvård i alla regioner regleras av samma lagar och regler. 

 

Äkthet syftar till att studien skall ge en rättvisande bild av områdets som studerats. 

Personlighet kan medföra subjektivitet, men under hela processens gång har en strävan 

efter att hålla en hög grad av objektivitet vidtagits. Konfirmering är ett sätt att uppnå 

äkthet och innebär att forskaren försöker säkerställa att hon agerat i god tro. Det ska vara 

tydligt att forskaren inte påverkats av personliga värderingar eller att teoretisk inriktning 

influerat slutsatsen av undersökningen (Bryman och Bell, 2017). Återigen är 

respondentvalidering ett sätt att säkerställa trovärdigheten och försäkra att respondenterna 

uppfattats korrekt, vilket skett i enlighet med konfirmering.  

 

4 Primärvården i Kronoberg 
I detta avsnitt sammanställs den insamlade empirin från de studerade vårdcentralerna. 

Empirin delas in i fyra olika avsnitt. Det inledande avsnittet behandlar primärvården i 

Kronoberg generellt. Därefter följer ett avsnitt som sammanställer empiri erhållen från 

verksamhetscheferna och controllers inom den offentligt- och privat drivna 

primärvården. Avslutningsvis förs en analys av den erhållna empirin. 

 

4.1 Vårdkvalitet i Kronoberg 
I Kronobergs län finns 31 vårdcentraler varav 10 stycken av dessa bedrivs i privat regi. 

Det finns därtill en rad olika kvalitetsindikatorer som varje vårdcentral ska redovisa. 

Bland de mest väsentliga, finns indikatorer som berör patientupplevd kvalitet, 

tillgänglighet samt medicinskt innehåll och resultat. För att uppnå höga resultat finns 

olika krav för vårdcentralerna att uppfylla i syfte att säkerställa vårdkvalitet. Dessa är 

följande:  

 

• Tillägna sig kunskap och tillämpa bästa medicinska praxis. 

• Följa Region Kronobergs fastställda vårdprogram och riktlinjer. 

• Använda Region Kronobergs system Synergi för avvikelsehantering. 
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• Anmäla ärenden som bör bedömas och utredas, inför eventuell anmälan enligt Lex 

Maria, till chefläkare i Region Kronoberg. 

• Rapportera till av Region Kronobergs anvisade kvalitetsregister. 

• Diagnos- och åtgärdsregistrering enligt primärvårdens regler. 

• Följa rekommendationer angivna av Region Kronobergs anvisade 

kvalitetsregister.  

• Klara vårdgarantin. 

• Förse patientnämnden med upplysningar och underlag för deras uppdrag. 

• Använda arbetsplatskod och förskrivarkod i streckkodsformat vid förskrivning av 

läkemedel. 

• Följa Region Kronobergs vårdhygieniska föreskrifter (Region Kronoberg, 2018). 

Inom Region Kronoberg betalas ersättning ut varje tertial och ersättningen för 

kvalitetsindikatorer uppgår till 14,5 miljoner kronor år 2019. Det finns 11 målrelaterade 

kvalitetsindikatorer, varvid ersättningen utgår från. Ersättningen baseras på i hur hög grad 

vårdcentralen uppfyller de ersättningsgrundande kriterierna för kvalitetsindikatorerna och 

uppföljning sker en gång per tertial. Kvalitetsindikatorerna och dess antal varierar över 

tid och beror på möjlighet att få kvalitetssäkrad uppföljning samt aktuellt kunskapsläge 

(Region Kronoberg, 2019).  

 

Kvalitetsindikatorerna för 2019 är bland annat; diabetesmål, stramamål, äldre och 

läkemedel, influensavaccination, medicinsk kvalitetsutveckling, tillgänglighet, 

förebyggande vård samt fortbildning och utveckling. Diabetesmålet är uppnått när 

patienten har fått träffa samma läkare de tre senaste besöken förutsatt att patienten gjort 

tre besök under det senaste åren. Antal uthämtade antibiotikarecept per 1000 listade 

patienter oavsett listning, tillhör stramamål. Medicinsk kvalitetsutveckling syftar till att 

skapa ett patientnära medicinskt kvalitetsutvecklingsarbete och tillgänglighet innefattar 

antal samtal som fått bokningstid inom två timmar samt antal patienter som blivit 

uppringda senast 10 minuter efter utlovad uppringningstid (Region Kronoberg, 2019). 

 

4.1.1 Ersättningssystemet i Kronoberg 
I Region Kronoberg är vårdersättningen utformad så att de enskilda vårdcentralerna skall 

ha ekonomiska förutsättningar att ta ett kostnadsansvar för att kunna bedriva primärvård 

för folkbokförda invånare. Ersättning erhålls månatligen för antal listade patienter och 

baseras på ACG och CNI. ACG-systemet delar in och grupperar alla folkbokförda 



  
 

29 

invånare i Kronobergs län som är listade vid en vårdcentral efter vilket hälsotillstånd de 

har. Diagnoser hämtas från all öppen och sluten vård under 24 månader tillbaka. Vilken 

typ av diagnos och hälsotillstånd är avgörande för vilken grupp patienten sedan ska 

tillhöra. Besöksfrekvens och antal vårdbesök är här irrelevanta (Region Kronoberg, 

2018). I Kronobergs län baseras 85 procent av ersättningen baseras på Adjusted clinical 

groups (ACG) och 10 procent baseras på Care need index (CNI) och fem procent på ålder.  

 

Vårdersättningen dimensioneras tillsammans med övriga ersättningar för att vårdcentraler 

ska få de ekonomiska förutsättningar som krävs. Detta för att kunna omhänderta de 

folkbokförda och listade medborgarna för den specifika vårdcentralen. Ersättning för 

samtliga folkbokförda i Kronobergs län erhålls varje månad. Utbetalning av 

vårdersättning sker i två steg. Det första steget är förskottsbetalning, vilken vårdcentralen 

ska erhålla senast den 15:e varje månad. Förskottet representerar 90 procent av den 

nettoutbetalning som gjorts föregående månad. Det andra steget är slutavräkning för 

innevarande månad vilken vårdcentralen ska erhålla senast den 25:e den aktuella 

månaden (Region Kronoberg, 2018).  

 

4.2 Empiri 
I detta avsnitt behandlas de erhållna svaren från intervjuerna. Fritt vårdval, vårdkvalitet, 

ersättning och lönsamhet, privat- och offentlig regi, samt professioner. Svaren från 

respondenterna har delats in i två kategorier: privata respektive offentliga vårdcentraler. 

Detta för att underlätta för läsaren vid jämförelsen mellan de två regierna.  

 

4.2.1 Fritt vårdval 
 
4.2.1.1 Offentliga vårdcentraler  
Respondenterna inom den offentliga primärvården ställer sig positiva till lagen om 

valfrihet, med utgångspunkt i att varje individ skall få välja vårdcentral efter egna 

preferenser där patienten tror sig få bäst hjälp. Det märktes en stor skillnad i den dagliga 

verksamheten efter införlivandet av LOV och alla fick utbildning i ekonomistyrning.  

