
	   1	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expertutlåtande angående geriatrik 
 

för landstingsutredningen ”Forskningsgenomgång av kunskapsläget nationellt  
med fokus på hälso- och sjukvård av multisjuka äldre personer” 

 
 
 
 
 
 

Örebro 100406 
 
Gunnar Akner 
professor i geriatrik vid Örebro Universitet 
sektionsansvarig överläkare vid Rehab-sektionen 
 
Geriatriska kliniken 
Universitetssjukhuset Örebro 
701 85  Örebro 
 
Tel: 019 – 602 27 21 
Mobiltel: 070 – 620 48 46 
 
e-post: gunnar.akner@orebroll.se 
 
Hemsida: www.gunnar-akner.se 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



	   2	  

Uppdraget 
Örebro läns landsting har genom landstingsdirektör Bo Andersson 090227 tillsatt en utredning kallad 
”Utvecklingsmöjligheter i samarbetet kring äldre med behov av vård och omsorg”. Syftet med 
utredningen är ”att belysa hur samverkan ska utformas för att styra landstingets arbete med 
övergripande äldrefrågor”. Till ordförande för utredningen har utsetts Staffan Fors.  
Efter diskussion har uppdragits åt utredningens tre inbjudna experter att göra en 
”forskningsgenomgång av kunskapsläget nationellt” inom tre områden: 
• Kartlägga kunskapsläget vad gäller utredning, behandling och omvårdnad av personer  

65 år och äldre med vanliga kroniska sjukdomar. 
• Kartlägga kunskapsläget vad gäller olika organisationsstrukturers betydelse för vårdkvaliteten 

inom området vård och omsorg och särskilt belysa de erfarenheter som hittills finns av 
vårdvalssystems påverkan. 

• Kartlägga vilka utrednings- och forskningsprojekt (av betydelse) som pågår inom området vård 
och omsorg av äldre. 

• Jag har lagt till en fjärde punkt: ”Förslag till utvecklingsområden, nationellt och i Örebro”  
 
Vid ett möte 091113 beslutades att de tre experterna skulle göra en genomgång av kunskapsläget inom 
sina respektive ansvarsområden; kommunal hälso- och sjukvård (Gunilla Fahlström), primärvård 
(Peter Engfeldt) och geriatrik (Gunnar Akner).  
 
Kunskapsområdet geriatrik 
Utredningens vetenskapliga kunskapsområde är geriatrik. Geriatrik avser kunskaper om 
sjukdomar/skador och deras konsekvenser för mental och fysisk funktion samt för psykologiska och 
sociala förhållanden som har samband med åldrandet. Eftersom ålder är den i särklass viktigaste 
riskfaktorn för sjukdomar och skador kommer geriatrik i huvudsak att omfatta multisjuka äldre 
personer, på engelska betecknat ”multimorbid elderly”. 
Vissa hälsoproblem hos äldre personer är så vanligt förekommande att de kommit att betecknas som 
”geriatriska syndrom” eller på engelska ”geriatric giants”. Exempel på detta är t.ex. stroke, demens, 
fall/frakturer, psykogeriatrik (äldrepsykiatri), palliation, smärta, nutrition etc. (se figur 2). 
 
Terminologi – multisjuklighet och frailty 
Multisjuklighet 
Det finns ingen konsensus-definition för multisjuklighet. Alla försök att definiera och gradera 
multisjuklighet innebär godtyckliga avgränsningar i antal och grad av hälsoproblem. Den 
vetenskapliga litteraturen på detta område beskriver tre sätt att ringa in gruppen multisjuka (1-2):  
• Antalet samtidigt förekommande hälsoproblem hos en enskild person (disease count) 
• Multimorbiditetsindex baserat på ett antal definierade hälsoproblem/domäner, i regel utvalda för 

att de har betydelse för prognosen.  
• Komorbiditetsindex baserat på hälsoproblem som är associerade till ett indexproblem, t.ex. högt 

blodtryck, diabetes mellitus typ 2, stroke, cancer.  
 
En färsk review redovisade 13 olika publicerade förslag till validerade index för att beskriva/mäta 
multimorbiditet, många utvecklade för att beskriva multisjukligheten kopplad till en index- 
sjukdom (2). Den vetenskapliga litteraturen innehåller ytterligare minst tio olika index/metoder. 
Många index har viktat de ingående sjukdomarna/klasserna mot en viss definierad utfallsvariabel, ofta 
mortalitet. En viss indexmetod kan dock i regel inte användas för att prediktera multipla 
utfallsvariabler (3).  
 
 
 
 
 
 
 
 



	   3	  

Dessa multimorbiditetsindex är främst framtagna i epidemiologiskt syfte för att beskriva patienterna 
på gruppnivå och prediktera olika utfallsvariabler (prognos), t.ex. minskad autonomi, fysisk 
funktionsnedsättning, fall, akutinläggningar på sjukhus och mortalitet, för att användas vid planering 
av hälso- och sjukvård (1). Dessa index är inte således inte framtagna för integrerad klinisk analys och 
handläggning av enskilda patienter. 
 