4.2.1.2 Privata vårdcentraler 
Majoriteten av respondenterna inom de privata vårdcentralerna anser att fritt vårdval i 

grunden är bra och anser att varje patient själv ska få välja vårdcentral. Dock hävdar en 

av respondenterna att det är onödigt för patienten att lista sig någonstans om de ändå får 

söka vård överallt.  
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4.2.2 Vårdkvalitet 
 
4.2.2.1 Offentliga vårdcentraler 
Offentligt driven primärvård följer de kvalitetsmått som socialstyrelsen och SKL bestämt 

i enlighet med vårdvalet. Måtten anses vara bra indikatorer, men säger trots allt ingenting 

om kvaliteten på vården. Det är viktigt med nöjda patienter, men en missnöjd patient 

innebär inte att vården har varit dålig. Bland annat nämns att vissa patienter vill ha ett 

visst läkemedel utskrivet, men om läkaren bedömer att det inte finns behov kan detta 

skapa en missnöjd patient. Påståendet styrks med citatet “god vårdkvalitet kan vara att 

patienten slipper ta medicin” (verksamhetschef på offentlig vårdcentral, 2019). Idealet är 

att en patient ska få träffa samma läkare vid varje besök, då detta skapar trygghet. Detta 

är dock något som vårdcentralerna sällan kan erbjuda i dagens läge, på grund av att de ej 

har tillräckligt många fast anställda läkare. De har även börjat med e-hälsa och vill satsa 

mer på detta i framtiden.  

 

De kvalitativa målen fastställs på ett vårdvalskontor bestående av tjänstemän, politiker 

och läkare som bestämmer vilka kvalitetsindikationer vårdcentralerna skall arbeta med 

för att förbättra vården. Om de inte lyckas uppnå kvalitetsmålen får de lägre ersättning 

och måste vidta åtgärder för förbättring. Detta skulle exempelvis kunna innebära 

vidareutbildning av personal eller handledning av läkare. De upprättar egna interna 

målsättningar i sina verksamhetsplaner. De har även vissa mätningar vad gäller demens, 

diabetes och antibiotika som följs upp i en personalgrupp. 

 

Formella kvalitetsmätningar sker automatiskt i så kallade tidböcker som indikerar statistik 

på hur många samtal som har besvarats, av vem, et cetera. Varje månad erhålls rapporter 

om hur väl vårdcentralen uppnått målen vad gäller bland annat besvarade telefonsamtal 

och vårdkontakt inom tre dagar, vilket benämns som vårdgaranti. Patientnöjdhet och 

vårdkvalitet följs dessutom upp genom enkäter. Svarsfrekvensen är dock relativt låg, 

cirka 60 procent, och innehåller blandad respons. En av de offentligt drivna 

vårdcentralerna har digitala nöjdhetsknappar, likt de som finns i butiker, där patienten får 

fylla i vilken läkare eller sjuksköterska de träffat, om de förstod informationen, samt om 

de var nöjda efter besöket. De skickar utöver patientenkäter även ut medarbetarenkäter 

eftersom god vårdkvalitet kommer från en god arbetsmiljö.  
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De övergripande målen kan sammanfattas till “God vård till kronobergarna” och “Den 

nya, nära vården”. Detta är dock målsättningar som inte följs upp. Vidare nämner de att 

det är enklare att ha koll på de mål som faktiskt mäts, det vill säga uppföljning av mål. 

Uppföljning av de finansiella målen, vilket här innebär att hålla budget, görs genom två 

delårsrapporter och en årsrapport. På hösten upprättas en verksamhetsplan där målen för 

året bestäms. Därtill sker två verksamhetsuppföljningar per år. Uppföljning av 

vårdkvalitet sker genom automatiska system samt enkäter. De båda privata 

vårdcentralerna följer vårdvalets bestämmelser över vad som är bra vård. Vårdgarantin 

nämns som huvudsaklig målsättning inom kvalitetsarbetet. Om dessa mål inte uppnås 

erhåller vårdcentralen sämre ersättning då en del av denna baseras på dessa kvalitetsmått.  

 

4.2.2.2 Privata vårdcentraler 
En av de privata vårdcentralerna som har studerats arbetar även mycket med diabetes där 

de använder NDR, som är ett nationellt diabetesregister. Datan inhämtas direkt från 

journaler. De använder även Swedem som är ett nationellt register för demens, där de 

måste gå in i systemet för att registrera. Därtill finns målsättningar utöver de som dem är 

ålagda, vilka är att minska förbrukningen av sömntabletter, förbättra diagnossättningen, 

fortsätta minska antibiotikaförskrivning, diktat skrivna inom 7 dagar, rutingenomgång 

samt bli bättre på att skriva avvikelser. En controller på en av de privata vårdcentralerna 

hävdar att de inte kan fokusera på e-hälsa i nuläget eftersom det inte hänger ihop med 

varken uppdraget eller ersättningen. Det finns helt enkelt inte pengar för detta just nu.  

 

Patientnöjdheten mäts varje månad och varje tertial med kvalitetsmått där datan hämtas 

från ett uppföljningssystem. Den indikerar grön, gul eller röd beroende på hur de ligger 

till. Där kan de även på individnivå se resultat samt se hur många prover varje läkare tar 

och vilken medicin de skriver ut. Utöver de månatliga uppföljningarna analyseras 

måluppfyllelse även på strategidagar där bland annat chefer och samordnare medverkar. 

Respondenterna betonar även att patienten skall få det de ska och inte det de vill. 

Kvalitetsmålen är mycket kopplade till läkemedel och de försöker bland annat minska 

förskrivningen av antibiotika. Respondenterna anser att vårdkvaliteten är jätteviktig och 

att det är genom den som jämförande med andra vårdcentraler sker. De kvalitativa målen 

mäts per automatik, datan hämtas ur ett journalsystem och dessa måste rapporteras till 

Region Kronoberg. Vid misslyckad måluppfyllelse erhålls en lägre ersättning. 
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Listningsutveckling, såsom bra bemötande, tillgänglighet, bemanning och 

tillgänglighetstalen är mycket viktiga. Även tidsanvändning och diagnosregistrering är 

viktiga faktorer. De säger att rätt vårdtyngd ger rätt ersättning, vilket förstärker vikten av 

att läkare måste diagnostisera även enklare åkommor.  

 

En av verksamhetscheferna på privata vårdcentraler hävdar att genom fast anställd 

personal erbjuds bättre vårdkvalitet, än om exempelvis hyrläkare anställs. Hon tror 

dessutom att hon, som icke vårdutbildad, har en fördel gentemot andra 

verksamhetschefer. Detta då hon inte har några problem med att släppa saker och ting 

“ute på golvet” till den vårdutbildade personalen och därmed kan ägna sig åt driften av 

verksamheten.  

 

4.2.3 Ersättning och lönsamhet 
 

4.2.3.1 Offentliga vårdcentraler 
Vad gäller ersättningssystemet önskar respondenterna ett ersättningssystem som till störst 

del baseras på ålder istället för diagnoser. Detta då de anser att det nuvarande 

ersättningssystemet är orättvist och en viss misstänksamhet gentemot att de privata 

vårdcentralernas diagnossättning nämns. Spekulationen tar sin grund i att de hävdar att 

privata vårdcentraler får mer ersättning än de offentliga och att detta skulle kunna 

förklaras genom frikostig diagnossättning. De finner det nämligen osannolikt att privata 

vårdcentraler har fler “svårt sjuka patienter med många diagnoser” än vad offentliga 

vårdcentraler har. Detta är dock svårt att kontrollera då systemet är slutet för insyn. Det 

finns möjlighet att granska de offentliga vårdcentralerna, men denna möjlighet finns inte 

på samma sätt vad gäller privata vårdcentraler. Vidare hävdas att ersättningssystemet 

påverkar den ekonomiska styrningen då högre ACG-värde genererar högre ersättning. 

Vidare upplever verksamhetscheferna press på att uppmana vårdpersonalen till att vara 

mer noggranna med diagnossättning.  