Epidemiologiskt Centrum vid Socialstyrelsen har definierat multisjuklighet som ”en person 75 år eller 
äldre, som under de senaste 12 månaderna har varit inneliggande tre gånger eller mer inom 
slutenvården och med tre eller fler diagnoser i tre eller fler skilda diagnosgrupper enligt 
Världshälsoorganisationens klassifikationssystemet ICD 10” (4). Någon liknande definition finns inte 
internationellt. Denna definition blandar ihop multisjukligheten = antalet samtidiga hälsoproblem med 
två saker: dels åldern (≥ 75 år), dels slutenvårdsbehovet (slutenvård ett visst antal gånger under det 
senaste året).  
Med denna vårdkonsumtionskopplade definition har Socialstyrelsen uppskattat att c:a 7 % av 
åldersgruppen 75 år och äldre är multisjuka (4). Vid årsskiftet 2009/2010 fanns i Sverige 798 446 
personer 75 år och äldre, varav 7 % motsvarar 55 891 personer. Detta utgör en mycket kraftig 
underskattning av antalet multisjuka, äldre personer i Sverige. Om multisjuklighet istället beskrivs 
som antalet äldre personer 65+ med två eller flera samtidigt förekommande kroniska hälsoproblem är 
prevalensen av multisjuklighet hos äldre avsevärt högre. I juni 2008 hade c:a 247 000 personer 65 år 
och äldre kommunalt biståndsbeslut för hemtjänst eller särskilt boende, de flesta sannolikt med 
betydande multisjuklighet. Till detta kommer ett betydande antal äldre personer som har flera 
samtidiga hälsoproblem, men som har god autonomi/ADL-funktion och därför inte har biståndsbeslut. 
En gissning kan vara att det finns minst 400 000 äldre personer i landet med betydande grad av 
multisjuklighet med åtföljande behov av individualiserad, integrerad och koordinerad 
hälsoanalysanalys och handläggning över tid.  
Andra försök att, via olika index eller kriterier, avgränsa gruppen ”multisjuka äldre” baserat på t.ex. 
antalet ordinerande läkemedel, förekomst av nedsatt fysisk funktion/ADL (t.ex. uttryckt som behov av 
biståndsbeslut) eller viss vårdkonsumtion är inte validerade och saknar stöd i vetenskapliga studier. 
Alla faktorer utöver det faktiska antalet hälsoproblem kan sägas utgöra försök att vikta 
multisjukligheten för sjukdomar/skador inom olika system, funktionella konsekvenser eller vårdbehov 
och därmed kostnader (biståndsbeslut eller slutenvård). Varken Socialstyrelsens definition eller andra 
index på multisjuklighet används inom den reguljära hälso- och sjukvården. Om det finns behov av att, 
utöver organ/system-problem, närmare belysa olika hälsodomäner (kognition, fysisk funktion, social 
funktion etc), används lämpligen metoden CGA = comprehensive geriatric assessment (se nedan).  
 
 
Frailty 
Den stora variationen i biologiskt åldrande har lett till utveckling av begreppet ’frail elderly’ (sv. = 
bräcklighet, skröplighet, skörhet). Det användes första gången 1974 (5) i syfte att belysa en enskild 
persons biologiska ålder för att dels bedöma närheten till personens funktionella sviktgräns, dels 
prediktera prognos, särskilt beträffande kognitiv funktion, fysisk funktionsnedsättning, fallrisk, 
institutionalisering och mortalitet. Figur 1 illustrerar skillnaden mellan ’successful aging’ och  
’frail aging’ (figuren är modifierad efter referens 6).  
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Figur 1  Skillnaden mellan successful aging och frailty. Under en  
  tidsperiod (markerad med dubbelriktad pil) finns en reversibel  
  potential, där individualiserade, integrerade och koordinerade 
  behandlingsprogram kan medverka till att motverka/förlångsamma 
  utvecklingen mot permanent nedsatt ADL-funktion med åtföljande  
  nedsatt autonomi och hjälpbehov.  

 
’Successful aging’ kännetecknas av goda fysiologiska reserver för att behålla full funktionsförmåga 
och kunna motstå belastningar och förändringar som psykisk stress, miljöbyte, sjukdomar och skador 
(funktionell homeostas). Tillståndet ”frailty” ligger mellan ’successful aging’ och nedsatt personlig 
ADL-funktion.  
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Del 1: Kunskapsläget vad gäller utredning, behandling och omvårdnad av personer  
65 år och äldre med vanliga kroniska sjukdomar. 
 
Vetenskapligt kunskapsläge   
Statens beredning för medicinsk metodik (SBU) publicerade 2003 en rapport rubricerad 
”Evidensbaserad äldrevård. En inventering av det vetenskapliga underlaget” (7). Denna rapport är den 
första i sitt slag i världen, där man försökt kartlägga den vetenskapliga behandlingslitteraturen för 
personer över 65 år. Rapporten redovisar alla påvisade behandlingsstudier för personer 65 år och äldre 
fram till 2002 inom 19 olika delområden, alla centrala för geriatrik och äldrevård. För varje delområde 
redovisas i detalj vilka sökord och sökväg som gjorts i den medicinska litteraturen. Artiklarna har 
sorterats i tre typer: 

• RCT = randomiserade kontrollerade behandlingsstudier, dvs försökspersonerna har lottats 
(randomiserats) till behandlingsgrupp eller kontrollgrupp (randomized controlled trials) 

• CCT = kontrollerade behandlingsstudier, dock ej randomiserade (clinical controlled trials) 
• UCT = icke-kontrollerade behandlingsstudier (uncontrolled trials) 

Rapporten dokumenterade entydigt den stora bristen på kontrollerade behandlingsstudier för 
åldersgruppen 65+ och särskilt för 75+. Endast inom två av de 19 områdena fanns det en så riklig 
vetenskaplig behandlingslitteratur för 65+ att vi kunde rekommendera SBU att göra en sedvanlig 
systematisk litteraturutvärdering:  

• ”Kognitiva sjukdomar” - dock bara för demens; ej för delirium/konfusion. En utvärdering har 
genomförts och publicerades som sammanfattning i mars 2006 och i fullständig version i juni 
2008 (8).  

• ”Äldres läkemedelsanvändning”. En utvärdering har genomförts och publicerades i  
maj 2009 (9).  

 
För de flesta av de 19 områdena i rapporten fanns det i den vetenskapliga litteraturen färre än  
50 kontrollerade behandlingsstudier. För centrala områden av geriatrik/äldrevård som palliativ vård, 
konfusion/delirium, kronisk smärta, undernäringstillstånd, parkinsonism, högt blodtryck, 
urininkontinens och hjärtsvikt fanns bara enstaka kontrollerade behandlingsstudier för 65+.  
Rapporten har två viktiga begränsningar:  

1. Den redovisar vetenskapliga behandlingsstudier för en sjukdom i taget, men inte behandling 
av flera samtidiga hälsoproblem (multisjuklighet). Rapporten illustrerar därmed dilemmat med 
’single-disease management’ och ’multi-disease management’.  Det finns inga vetenskapliga 
studier där man systematiskt försökt utreda a) resultatet av behandling av en sjukdom i taget 
(t.ex. hjärtsvikt), där sjukdomen ingår i olika kombinationer av multisjuklighet eller b) 
resultatet av det samlade behandlingsprogrammet mot multisjuklighet över tid.  
Kapitlet ”Geriatrisk rehabilitering” i SBU-rapporten avser vetenskapliga studier av 
rehabilitering av multisjuka äldre personer med funktionsnedsättningar av olika slag. Som 
framgår av tabell 19 har de publicerade studierna sorterats enligt ”Organisationsform/team” 
respektive ”Specifik inriktning”, men den specifika behandlingen av den samlade 
multisjukligheten framgår i regel ej i artiklarna.  

2. Den avser personer 65 år och äldre. Äldre multisjuka patienter som vårdas på sjukhus eller i 
primärvården är ofta över 75 år. Initialt var ambitionen därför att alla redovisade 
behandlingsstudier skulle avse personer över 75 år, men det fanns så få behandlingsstudier för 
denna åldersgrupp att det inte gick att skriva någon sådan rapport. Ålderskriteriet fick därför 
sänkas till medelålder 65 år vid inklusion i de olika studierna.  

 
SBU:s sammanfattning 
SBU-rapporten sammanfattade resultaten på följande sätt:  
 ”För de patientgrupper som får mest sluten vård och mest ’multibehandling’ är det 
 vetenskapliga underlaget som sämst”.  
Det finns således ett mycket stort behov av kontrollerad behandlingsforskning hos multisjuka äldre 
personer 65+, särskilt 75+, som beaktar ’multi-disease management’ och effekten av hela det aktuella 
behandlingsprogrammet (läkemedel, nutrition, fysisk träning, hjälpmedel, social stumulans etc), inte 
bara av en del av programmet som avser ett visst hälsoproblem.  
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Behandlingsforskning vid multisjuklighet 
När det gäller komplexa hälsoproblem/multisjuklighet finns inga kontrollerade behandlingsstudier, där 
man studerat olika kombinationer av multisjuklighet (clusters). Behandlingsforskningen inom detta 
område omfattar olika slags breda, integrerade studier, t.ex. följande: 

• Behandling av frail-fenotypen direkt, oberoende av aktuella sjukdomar/skador (se ovan), t.ex 
genom behandling med nutrition och fysisk träning/aktivitet (10).  

• Breda interdisciplinära interventioner i akutvård, subakut vård eller elektiv vård. Dessa studier 
baseras ofta på comprehensive geriatric assessment (se nedan) och har ofta en 
vårdorganisatorisk prägel i form av teamsammansättning, arbetssätt etc. (se del 2).  

 
Randomiserade kontrollerade behandlingsstudier (RCT) anses vara state-of-the-art när det gäller 
behandlingsforskning, men denna metodik kan inte enkelt appliceras för multisjuka äldre personer. 
Detta inses lätt om man ställer följande fråga: Hur kan vi hävda att två slumpmässigt sammansatta 
grupper av multisjuka äldre personer är ”lika”? Vilka variabler behöver kontrolleras för att kunna 
hävda att grupperna är ”lika”: Antalet aktuella långvariga hälsoproblem? Svårighetsgrad av aktuella 
sjukdomar/skador? Funktionella konsekvenser (fysisk, kognitiv, social funktion etc)? Psykosociala 
förhållanden? Behandling?  
 