 

De offentliga vårdcentralerna har inga lönsamhetsmål utan endast en fast budget, som ska 

gå plus-minus-noll, att förhålla sig till. Budgeten baseras bland annat på bemanning, 

läkemedelskostnader och besparingar. Månadsbokslut upprättas på fasta datum. De skall 

leverera så god vård som möjligt inom ramen för budgeten. Trots detta är det möjligt att 

överstiga budgeten då andra vårdcentraler med överskott kompenserar för detta, vilket 
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innebär att offentliga vårdcentraler inte kan gå i konkurs. Detta kan upplevas som orättvist 

för en vårdcentral som genererar överskott, men är ett bra sätt att få alla vårdcentraler 

jämlika. De hävdar att det är en fråga om solidaritet. Inom den offentliga sektorn upplevs 

det som “fult” att tala om pengar, vilket medför att vårdcentralerna inte drivs som ett 

företag. Fokus ligger istället på omvårdnad av patienter. Vårdcentralerna finansieras med 

skattepengar, något som respondenterna anser ska hanteras med respekt eftersom att alla 

invånare har bidragit efter bästa förmåga.  

 

Respondenterna hävdar slutligen att det inte sker någon lönsamhet på bekostnad av 

vårdkvalitet. Vidare menar de att de aldrig kompromissar med vårdkvaliteten på grund av 

pengar. Pengar får aldrig vara drivande, men kostnadsmedvetenhet är en nödvändighet. 

Det handlar om att planera rätt, göra rätt undersökningar, skriva ut rätt läkemedel och så 

vidare för att kunna uppnå lönsamhet. Detta är av särskild betydelse då de inte har någon 

insyn i vilka behandlingar som är mer eller mindre lönsamma. 

 

4.2.3.2 Privata vårdcentraler 
Vad gäller ersättningssystemet anser alla respondenter att ålder och CNI bör ha större 

betydelse, eftersom det i nuläget är en inflation på diagnossättning på grund av 

ersättningsystemets uppbyggnad. Detta argumentet baseras på det faktum att behandling 

av äldre kostar mycket samt behöver uppsöka läkare oftare. Respondenterna anser att det 

blir ett för stort fokus på diagnossättning och att vårdpersonal måste vara mycket 

noggranna när de dokumenterar. Med nuvarande ersättningssystem hamnar fokus på fel 

saker och både läkare och sjuksköterskor känner en viss press på att sätta diagnoser. Det 

finns alltså en risk att diagnostisera mer för att få mer pengar, särskilt eftersom att 85 

procent av ersättningen baseras på detta. De hävdar att det nästintill känns som ett “måste” 

att diagnostisera mer, för att “sjuka patienter ger mer pengar” enligt en av 

respondenterna. En av verksamhetscheferna hävdar att hon kontinuerligt påminner 

vårdpersonalen om att vara mycket noggranna med diagnostisering. Det råder delade 

meningar vad gäller vilket ersättningssystem som föredras framför det nuvarande. En av 

respondenterna anser att listning hade varit bättre, då detta hade genererat mer pengar.  

 

En av verksamhetscheferna vill hålla sitt vinstkrav konfidentiellt. Den andra 

vårdcentralen har normalt ett vinstkrav på fem procent, men har förnärvarande enbart ett 

vinstkrav på tre procent. Detta då de har köpt upp en vårdcentral som gått med underskott. 
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Verksamhetscheferna beskriver att vinst är nödvändig för att säkerställa verksamhetens 

fortlevnad samt för att ha en mindre buffert. Vårdcentralerna som uppnår 

lönsamhetsmålen kan välja mellan att antingen utöka eller investera i verksamheten samt 

omstrukturera mottagningskonceptet. Respondenterna hävdar att vinst inte är till för 

utdelning, utan ska återinvesteras i verksamheten. Tillväxt är ett centralt mål för de båda 

vårdcentralerna då de planerar att ta över fler vårdcentraler i framtiden. Ytterligare 

målsättningar som nämns är tillväxt, i form av fler listade patienter och förvärvning av 

fler enheter, fortsatt utveckling av digitaliserad e-hälsa, god lönsamhet, stark arbetsgivare 

inom vården samt att vara största vårdcentralskedjan i Sverige. Ett av målen för en av de 

privata vårdcentralerna är att öka antal listade barn, i synnerhet barn under ett år, då de är 

allra lönsammast. Ett annat mål är att ta hand om de listade patienterna så att de ej behöver 

skickas till jourläkarcentralen.  

 

Uppföljning av ekonomiska resultat sker månatligt vid bokslut varje månad. Då följer de 

upp budgeten och studerar avvikelser. Budgeten utgår från ersättningsmodellen och de 

simulerar olika alternativ, såsom vårdtyngd, antal listade patienter och CNI. Om de inte 

uppnår de finansiella målen har de åtgärdsprogram där de jobbar på intäktssidan och 

kostnadssidan, men fokuserar på kostnadssidan. Budgetutfallet skickas även till 

verksamhetscheferna och ledningsgruppen där bland annat VD:n ingår. Uppföljningen är 

uppskattad eftersom de tidigt kan reflektera över avvikelser samt vidta snabba åtgärder 

genom att framföra detta till personalen. Den snabba återkopplingen ger även upphov till 

att i ett tidigt stadie försöka hitta billiga alternativ utan att kompromissa med 

patientsäkerheten. Vidare förs en diskussion kring kostnadsmedvetenhet där det nämns 

att läkare och sjuksköterskor måste tänka till lite extra innan provtagning för att 

undersökningar ej ska ske slentrianmässigt. Detta i syfte att slippa ta flera prover då 

provtagning är mycket kostsamt. Det handlar om att göra rätt från början. 

 

Det är upp till ledningen att besluta om konsekvensen av misslyckad måluppfyllelse vad 

gäller lönsamhet. Det handlar till exempel om hur länge de kan tänka sig bedriva en 

verksamhet utan att gå med vinst, men hävdar att fokus måste ligga på långsiktighet. Om 

verksamheten är mycket olönsam får de fundera på att lägga ner eller sälja, men det är 

inte aktuellt i nuläget. En möjlighet är att sätta en enskild enhet i konkurs för att stärka 

övriga verksamheten. En annan lösning är att ägarna tillskjuter kapital, vilket de gör 

emellanåt, för att skapa en långsiktig utveckling. Utan vinst kan vård inte bedrivas, så 
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vinst är trots allt en nödvändighet, särskilt med tanke på strävan efter att starta en ny 

vårdcentral varje år. Avvikelser från budget måste vara välmotiverade. 

 

Samtliga respondenter hävdar att det inte sker någon målkonflikt mellan lönsamhet och 

vårdkvalitet och känner att de varken behöver göra avkall på det ena eller det andra. Å 

andra sidan tycker de att vård inte skall överkonsumeras, vilket exempelvis kan handla 

om att inte utföra onödiga prover ifall en åkomma är självklar, såsom halsfluss. Vikten 

av balans mellan god vård och ekonomi betonas, då balans mellan dessa krävs för att 

upprätthålla en välfungerande verksamhet. Framgångskonceptet för lönsamhet är nöjda 

patienter, bra personal och god vårdkvalitet enligt respondenterna. De belyser även att 

arbetet inom vården innebär en annan sorts etik. Vidare nämns att landstingen bevakar 

och gör medicinska revisioner, vilket kan straffa oärliga aktörer på marknaden.  

 

4.2.4 Privat- och offentlig regi 
 
4.2.4.1 Offentliga vårdcentraler 
Respondenterna anser att det fungerar bra med både privata och offentliga aktörer på 

marknaden, men hävdar att det kan tyckas orättvist att de privata tjänar mer. De spekulerar 

kring att privata aktörer är mer anpassningsbara och har större krav på lönsamhet och 

produktivitet. All vård ska bedrivas på lika villkor oavsett regi, vilket resulterar i att det i 

slutändan inte blir så mycket vinst. Det ska vara lika villkor inom båda regier om de ska 

agera på samma marknad. Vidare beskrivs att vårdcentralerna skall betraktas som företag 

med fokus på effektivitet och produktivitet, men eftersom de bedriver sjukvård finns även 

en rad andra aspekter. Exempelvis ges evidensbaserad kunskap stort utrymme samt 

kvalitativa aspekter. De upplever även förbättringar i offentliga vårdcentraler som 

konsekvens av att det just finns både privata -och offentliga aktörer på samma marknad. 