Nationella riktlinjer vid multisjuklighet 
Ovanstående illustrerar svårigheten att applicera nationella riktlinjer på multisjuka äldre personer. 
Dessa riktlinjer är utformade för ett hälsoproblem i taget (single-disease management) och leder ofta 
till orimliga konsekvenser när de kombineras hos en multisjuk person. En färsk review konkluderade 
att ”clinical practice guidlines fail to adress the needs of older patients with complex comorbid  
illness” (12).  
Samma resonemang gäller frågan om kvalitetsindikatorer. Multisjuklighet förutsätter en 
patientcentrerad (individ-perspektiv) snarare än en sjukdomscentrerad (grupp-perspektiv) analys och 
handläggning. Prestationsbaserade kvalitetsindikatorer (performance indicators) avspeglar inte kvalitet 
i behandling och vård av enskilda personer med multisjuklighet.  
 
Vad har hänt sedan 2003 
Sedan SBU-rapporten publicerades 2003 (7) har det publicerats ett antal behandlingsstudier som 
specifikt avser äldre personer, även 75+, bl.a. beträffande högt blodtryck och hjärtsvikt. Det har inte 
varit möjligt att inom ramen för detta utredningsuppdrag göra en systematisk litteratursökning kring 
alla de 19 områden som tas upp i rapporten eller inom andra områden. Även om det kommit fler 
studier som specifikt riktats mot äldre personer gäller fortfarande slutsatserna i rapporten.  
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Del 2: Organisationsstrukturers betydelse för vårdkvaliteten 
 
Geriatrik 
Geriatrik är en medicinsk specialitet i Sverige sedan 1969. Inledningsvis var specialitets-beteckningen 
långvårdsmedicin, men ändrade namn 1992 till geriatrik. Sedan 2006 är geriatrik en av 31 
basspecialiteter i Sverige, men detta beslut har inte åtföljts av någon strategisk utredning eller direktiv 
till hur geriatrik bör organiseras.  
Trots den vanliga förekomsten av ovan nämnda geriatriska syndrom hos patienterna inom hälso- och 
sjukvården finns inga formella subspecialiteter till geriatrik. Som jämförelse kan nämnas att de 
medicinska specialiteterna internmedicin och pediatrik (barn och ungdomsmedicin) har 7 respektive 5 
formella subspecialiteter. Internmedicinens sju subspecialiteter har alla en tydlig organisation inom 
hälso- och sjukvården och alla sju finns på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ): fyra av dem som 
sektioner inom Medicinska kliniken (endokrinologi, mag/tarm, blod, njurar) de övriga tre inom andra 
kliniker. Avsaknaden av subspecialiteter inom geriatrik har bidragit till att organisationen av geriatrik 
ser helt olika ut i olika delar av landet (12). Detta illustreras i figur 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figur 2   Illustration av hur avsaknaden av formell subspecialisering av geriatrik har 
  bidragit till att de geriatriska syndromen har organiserats på helt olika sätt i 
  olika delar av landet.  
 
Olika medicinska specialiteter, särskilt de tre generalistspecialiteterna allmänmedicin, internmedicin 
och geriatrik, har olika uppfattningar om vilken specialitet som är mest lämpad att handlägga 
multisjuka äldre personer. Dessa tre specialiteter har dock fokus på olika faser av de äldre  
patienternas hälsoproblem: 
• Allmänmedicinen har fokus på äldre patienter i subakut eller elektivt skede i öppen vård .  
• Internmedicinen har fokus på äldre patienter i akut skede (akutmottagningen) eller i form av 

organspecialiteter på sjukhus; öppen eller sluten vård.  
• Geriatrik har fokus på äldre patienter i subakut skede på sjukhus.  