Detta skapar incitament att prestera ännu bättre eftersom de har några att jämföra sig med. 

Däremot upplevs ingen större konkurrens mellan privata och offentliga vårdcentraler. 

Respondenterna anser att den offentliga verksamheten är en “trögare” organisation för 

vilken det är svårt, och tar längre tid, att hänga med i utvecklingen. De tror att det går 

betydligt fortare för de privata vårdcentralerna att anpassa sig, då beslutsprocessen är 

snabbare och behöver genomgå så många steg.  

4.2.4.2 Privata vårdcentraler 
Utmaningen med att jobba i privat regi är att de har högre kostnad på grund av momsen, 

vilket offentliga vårdcentraler kommer undan. De hävdar att det ger upphov till olika 
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spelregler och att systemet upplevs som orättvist. En framtida utmaning är att 

bemanningstjänsterna kommer bli momsbelagda från och med första juli 2019. Detta 

kommer belasta vårdcentralerna med en kostnadsökning på 25 procent, då de är beroende 

av hyrpersonal eftersom det råder brist på vårdpersonal. En ytterligare utmaning är att 

säkerställa konkurrensneutralitet. Detta sker genom det offentliga vårdcentralerna får 

tillskott av pengar när de går med underskott.  

 

En av respondenterna har arbetat i både privat och offentlig regi och hävdar att de båda 

regierna har samma uppdrag, samma agenda och samma vårdvalsspecifikationer oavsett 

regi. Däremot är de privata organisationerna betydligt mindre och har av den anledningen 

närmare till ledningen, vilket gör verksamheten mindre komplex och mer flexibel. Detta 

ger upphov till högre kontroll på verksamheten, särskilt med tanke på att de följer upp 

och kontrollerar mycket mer frekvent än en offentlig vårdcentral. Vidare anses att det 

finns större möjligheter i det privata som gagnar patienten på ett annat sätt, bland annat 

lokala anpassningar. 

 

Samtliga respondenter anser att det fungerar bra med både privata och offentliga aktörer 

på marknaden. I den privata regin upplevs även chefskapet närmare till hands och 

ledningen finns tillgänglig för snabb återkoppling. En annan skillnad som har identifierats 

är att de anser sig ha en närmare relation till sina patienter på en privat vårdcentral. 

Framgångsfaktorn för att hålla vårdcentralen konkurrenskraftig anses vara tillgänglighet 

och ett gott bemötande. 

 

4.2.5 Professioner 
 
4.2.5.1 Offentliga vårdcentraler 
De båda verksamhetscheferna på de offentliga vårdcentralerna har 

sjuksköterskeutbildning och har länge jobbat som sjuksköterskor. Utöver chefskapet 

besitter dessa verksamhetschefer också vårdkunskap och erfarenheter inom den dagliga 

verksamheten.  

 

4.2.5.2 Privata vårdcentraler 
Verksamhetscheferna hävdar att de måste uppmana sina läkare att diagnostisera mer och 

noggrannare. Hon tror att hon, som icke vårdutbildad har en fördel gentemot andra 

verksamhetschefer. Detta då hon inte har några problem med att släppa saker och ting 
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“ute på golvet” till den vårdutbildade personalen och därmed kan ägna sig åt driften av 

verksamheten.  

 

5 Analys 
Denna del av uppsatsen kommer att behandla en analys av den insamlade empirin med 

utgångspunkt i teorin. Jämförelser görs mellan offentlig- och privat sektor samt mellan 

lönsamhet och vårdkvalitet. Vidare diskuteras huruvida professionerna inom respektive 

sektor påverkas av ersättningssystemet. Avsnittet avslutas med en slutsats av resultatet.  

 

5.1 Vårdkvalitet 
Kraven på god vård regleras både i hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) och av 

regionens ersättningsgrundande kvalitetsindikationer. Som tidigare nämnts innebär god 

vård enligt lag, bland annat att patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet 

tillgodoses samt att en god kontakt mellan patient och personal upprättas (Riksdagen, 

2018).Vad gäller patientens behov av trygghet hävdar samtliga respondenter att detta kan 

erhållas genom att patienterna får träffa samma läkare. Många av vårdcentralerna, oavsett 

regi, tvingas ta hjälp av hyrpersonal, vilket skapar en svårighet att uppfylla lagkravet om 

trygghet och kontinuitet. Detta då det är svårt att uppnå både kontinuitet och trygghet om 

personalen enbart är inhyrd och kan lämna verksamheten när avtalet upphör. God kontakt 

mellan patient och vårdpersonal (HSL 2017:30) är ett annat krav som lättare uppfylls om 

vårdcentralen har fast anställd personal och patienten får träffa samma läkare. Två 

vårdcentraler, en privat och två offentliga vårdcentraler har enbart fast anställd personal. 

Detta kan säkerställa lagkravet om kontinuitet och påvisas i “Patienttoppen Kronoberg”, 

där dessa tre vårdcentralerna finns representerade. Detta styrker att kontinuitet leder till 

god kontakt och nöjda patienter.  

 

Karlsson (2017) hävdar att de övergripande målsättningarna inom den offentliga sektorn 

är att skapa en välfärd som gynnar såväl medborgare som stat och kan påvisas i praktiken. 

De offentliga vårdcentralerna fokuserar mer på de icke-ersättningsbaserade 

kvalitetsindikatorerna, såsom bemötande och att rätt hjälp har erhållits. De icke-

ersättningsbaserade kvalitetsindikatorerna följs upp genom automatiska datasystem, 

enkäter och digitala “nöjdhetsknappar”. De offentliga vårdcentralerna verkar fokusera 

mer på uppföljning vad gäller just patientnöjdheten, än de privata vårdcentralerna. Detta 

tyder på att de offentliga vårdcentraler anser att denna typ av kvalitet är mycket viktig. 
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En sådan enkät kan skapa incitament för både läkare och sjuksköterskor att erbjuda bättre 

vård, då återkoppling kan uppmuntra personalen att prestera utifrån bästa förmåga. Att de 

offentliga vårdcentralerna lägger fokus på patientnöjdhet och åsikter är ett tecken på att 

dessa strävar efter god vårdkvalitet. Detta styrks av Socialstyrelsens (2016) definition av 

vårdkvalitet, som hävdar att vårdkvalitet innebär att tillfredsställa de önskemål och 

förväntningar som patienten har. Å andra sidan behöver patientnöjdhet inte vara 

synonymt med god vårdkvalitet. Detta förklaras väl genom en av respondenternas svar 

som löd “god vårdkvalitet kan innebära att inte behöva ta medicin”. Vissa patienter vill 

ha ett visst läkemedel utskrivet och blir därmed missnöjda när detta bedöms som 

medicinsk obefogat. Därmed upprätthålls vårdkvalitet, men patientnöjdheten har 

försämrats.  

 

Resultatet av “Patienttoppen” (2018), som är en nationell mätning av patientnöjdhet, visar 

att 16 av 20 vårdcentraler som ligger i topp, är privata. “Patienttoppen” i Kronoberg 

påvisar dock att 11 av 20 vårdcentraler med de mest nöjda patienterna är offentliga. Två 

av de offentliga vårdcentralerna som har studerats i arbetet hamnar på tredje och fjärde 

plats i denna mätning. De två privata vårdcentralerna som studeras hamnar på betydligt 

sämre placeringar, där en hamnar på nionde plats och den andra finns inte med på listan. 