	   8	  

Geriatrik i Sverige 
Under 11-årsperioden 1992-2003 lade landstingen ner c:a 55 % av alla slutenvårdsplatser i Sverige 
(13). Geriatrik är den medicinska specialitet som drabbats hårdast och totalt har över 90 (nittio) % av 
alla vårdplatser i geriatrik försvunnit, trots att geriatrik är en basspecialitet i Sverige. Idag finns 
självständiga Geriatriska kliniker bara på ett mindre antal större sjukhus och inriktningen vid dessa 
kliniker är till övervägande del akutgeriatrik. Vid vissa sjukhus, t.ex. Karlskoga och Lindesberg, finns 
”Medicin-Geriatriska kliniker”, men dessa kliniker har bara enstaka geriatriker anställda och har en 
helt dominerande akutmedicinsk/akutgeriatrisk inriktning.  
Geriatrik förekommer uteslutande på sjukhus i Sverige. Vissa vårdcentraler har anställt enstaka 
geriatriker, med det finns inga primärvårdsverksamheter i geriatrik. Detta slutenvårdsfokus 
sammanhänger till stor del med att geriatriken härstammar ur långvårdsmedicinen.  
Ett par försök har gjorts i Stockholm att organisera verksamheter med särskild inriktning på öppen 
vård för multisjuka äldre personer: dels Närvårdscentralen i Hökarängen med inriktning på äldre och 
personer med funktionsnedsättning 2004-2007 (14), dels Äldrevårdscentralen i Solna 2006-2008 (15). 
Båda dessa verksamheter tillkom på politiskt initiativ med politiska styrgrupper och lades även ner 
efter kort tid av politiska skäl. Utvärderingen av Äldrevårdscentralen i Solna var klart positiv, men 
baserades helt på intervjuer och inte alls på undersökning av vårdresultatet hos de multisjuka äldre 
personerna. De två verksamheterna var inte kopplade till någon geriatrisk klinik, de hade inget FoU-
uppdrag och de arbetade med konventionellt teamarbete och dokumentation. Nytänkandet bestod 
främst i att verksamheterna baserades på öppen vård med särskild inriktning på multisjuka äldre 
personer, men inte på någon metodutveckling i det praktiska arbetet och inte på någon integrering av 
reguljär drift med FoU.  
Den lilla rest som återstår av geriatrik inom hälso- och sjukvården har fått sin praktiska utformning 
baserat på lokala beslut i olika landsting, ofta utgående från akutsjukvårdens behov; ibland utgående 
från vissa geriatriska syndrom.  
 
Antal geriatriker i Sverige 
Tabell 1 sammanfattar uppgifter i Socialstyrelsens färska årsrapport om Nationella planeringsstödet 
(16) angående antalet specialister per 100 000 invånare år 2007 inom geriatrik och sex andra 
medicinska specialiteter, samt förändringen under perioden 1995-2007:   

 
 Tabell 1  Antal specialister per 100 000 invånare 2007 och förändring under  

12-årsperioden 1995-2007 
 
Socialstyrelsen kommenterar detta på följande sätt: ”En specialitet som är förhållandevis liten i 
förhållande till kommande vård och omsorgsbehov är specialister inom geriatrik”. Trots att antalet 
multisjuka äldre utgör en stor andel av patienterna inom både primärvården och sjukhusvården 
föreligger en stor brist på geriatriker. Denna utveckling måste brytas, eftersom det behövs geriatriker 
(och geriatriskt utbildad vårdpersonal) vid självständiga geriatriska kliniker för att driva FoU inom 
geriatrik/äldrevård, fungera som ’role models’ inom hälso- och sjukvården och medverka till 
utbildning i geriatrik (’geriatrisk kompetens’) för läkare och vårdpersonal inom andra medicinska 
specialiteter/verksamheter.  
 
 
 
 

Medicinsk specialitet Antal specialister per 100 000 invånare 2007 Förändring under perioden 1995-2007
Allmänmedicin  60 ökade 28 %

Psykiatri 18 ökade 25 %
Internmedicin 12 ökade 13 %

Kirurgi 12 ökade 3 %
Ortopedi 11 ökade 30 %

Kardiologi 8 ökade 90 %
Geriatrik 5 ökade 26 %
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Geriatrik i Örebro 
I Örebro är den Geriatriska kliniken sedan länge organiserad i tre sektioner: demens, palliation och 
rehabilitering, fr.a. efter ortopedkirurgiska ingrepp (t.ex. frakturkirurgi, ledartroplastik, 
extremitetsproteser) och neurologiska hälsoproblem (fr.a. stroke). Denna indelning är enbart betingad 
av lokala, historiska faktorer och inte av någon samlad strategisk analys av geriatrikens betydelse 
inom hälso- och sjukvården. Övriga geriatriska syndrom handläggs vid andra kliniker eller är inte 
organiserade alls på sjukhuset (t.ex. nutrition).  
Geriatriska kliniken saknar en allmängeriatrisk sektion. För att klara det stora inflödet av multisjuka 
äldre patienter till USÖ har Medicinska kliniken organiserat en liten ”Allvårdsavdelning” (ALLVA) 
med 12 vårdplatser bemannad med vårdpersonal som växelvis arbetar vid ALLVA och växelvis vid 
den Hematologiska sektionen. Verksamheten vid ALLVA är inte kopplad till den Geriatriska kliniken. 
Upprepade undersökningar lokalt på USÖ har visat att det finns behov av avsevärt fler   
akutgeriatriska slutenvårdsplatser.  
 
En central utredning från Örebro läns landsting med fokus på multisjuka äldre lades fram 2005 (17). 
Utredningen diskuterade USÖ:s dilemma med dubbla uppdrag som samtidigt universitetssjukhus och 
länsdelssjukhus och lade fram en rad förslag till förbättringar. Förslagen utgick från utredarens slutsats 
att det är nödvändigt att i högre grad än nu beakta och försöka optimera systemeffekter och ta ansvar 
för en integrerad helhetsbedömning av patienterna över tid, snarare än att varje vårdenhet optimerar 
sin verksamhet på sin nivå.  
Under de senaste åren har det pågått ett utvecklingsarbete kring multisjuka äldre personer på USÖ, 
vilket bl.a. lett till förslag att slå samman Geriatriska kliniken och Medicinska kliniken. Detta förslag 
ledde till att samtliga 15 personer med chefsuppdrag vid Geriatriska kliniken ställde sig bakom en 
gemensam skrivelse till landstingsledningen med förslag om att bevara Geriatriska kliniken på USÖ 
som ett led i en strategisk utveckling av kunskapsområdet geriatrik i Örebro län integrerad med en 
satsning på FoU inom geriatrik i Örebro (bilaga 1).  
Andra exempel på utvecklingsarbete på USÖ har varit projektverksamheter som ”MÄRTA-teamet” 
2008-2009 och ”Akutgeriatrisk konsult/Akutgeriatriskt Team” med start i december 2009. Det 
föreligger en omfattande dokumentation kring dessa verksamheter i form av icke-publicerade 
rapporter och minnesanteckningar, men det är påfallande att man i dessa dokument inte hänvisar till 
den vetenskapliga litteraturen inom kunskapsområdet geriatrik.   
 
Professur i geriatrik i Örebro 
Örebro Universitet inrättade 2007 den första nya universitetsprofessuren i geriatrik i Sverige på 20 år. 
Den senaste professuren i geriatrik inrättades på Karolinska Institutet/Huddinge Sjukhus 1987. 
Professuren ingår i Örebro universitets satsning på geriatrik och arbete för att få examinationsrätt för 
läkarutbildning. I den nya läkarutbildningen kommer man att ägna den sista terminen före 
läkarexamen (termin 11) åt träning i analys och handläggning av komplexa hälsoproblem inkluderande 
teamarbete och här kommer mycket arbete att ägnas åt geriatrik.  
 
Statliga simulansmedel 
Sedan 2006 har regeringen avsatt 1,35 miljarder kr/år som statliga ”stimulansmedel” för utveckling av 
äldrevården. Örebro län tillförs genom dessa stimulansmedel drygt 43 miljoner kr/år, men de går till 
olika mindre projekt som inte är synkroniserade och inte ingår i en samlad strategisk satsning för att 
lösa definierade problem inom geriatrik/äldrevård. Bilaga 2 utgör en sammanfattning av tilldelning av 
stimulansmedel för Örebro län 2008 och förslag om att Regionförbundet och landstinget i samråd bör 
utvärdera om och i så fall på vilket sätt de beviljade stimulansmedlen fått avsedd effekt.  
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Vetenskapligt kunskapsläge 
De tillstånd som ovan beskrivits som geriatriska syndrom eller ’geriatric giants’, t.ex. konfusion, 
falltendens, stroke, ofrivillig viktminskning, urininkontinens etc. kan betraktas som homeostatisk svikt 
av komplexa system. I regel finns inte någon enskild orsaksfaktor som helt förklarar syndromet, vilket 
innebär att klinisk analys, handläggning och vård av äldre personer inte bör fokusera på enstaka 
hälsoproblem, utan på en individualiserad, integrerad och koordinerad handläggning. Detta är 
bakgrunden till att metoden ’comprehensive geriatric assessment’ (CGA) redan 1988 
rekommenderades för analys av hälsotillståndet av frail äldre personer (18). CGA utgör geriatrikens 
huvudmetodik - en multidimensionell (organ, system, kognition, affektiv funktion, 
sinnesorganfunktion, fysisk funktion, kroppssammansättning, nutrition, psykosocial situation, 
självskattad hälsa, hälsorelaterad livskvalitet, resurser m.fl.), interdisciplinär diagnostisk process kring 
multisjuka, frail äldre personer som utvecklades under 1980-talet som bas för en integrerad, målstyrd 
och koordinerad behandlingsplan och systematisk uppföljning (19). Tabell 2 visar exempel på 
komponenter som kan ingå i CGA.   
 

 
  
Tabell 2  Komponenter som ingår i comprehensive geriatric assessment (CGA) enligt 20 

behandlingsstudier ingående i en systematisk review från 2005 (20). 
Interventionerna är uppdelade på ’organisation’ och ’team-medlemmar’. De 10 
första artiklarna avser geriatriska konsultationsteam och de 10 nedersta Geriatric 
evaluation and management units (GEMU) – se nedan.  

 
I de flesta studier kring CGA består ’core team’ av en senior geriatriker, koordinerande 
specialistsjuksköterska, socialarbetare (kurator). sjukgymnast och arbetsterapeut. Till detta kan 
komma olika ytterligare vårdyrkesgrupper enligt tabell 2.  
Ett nordiskt konsensusdokument kring CGA publicerades 1996 (21), men CGA har inte utvecklats till 
den centrala utredningsmodell och fått den ställning den bör ha i klinisk praxis. Detta beror troligen till 
stor del på ovan nämnda brist på strategisk styrning av geriatrikens inriktning och utveckling i landet.  
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Utöver forskning kring diagnostik och behandling av enskilda hälsoproblem (se ovan) är 
omständigheterna i ovanstående stycke bakgrunden till att den vetenskapliga litteraturen inom 
geriatrik fått en stark koppling till olika organisatoriska vårdformer. Man kan grovt dela in denna 
litteratur i tre grupper beroende på i vilken fas av sina hälsoproblem patienterna befinner sig i; 
akut-, subakut- eller elektiv fas: 
 

1. Akutvård, t.ex. geriatrisk akutmottagning eller akutgeriatrisk enhet   
2. Subakut vård, t.ex. specialiserade geriatriska utrednings- och behandlingsenheter på 

sjukhus eller i öppen vård, geriatriska konsultationsteam, enheter med inriktning mot 
något särskilt geriatriskt synrom, t.ex. stroke-enheter, orto-geriatriska enheter,  
demens-enheter.  