Orsaken till att de offentliga vårdcentralerna har högre patientnöjdhet än de privata, kan 

vara ett resultat av att de offentliga vårdcentralerna har interna och frekventa mätningarna 

av patientnöjdhet. Genom att vara konsekvent med denna typ av mätning kan de snabbt 

åtgärda brister och missnöje. Detta då patienterna får fylla i bland annat vilken läkare de 

träffat och om de förstod informationen. Om patienten anger att en viss läkare uppträdde 

på ett visst sätt och gav svårbegriplig information, kan verksamhetschefen ta upp detta 

med den enskilda läkaren för vidare förbättring. Å andra sidan behöver patientnöjdhet 

nödvändigtvis inte kopplas till god vårdkvalitet. Exempelvis kan en patient vilja ha ett 

visst läkemedel utskrivet, trots att läkaren inte anser att detta är medicinskt legitimt. Detta 

ger därmed upphov till god vårdkvalitet, men en missnöjd patient. För att förtydliga 

ytterligare en gång är patientnöjdhet alltså inte synonymt med god vårdkvalitet.  

 

Orsaken till att de offentliga vårdcentralerna inte överordnar de ersättningsgrundande 

kvalitetsindikatorerna i förhållande till övriga mål, kan bero på att konsekvensen av 

misslyckad måluppfyllelse inte är så allvarlig. De offentliga respondenterna “ryckte på 

axlarna” och hävdade att konsekvenserna av att inte uppfylla dessa mål enbart innebär 
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lägre ersättning samt att de blir kompenserade för eventuellt underskott. Misslyckad 

måluppfyllelse påverkar alltså inte de offentliga vårdcentralerna på samma sätt som de 

privata, eftersom de hjälps åt och stöttar de vårdcentraler som går med underskott enligt 

respondenterna. Om de offentliga vårdcentralerna hade varit i större behov av att erhålla 

ersättning hade det troligtvis funnits högre incitament att uppfylla målen.  

 

Det finns som tidigare nämnt 11 målrelaterade kvalitetsindikatorer som ger upphov till 

ersättning vid måluppfyllelse (Region Kronoberg, 2019). De privata vårdcentralerna har 

till skillnad från de offentliga vårdcentralerna fler interna målsättningar förenliga med de 

ersättningsbaserade kvalitetsindikatorerna. Detta visades genom att de kunde nämna 

många fler ersättningsbaserade kvalitetsindikatorer, men hade mindre kunskap om de 

övriga icke-ersättningar baserade kvalitetsmålen som fastställts av SKL. Detta tyder på 

att de privata vårdcentralerna är mer benägna att jobba mot de målsättningar som faktiskt 

ger ersättning och inte mot övriga målsättningar som inte ger någon motprestation. Att de 

privata vårdcentralerna fokuserar mer på de ersättningsbaserade kvalitetsindikatorerna, 

kan förklaras av Karlssons (2017) argument om att den privata sektorns övergripande 

målsättningar är vinst.  

 

De privata vårdcentralerna använde enbart en kvantitativ metod för att mäta 

kvalitetsindikatorerna. Detta genom automatiska datasystem som indikerar olika färger 

beroende på hur de ligger till. Däremot nämns inga kvalitativa mätningar ut mot patienten, 

vilket tyder på att de applicerar management by numbers. Enligt Andersson och Funck 

(2017) krävs komplettering av kvantitativa mätningar med kvalitativa undersökningar, 

för att ge en rättvisande bild av den faktiska kvaliteten. Detta innebär alltså att de privata 

vårdcentralernas mått på kvalitet kan vara bristfällig och ge en missvisande bild av 

vårdkvalitet. Exempelvis mäter ingen av de privata vårdcentralerna som medverkat i 

studien upplevd vårdkvalitet i form av patientnöjdhet. Orsaken till att de inte mäter 

patientnöjdhet internt kan bero på att de inte får ersättning vid måluppfyllelse. Att då 

lägga ner tid på mätningar av patientnöjdhet kan ses som ett slöseri av tid och resurser. 

Dock hade kontinuerlig uppföljning av patientnöjdheten kunnat öka nöjdheten, samt 

motivation hos medarbetare. Detta kan också öka lönsamheten genom att fler patienter 

listar sig hos vårdcentralen i fråga, samt att de som redan är listade stannar på 

vårdcentralen.  
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5.2 Ersättning 
Lindgren (2014) hävdar att den varierande utformningen av ersättningssystemet förväntas 

påverka aktörernas beteende och skapa olika incitament. Detta argument styrks även i 

praktiken, eftersom ersättningssystemet i Region Kronoberg huvudsakligen utgår från 

ACG som är en del av kapitationsmodellen. ACG-systemet kritiserades av samtliga 

respondenter som alla hävdar att det ger upphov till felaktigt fokus. Alla respondenter 

upplever att ökad diagnostisering krävs i syfte att erhålla högre ersättning, men betonades 

framförallt av de privata vårdcentralerna. Samtliga medgav dessutom att de uppmanar 

läkarna att sätta diagnoser, trots att de kanske ej är relevanta för det specifika besöket, då 

är viktigt för att erhålla ersättning. Vilka diagnoser, eller kombinationer av dessa, som 

genererar mest ersättning hemlighålls. Detta kan skapa incitament till att öka 

diagnostiseringen för att vara “på den säkra sidan”. Begreppet vårdkvalitet innebär bland 

annat att lindra symptom och bota sjukdomar (Socialstyrelsen, 2016), inte att 

diagnostisera irrelevanta åkommor för det specifika fallet. Detta går ju alltså emot att 

erbjuda patienterna god vårdkvalitet i syfte att åstadkomma lönsamhet. Respondenterna 

verkar inte inse, eller medge, hur stort utrymme den ekonomiska styrningen får och hur 

det faktiskt kan påverka kvaliteten på vården.  

Detta är ett tecken på att ersättningssystemet påverkar styrning och beteende samt skapar 

olika incitament, där incitamenten i detta fall handlar om att diagnostisera mer i syfte att 

erhålla hög ersättning.  

 

En ytterligare faktor till möjlig diagnosglidning är införandet av moms på 

bemanningspersonal. Momsplikten kommer från och med 1 juli gälla även 

bemanningspersonal och hyrpersonal, vilket framför allt belastar de privata 

vårdcentralerna som blir ålagda denna moms. Kostnaderna förväntas till följd av detta 

öka med 25 procent för de privata vårdcentralerna, vilket ställer högre krav på lönsamhet 

och fokus måste läggas på de ersättningsbaserade måtten (Skatteverket, 2019). Det skulle 

kunna sätta ytterligare press på diagnostisering för att öka ACG-värdet och därmed 

mängden ersättning hos de privata vårdcentralerna, i syfte att täcka de ökade kostnaderna. 