3. Elektiv vård, t.ex. öppen vård, dagverksamheter, särskilt boende, förebyggande hembesök, 
fallprevention.  

 
Två förhållanden måste betonas tydligt: 

• Studie-heterogenitet 
Metodkvaliteten är mycket varierande i de studier som sammanfattas nedan; även efter 
omfattande exklusion av artiklar med låg metodkvalitet. Heterogeniteten avser t.ex. 
inklusions- och exklusionskriterier, metoder för randomisering, huruvida man använt 
intention-to-treat-analys eller ej, art och grad av intervention(er), val av utfallsmått (outcome) 
mm. Dessa frågor diskuteras närmare t.ex. i referens (22). .  

• Organisatorisk heterogenitet 
Organisationen av vård och omsorg för äldre personer varierar mycket mellan olika länder, 
varför man måste vara försiktig med att överföra slutsatser från organisatoriska studier i t.ex. 
USA eller Tyskland till Sverige. Motsvarande resonemang gäller delvis även för olika 
landsting och kommuner i Sverige.  

  
Här nedan följer en sammanfattning av de viktigaste resultaten i den vetenskapliga litteraturen på detta 
område, huvudsakligen systematiska reviewer, med eller utan meta-analys. Eftersom de flesta 
studierna är gjorda i USA används de engelska beteckningarna på de olika organisationsformerna.  
Som mått på interventionseffekter används artiklarnas uppgifter om OR = odds ratio och  
RR = relativ risk.  
 
1. Akutvård 

- Geriatric emergency department (GED): En färsk översiktsartikel från USA diskuterar att det 
vetenskapliga kunskapsläget motiverar särskilda geriatriska akutmottagningar analogt med 
särskilda akutmottagningar för barn och psykiatri (23). Man lämnar även förslag på hur en 
GED bör utformas; se tabell 3. En sådan GED finns sedan 1997 i Jerusalem/Israel (24). 
Författarna från Israel har jämfört utfallet mellan 100 konsekutiva patienter 70+ vid GED och 
ett anat sjukhus i Israel utan GED. Man fann att GED medförde signifikant högre 
patienttillfredsställelse och signifikant färre återinläggningar. GED finns inte i USA eller 
Sverige. GED skall inte förväxlas med att ha en geriatriker eller geriatriskt utbildad 
sjuksköterska (geriatrisk kompetens) placerad på akutmottagningen på hel- eller deltid.  
 

- Acute geriatric units (AGU): En färsk spansk meta-analys baserad på 11 studier, varav 5 RCT 
där, jämförde interventionsenheter (IE) med enheter med konventionell vård (25).  
IE tillämpade följande fyra arbetsmetoder: i) CGA, ii) standardiserade skattningsinstrument, 
iii) multidisciplinära möten varje vecka och iv) tidig utskrivningsplanering. Man fann två 
signifikanta resultat:  
dels mindre funktionsförsämring vid utskrivning efter akutvårdtiden vid IE (OR 0,82), men 
inga säkra funktionella skillnader tre månader efter utskrivningen. Med funktionsförsämring 
avsågs förlust av autonomi i en eller flera komponenter i personlig ADL.  
dels i större chans att bo i ordinärt boende efter utskrivning från IE (OR 1,30).  
Man fann inga skillnader beträffande antal vårdtillfällen tre månader efter utskrivningen eller 
beträffande mortalitet.  
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Tabell 3 Exempel på hur en GED kan utformas för att anpassas till de 
särskilda behov som finns hos frail, äldre personer.  
 

 
2. Subakut vård 

 
- Geriatric evaluation and management units (GEMU): GEMU utgörs av en geriatrisk 

slutenvårdsenhet som genomför CGA, interdisciplinär bedömning, och handläggning av frail, 
äldre patienter (= direkt geriatrisk verksamhet).  
En färsk systematisk review och metaanalys baserades på sju studier, varav USA 4, Norge, 
Tyskland och Österrike 1 vardera (26). Man fann att CGA på GEMU visade signifikant 
funktionsbevarande effekt vid utskrivningen (RR 0,87) samt minskad institutionalisering efter 
ett år (RR 0,78).  
En systematisk review från 2005 baserad på 15 studier och nästan 6000 personer fann att CGA 
på en GEMU resulterade i ökad chans att överleva och bo i ordinärt boende efter ett år; 
number-needed-to-treat (NNT) var 25 (20). En tidigare meta-analys från 1993 visade att 
intervention på GEMU medförde förbättrad fysisk funktion (OR 1,72) och förbättrad kognitiv 
funktion (OR 2,0) efter 12 månader (27). En rad senare kontrollerade studier har dock inte 
visat några säkra positiva effekter av CGA på fysisk funktion eller kognitiv funktion (20).  
 