De offentliga vårdcentralerna är momsfria och kommer därmed inte påverkas på samma 

sätt av denna kostnadsökning. De har därmed inte lika höga incitament att öka ACG-

värdena i syfte att erhålla högre ersättning. 
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Ersättningssystemet har enligt Konkurrensverket (2019) kritiserats av privata aktörer för 

att vara orättvist, i den bemärkelse att offentligt drivna vårdcentraler blir kompenserade 

av regionerna vid underskott. Detta förklarar orsaken till att just de privata 

vårdcentralerna värnar om hög ersättning, då de utsätts för konkursrisk (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2014). Trots att de båda privata vårdcentralerna anger att den 

risken är relativ liten, på grund av starkt ägandeskap och en väl etablerad verksamhet, 

existerar den fortfarande. Respondenterna från de privata vårdcentralerna nämnde olika 

handlingsalternativ som tilltas om risken för konkurs skulle bli verklighet. De talar bland 

annat om att sälja vårdcentralen eller delar av den, eftersom de privata vårdcentralerna 

kräver lönsamhet för sin fortlevnad. Det kan därmed spekuleras i huruvida de privata 

vårdcentralerna diagnostiserar mer frikostigt än de offentliga vårdcentralerna, eftersom 

de utsätts för finansiella risker. Tendenser till detta kan ses i denna studie. Privata 

vårdcentraler har ett avsevärt större fokus på mål och mått som ger ersättning från 

regionen, till skillnad från de offentliga vårdcentralerna. De offentliga vårdcentralerna 

upplever också press, men utsätts inte för samma konsekvenser och bör därmed ha lägre 

incitament att diagnostisera irrelevanta åkommor.  

 

De privata vårdcentralerna som medverkar i studien har högre kostnadsmedvetenhet 

jämfört med de offentliga. Detta är förenligt med “ekonomivärlden” enligt den privata 

sektorns värdegrunder (Karlsson, 2017). Kostnadsmedvetenheten går att utläsa både 

genom restriktiv provtagning och mer frekvent ekonomisk uppföljning. Ett exempel på 

detta är att läkarna har blivit ombedda att inte ta dyra prover som testar många åkommor 

vid misstanke om endast en specifik åkomma. Ett annat exempel är halsfluss, där 

respondenten hävdar att symptomen är synliga och att diagnos kan sättas utan 

provtagning. Respondenterna för de privata vårdcentralerna hävdar att provtagning är 

mycket kostsamt och att det därmed enbart bör utföras nödvändiga provtagningar. 

Kostnadsmedvetenheten kan därmed hänföras till att färre antal utförda provtagningar ger 

upphov till reducerade kostnader. Dessutom sker uppföljning av ekonomiska resultat 

månatligen och avvikelser från budget behandlas och åtgärdas omgående. Denna 

kostnadsmedvetenhet kan hänföras till ägarnas investerade kapital i verksamheten, vilket 

är det andra sättet att finansiera en privat vårdcentral på. Det uppstår högre krav på 

avkastning, eftersom ägarna inte vill förlora det investerade kapitalet (Studieförbundet 

Näringsliv och Samhälle, 2014). Reducerade kostnader för provtagning samt 

diagnosglidning kan ge upphov till ökad lönsamhet för vårdcentralen.  
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Till skillnad från de privata vårdcentralerna sker inga vidare konsekvenser om de 

offentliga vårdcentralerna går med förlust. Detta då de enligt respondenterna får hjälp av 

andra vårdcentraler som har gått med överskott. Detta innebär att de kan vara mer 

restriktiva och korrekta med diagnossättning och agera i enlighet med etiken förenlig med 

sjukvård. Denna icke-kostnadsmedvetenhet kan ge upphov till att Sveriges medborgare 

får “för lite” för skattepengarna, eftersom det finns utrymme för effektivisering. Detta 

strider mot Karlssons (2017) påstående om att ersättning från staten förväntas användas 

ansvarsfullt i syfte att effektivisera resursanvändningen. Detta kan tolkas som att de 

offentliga vårdcentralerna är mer frikostiga med användning av offentliga medel, vilket 

en av respondenterna från den offentliga sektorn styrker. Det hävdas vidare att de 11 

ersättningsgrundande kvalitetsindikatorerna enbart genererar “små-pengar”. Dessa “små-

pengar” uppgår enbart till “någon miljon” enligt respondenten. Med tanke på att de 

offentliga vårdcentralerna i Region Kronoberg för närvarande går back med en miljard 

(2018), borde de ta alla kostnader och intäkter på stort allvar. Det är dock svårare att vara 

mer sparsam i offentliga organisationer eftersom de är komplexa och har begränsat med 

ekonomiska resurser (Karlsson, 2017).  

 

Många av de privata aktörerna hävdar att lönsamhet och god vårdkvalitet går hand i hand. 

Detta då god vårdkvalitet genererar lönsamhet och lönsamhet i sin tur skapar god 

vårdkvalitet, eftersom vinsten återinvesteras i verksamheten. Vinsten skall dessutom gå 

till att expandera och ta fler marknadsandelar genom att köpa fler vårdcentraler. Detta 

tyder på att företagande är drivkraften och att överskottet inte nödvändigtvis, åtminstone 

inte hela, återinvesteras i befintliga verksamheter. I detta avseende skapar inte lönsamhet 

god vårdkvalitet, utan enbart expansionsmöjligheter och ett större utbud av vårdcentraler 

på marknaden. Då de båda privata aktörerna vill expandera och ta marknadsandelar, vilket 

är ett tydligt tecken på företagande. Syftet med företagande och det övergripande målet 

är lönsamhet, så även för de privata vårdcentralerna som har studerats. Exempelvis säger 

de båda privata verksamhetscheferna rakt ut att det är mycket viktigt att läkarna 

diagnostiserar och att det är något som hon frekvent påminner dem om. Genom detta 

uttalande påvisas att lönsamheten trots allt är det som står i fokus och att vårdkvaliteten 

blir prioriterat i andra hand. Detta då frikostig eller oärlig diagnostisering ej bidrar till 

förbättrad vårdkvalitet. Detta innebär dock inte att vårdkvaliteten nödvändigtvis är dålig.  
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De offentliga vårdcentralerna har kommit längre med så kallad e-hälsa, än de privata. En 

controller från en privat vårdcentral hävdar att ersättningssystemet inte är anpassat för e-

hälsa. Detta är ett tecken på att pengar är en drivande faktor och att det saknas incitament 

att investera i något som inte genererar pengar. En verksamhetschef inom det privata 

hävdar även att barn under ett år är mer lönsamma och de strävar därmed efter att få fler 

listade barn. Detta är ytterligare ett tecken på att privata företag drivs av ekonomiska 

krafter (Karlsson, 2017).  

 

5.3 Privata och offentliga vårdcentraler 
Alla vårdcentraler ställer sig positiva till det faktum att det finns både privata och 

offentliga vårdcentraler på marknaden. I enlighet med NPM (Karlsson, 2017) skall de 

offentliga företagen bedrivas som vinstdrivande företag i syfte att effektivisera 

resursanvändningen. Samtliga respondenter från de offentliga vårdcentralerna hävdar att 

de försöker bedriva verksamheten som ett “vanligt företag”, vilket är ett tecken på att de 

vill vara ekonomiserade. Detta står dock i motstridighet till deras lättsinnighet gentemot 

underskott. Om de verkligen hade bedrivits som ett företag hade de värnat om intäkterna 

och kostnaderna och även tagit lönsamhet på större allvar.  Respondenterna hävdar också 

att om de hade lyckats driva den offentliga vården som ett privat företag hade 

förhoppnings beslutsfattandet tagit kortare tid samt ha enklare att anpassas efter 

utvecklingen.  

 

För närvarande beskrivs de offentliga vårdcentralernas organisation som trög, oflexibel 

och komplex, vilket tyder på att det kan vara svårt att effektivisera resursanvändningen 

och därmed att “ekonomisera” offentliga vårdcentraler. Respondenterna från den 

offentliga sektorn anser vidare att organisationen de är verksamma inom följer en 

demokratisk modell, vilket är förenligt med de traditionella karaktäristiska dragen för 

offentliga verksamheter (Karlsson, 2017). Detta kan också vara ett tecken på att offentliga 

vårdcentraler inte har blivit ekonomiserade, utan fortfarande drivs på ett “konservativt 

sätt”.  

 

De privata vårdcentralerna karaktäriseras bland annat av produktivitet, vilket i detta fall 

syftar till hur stor kundnytta eller aktieägarvärde som organisationen presterat (Karlsson, 

2017). Detta påvisas då vårdpersonalen enligt respondenterna är mycket intäkts- och 

kostnadsmedvetna. Detta på grund av noggrann och månatlig uppföljning, restriktiv 
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provtagning samt fokus på ersättningsbaserade kvalitetsindikatorer. Även organisationen 

i sig ger utrymme för produktivitet eftersom de har mycket kortare beslutsvägar och 

närmre till ledningen. Respondenterna hävdade att de därmed kan tillsätta snabba 

åtgärder, exempelvis vid budgetavvikelse. Å andra sidan har ledningen ingen 

vårdutbildning och därmed bristande kunskap inom vård. Detta kan möjligtvis generera 

målkonflikter, då ledningen fokuserar på ekonomin och vårdpersonalen på kvalitet. 

Ledningen kan inte ge råd om den dagliga verksamheten och det är i slutändan VD och 

ägare som beslutar om företagets fortlevnad. Om verksamhetschefen anser att en 

nödvändig insats måste genomföras, medan ägarna anser att detta är för kostsamt kan 

målkonflikter uppstå. Det är inte säkert att ägarna har incitament att sträva efter hög 

vårdkvalitet, eftersom de inte är vårdutbildade, utan nöjer sig med en fungerande 

verksamhet och har störst fokus på lönsamhet. Vinsten hävdas användas till 

återinvesteringar i verksamheten samt för förvärv av nya vårdcentraler. Detta kan tolkas 

som att ägarna vill expandera och ta marknadsandelar för att kunna tjäna mer.  

 

Respondenterna från de offentliga vårdcentralerna angav att de fann stöttning i varandra, 

då samtliga offentliga verksamhetschefer i Region Kronoberg träffas frekvent på 

gemensamma möten. Eftersom de alla har samma befattning kan de utbyta både kunskap 

om lärdomar från tidigare erfarenheter. Detta kan betraktas som en fördel då de har 

förståelse för varandra samt kan rådge varandra på ett sätt som inte är möjligt inom den 

privata sektorn. Respondenterna inom den privata primärvården anser att det är en 

nackdel att inte ha andra verksamhetschefer tillgängliga för stöttning.  

 

5.4 Professioner 
Enligt Freidson (1984 ) ska läkare styras av medicinens etik och deras intresse ska därmed 

först och främst ligga i patientens välmående. Detta innebär att läkaren först och främst 

ska erbjuda patienten god vårdkvalitet. Genom det nuvarande ersättningssystemet ACG, 

som bygger på diagnossättning (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014), verkar en 

konflikt uppstå mellan lönsamhet och vårdkvalitet. Detta eftersom att läkare ska agera i 

enighet med sin profession, men samtidigt förväntas hjälpa till att driva vårdcentralen mot 

de ekonomiska målen. Ifall en läkare blir pressad till diagnosglidning och faktiskt ger 

efter genom att, exempelvis sätta irrelevanta diagnoser, gör läkaren avkall på 

professionens fundament som exempelvis Freidson (1984) beskriver. Läkarförbundet har 

upprättat olika etiska regler för dess medlemmar och menar att diagnosglidning gör att 
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vissa av dessa frångås, exempelvis att “medicinska resurser skall användas på bästa sätt 

till gagn för patienten”. Dessutom strider diagnosglidning mot regeln om att “läkare inte 

får låta sig påverkas av otillbörligt förvärvsbegär och inte utföra annan undersökning 

och behandling än vad som är medicinskt motiverat. Ersättningen ska anpassas efter 

prestationens art och omfattning” (Sveriges Läkarförbund, 2017). Detta eftersom ACG-

systemet kan ge upphov till att irrelevanta åkommor, som inte är medicinskt motiverade, 

diagnostiseras. Dessutom kan ACG-systemet, men även andra ersättningssystem, ge 

upphov till “otillbörliga förvärvsbegär”, vilket betyder girighet efter pengar och i det här 

fallet ersättning. Denna risk är större inom den privata sektorn eftersom de är i behov av 

vinst för företagets fortlevnad.  

 

Halldin och Sahlin-Andersson (2000) konstaterar att stora delar av sjukvården har 

genomgått ett marknadsorienterat systemskifte, vilket har resulterat i att de etiska 

principerna inom sjukvården hotats. Detta kan påvisas genom att en tydlig avvägning 

mellan lönsamhet och vårdkvalitet faktiskt behöver göras och att de två krockar genom 

det nuvarande ersättningssystemet. Inom den privata sektorn blir detta mer tydligt då 

verksamhetscheferna betonade att de var tvungna att ständigt påminna vårdpersonalen 

om att diagnostisera noggrant. Detta innebär att läkarna kan uppleva en viss press på att 

diagnostisera mer. Detta kan tolkas som att läkarnas etiska principer inom den medicinska 

professionen sätts på prov. Detta då de måste göra en avvägning kring vad som är etiskt 

rätt. Till följd av detta bör en konflikt uppstå mellan två alternativ. Det första alternativet 

är att läkaren sätter fler diagnoser trots att de kanske är irrelevanta, och bidrar därmed till 

ökad ersättning. Det andra alternativet är att diagnossätta restriktivt och korrekt för att 

upprätthålla de etiska principerna, och därmed inte bidra till ökad ersättning.  

 

Studier visar även att sjuksköterskor är mer dedikerade till att ta hänsyn till ekonomi, 

detta då de ofta tilldelas administrativa chefsroller och då tillhör den “administrativa 

eliten” (Freidson, 1984), (Nylinder, 2017). Genom att sjuksköterskor i sin profession 

enligt studier kan vara mer dedikerade till just ekonomin än till själva vårdyrket, kan de 

alltså drivas av lönsamhet snarare än vårdkvalitet. Deras nya profession blir “chef” och 

deras incitament förändras då de måste se till företagets fortlevnad. I detta avseende blir 

alltså lönsamheten den drivande faktorn. Detta kan i sin tur leda till att en avvägning 

mellan vårdkvalitet och lönsamhet faktiskt görs. Samtliga verksamhetschefer utom en, 

var vårdutbildad. Denna respondent hävdar att hon ser detta som en fördel, då hon inte 
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blir lika inblandad i den dagliga verksamheten och “kan släppa saker ute på golvet”. 

Respondenten menar vidare att hon kan ha full fokus på verksamhetens drift och hur den 

ska gå runt. Det uppstår alltså ingen konflikt i denna respondents befattning vad gäller 

olika professioners etik, utan kan mer objektivt styra företaget efter ekonomiska 

incitament. Övriga respondenter är sjuksköterskor i grunden och det finns därmed en risk 

att de blir för involverade i den dagliga verksamheten och därmed blir mer subjektiva i 

styrningen. En konflikt mellan de båda professionerna verksamhetschef och 

sjuksköterska kan därmed uppstå. Detta då de vill erhålla god vårdkvalitet samtidigt som 

de också skall driva sin vårdcentral mot lönsamhet. Det kan även bli konflikt mellan de 

två professionerna läkare/sjuksköterskor och verksamhetschef. Detta då de etiska 

principerna som tidigare nämnts skiljer sig då den ena profession sätter vårdkvaliteten i 

första hand, medan den andra professionen kan komma att prioritera lönsamhet.  

 

6 Slutssats 
 

Resultatet av studien indikerar att det finns skillnader mellan hur privata och offentliga 

vårdcentraler gör avvägningen mellan ersättning och vårdkvalitet. De privata 

vårdcentralerna bör rimligtvis ha större incitament att styra företaget mot lönsamhet på 

grund av konkursrisken. Att prioritera finansiella mål visar på att större tyngd läggs på 

intäkter, snarare än kvalitet. De offentliga vårdcentralerna tenderar att fokusera mer på 

kvalitet och mindre på kravet om effektivt utnyttjande av offentliga medel. Detta 

signalerar att vårdkvaliteten sätts i främsta rum och att offentliga medel riskerar att 

hanteras ineffektivt och frikostigt. Detta tyder på att de olika regierna gör olika 

prioriteringar och att det finns olika sätt att jobba med lönsamhet och vårdkvalitet.  

 

De offentliga vårdcentralerna fokuserar på kvalitativa mätningar i form av exempelvis 

patientnöjdhet. Detta styrks av Patienttoppen som indikerar att de offentliga 

vårdcentralerna har nöjdare patienter, än de privata vårdcentralerna i Kronobergs län. De 

privata vårdcentralerna prioriterar ersättningsbaserade kvalitetsindikatorer i högre 

utsträckning, då många av deras interna målsättningar är förenliga med dessa indikatorer. 

För att optimera vårdkvalitet behövs en kombination av kvalitativa och kvantitativa 

mätningar, för att ge en mer rättvisande bild av prestationer. 
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Offentliga verksamheter ska enligt New Public Management bedrivas som vinstdrivande 

företag med kostnadsmedvetenhet. I nuläget är ekonomiska mål underordnade målen för 

vårdkvalitet, och vid exempelvis överskridande av budget förekommer ej några större 

konsekvenser. Detta kan ge upphov till ineffektiv användning av offentliga medel. De 

privata vårdcentralerna är mer noga med ekonomisk uppföljning, då de påverkas i högre 

utsträckning av negativt ekonomiskt utfall. Det finns en risk för att gå i konkurs om 

företaget inte är tillräckligt lönsamt och då är alternativet försäljning eller försäljning av 

vissa enheter. Detta ekonomiska hot innebär att de privata vårdcentralerna har större 

incitament att vara lönsamma och kostnadsmedvetna.  

 

Det nuvarande ersättningssystemet som grundas på vårdtyngd, skapar svårigheter vad 

gäller att generera god vårdkvalitet, samtidigt som en lönsam verksamhet bedrivs. Detta 

eftersom ersättningen baseras på diagnossättning, så kallade ACG-värden. Dessa går att 

manipulera genom exempelvis diagnosglidning i syfte att erhålla högre ersättning, vilket 

ger incitament att diagnostisera mer frikostigt. Detta bör rimligtvis påverka de privata 

vårdcentralerna som utsätts för en finansiell risk och vinstkrav från ägare. De offentliga 

vårdcentralerna utsätts inte för sådana finansiella risker och bör därmed har lägre 

incitament för diagnosglidning. Å andra sidan genererar diagnosglidning mer ersättning, 

även för de offentliga verksamheterna, vilket innebär att det kan förekomma även där. 

Ersättningssystem som baseras på ACG-värden har kritiserat av många läkare och även 

av samtliga respondenter i studien. Detta då diagnosglidning går emot läkares etiska 

principer, då en avvägning mellan medicinsk kvalitet och ökad ersättning kan behöva 

göras.  

 

Slutsatsen blir således att en avvägning mellan lönsamhet och vårdkvalitet görs på 

ledningsnivå, och att denna skiljer sig åt i de olika regierna. Studien påvisar att de privata 

vårdcentralerna prioriterar lönsamheten högst, medan de offentliga vårdcentralerna 

prioriterar vårdkvaliteten högst. Avvägningen mellan lönsamhet och vårdkvalitet görs 

alltså genom mål och mått som tydliggör vårdcentralernas prioriteringar.  

 

6.1 Vidare forskning 
Vidare forskning kan studera vårdkvalitet och lönsamhet på individnivå, genom att 

intervjua läkare och sjuksköterskor. Detta för att undersöka huruvida ersättningssystemet 

påverkar deras profession och vårdkvaliteten i den dagliga verksamheten.  
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I 
 

Bilagor 
Introducerande frågor avseende organisationen och rollen 

• Skulle du kortfattat vilja presentera verksamheten? 
• Vad har du för utbildning och erfarenhet? 
• Vad är din roll samt dina arbetsuppgifter och ansvarsområden? 
• Har du fasta riktlinjer att förhålla sig till eller har du frihet att själv anpassa ditt 

arbete efter specifika situationer? 
• Vem rapporterar du till? Närmsta chef, högsta chef etc? 
• Hur ser strukturen i organisationen ut? Centraliserad/decentraliserad? 

Privat- & offentlig sektor 

• Har du arbetat inom både privat- och offentlig sektor? Isåfall, vilka likheter och 
skillnader ser du? 

• Vilka utmaningar ser du med att jobba som controller/verksamhetschef inom 
offentlig/privat sektor? 

• Upplever du olika krav på lönsamhet och vinstmaximering i respektive regi? 
• Hur tycker du att det fungerar med både privata och offentliga aktörer på 

marknaden? 
• Upplever ni konkurrens från andra vårdcentraler? (riktar sig främst till privata) 
• Vad tycker ni om LOV (fritt vårdval)?  

Vårdkvalitet 

• Hur definierar ni vårdkvalitet? 
• Hur säkerställer ni god vårdkvalitet? 
• Hur följer ni upp patientnöjdhet och vårdkvalitet? 

Lönsamhet 

• Vilka är era lönsamhetsmål? 
• Vad gör ni för att uppnå dessa? 
• Hur följer ni upp utvecklingen mot måluppfyllelse? 
• Vilka svårigheter finns? 
• Finns det någon målkonflikt, alltså lönsamhet på bekostnad av vårdkvalitet? 
• Finns det några behandlingar som är mer lönsamma, som får er att satsa på 

dessa? 

Ersättningssystem 

• Vilket ersättningssystem har ni? 
• För- och nackdelar med detta? 
• Hur påverkar det er styrning, ur ett ekonomisk perspektiv? 
• Är det svårt att förhålla sig till det finansiella systemet och lagkrav? 
• Vad har ni för vinstkrav från landsting/ägare? 
• Vilka förändringar i ersättningssystemet måste ni anpassa er? 
• Hur har ersättningssystemet förändrats över tiden? 
• Ändrar vårdcentralerna behandlingarna utifrån det? 

 



  
 

II 

Mål 

• Vilka är era övergripande mål inom primärvården och hur uppfattar du dessa? 
• Har ni finansiella mål? Vilka? 
• Vad händer om ni inte når de finansiella målen? 
• Har ni kvalitativa mål? Vilka? 
• Hur mäter ni de kvalitativa målen? 
• Vad händer om ni inte uppnår de kvalitativa målen? 
• Hur fastställs målen? Genom budget, förhandlingar, benchmarking, lagkrav etc? 
• Hur mäter ni grad av måluppfyllelse och vem bestämmer vad som ska mätas? 
• Vem sätter de slutgiltiga målen? 
• Har målen förändrats över tiden och isåfall hur? 
• Vad blir konsekvensen av misslyckad måluppfyllelse? 

Uppföljning 

• Hur mäter ni vårdkvalitet? 
• Hur mäter ni ekonomiska resultat? 
• Hur värderar  ni dessa? 
• Hur arbetar ni kring utvärdering och uppföljning? 
• Stämmer resultatet överens med strategin? Om inte -åtgärder? 

Avslutning 

• Har du någon uppfattning om, och i så fall hur, ekonomistyrningen skiljer sig 
mellan offentliga och privata vårdcentraler? 

• Vill du vara anonym? 

 

 