- In-patient geriatric consultation service (IGCS): IGCS består av ett interdisciplinärt 
konsultationsteam som genomför CGA, samt bedömer, diskuterar och rekommenderar 
behandlingsplan för frail äldre inneliggande patienter. Ett återkommande metodologiskt 
problem i litteraturen är att teamet inte själva ansvarar för eller praktiskt genomför 
behandlingen, varför man i regel inte vet exakt vilken art och grad av interventioner som 
patienterna faktiskt får (= indirekt geriatrisk verksamhet).  
Ovan nämnda systematiska review (20) visade inga effekter av IGCS på att överleva och bo 
hemma efter ett års uppföljning. En tidigare meta-analys visade att IGCS förbättrade kognitiv 
funktion (OR 1,71), men inte fysisk funktion efter ett års uppföljning (27).  
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- Geriatric outpatient clinics: En retrospektiv studie i USA undersökte förekomsten av 
läkemedelsbiverkningar hos 834 frail äldre 65+ patienter som bedömdes via en GEMU (sluten 
vård) respektive en specialiserad geriatrisk öppenvårdsmottagning under ett år efter 
utskrivning och jämförde resultatet med konventionell vård (28). Man fann att 
öppenvårdsmottagningen, men inte GEMU, minskade risken för allvarliga 
läkemedelsbiverkningar med 35 %. Båda interventionsenheterna medförde minskat antal 
olämpliga läkemedelsordinationer under respektive interventionsperiod.  

 
- Psykogeriatrik: I Hamburg/Tyskland har man sedan år 2000 organiserat ett ”Centre for the 

elderly” som drivs gemensamt av den geriatriska kliniken och den psykogeriatriska kliniken i 
syfte att förbättra vårdkvaliteten för multisjuka äldre patienter (29). Centret har totalt 160 
vårdplatser fördelade på geriatrik 42, psykogeriatrik 54 och kombinationsplatser 64. Till 
centret hör även en geriatrisk och en psykogeriatrisk dagverksamhet med 20 respektive  
25 platser. Resultaten visar signifikant kortare vårdtider och minskat antal förflyttningar av 
patienter.  

 
- Svensk studie: Det har bara genomförts en randomiserad studie i Sverige angående 

organisationsstrukturers betydelse för vårdkvaliteten: En RCT med 3 månaders uppföljning 
publicerades från Umeå år 2000, där man jämförde resultatet av vård av 413 äldre 70+ 
multisjuka patienter på en geriatrisk vårdavdelning med 11 vårdplatser med en allmän 
internmedicinsk vårdavdelning med 30 vårdplatser (30). Man noterade signifikant kortare 
vårdtid på sjukhus, även efter justering för DRG-vikter. Man fann dock inga skillnader 
beträffande ADL-funktion, hälsoupplevelse, hjälpbehov, läkemedelsordinationer, 
återinläggningar, behov av särskilt boende, mortalitet eller totala hälsovårdskostnader tre 
månader efter utskrivningen.  
 

- Specifika geriatriska syndrom: 
 

Delirium 
En kontrollerad (matchade par) förebyggande studie från 1999 i USA studerade en 
standardiserad och målstyrd intervention mot sex utvalda riskfaktorer (kognitiv svikt, 
sömnbrist, fysisk inaktivitet, synnedsättning, hörselnedsättning och dehydrering) hos  
852 nyinlagda äldre 70+ patienter utan delirium vid inläggningen (31). Man fann en 
signifikant minskad utveckling av delirium under vårdtiden (OR 0,60). Dessutom noterades  
en signifikant reduktion av antalet delirium-episoder och tid med delirium.   
 
Fall 
Fall i bostadsmiljö: En Cochrane-review från 2009 har studerat fallprevention i bostadsmiljön 
baserad på 111 studier omfattande drygt 55 000 äldre personer (32). Följande interventioner 
hade positiv effekt på antalet fall och antalet personer som faller (fallrisk): 
multikomponentbaserad gruppträning (≈ 20 %), TaiChi (≈ 35 %) och individuellt 
rekommenderad fysisk träning i bostaden (≈ 30 %). Interventioner mot säkerhetsproblem i 
bostadsmiljön hade bara effekt hos patienter med svår synnedsättning och hög fallrisk  
(≈ 10 %). Gradvis utsättning av psykofarmaka minskade antal fall med 65 %, men påverkade 
inte fallrisken. Ett undervisningsprogram riktat till primärvårdsläkare minskade fallrisken  
med 40 %. Operation av kataract (grå starr) på första ögat minskade antalet fall med 35 %. 
Behandling med vit D minskade varken antalet fall eller fallrisken, men man reserverade sig 
att vit D-behandling skulle kunna vara av betydelse för personer med låg halt vit D i blodet. 
En annan Cochrane-review visade att höftskydd har en signifikant effekt för att förebygga 
höftfraktur i särskilt boende (23 %), men ingen effekt i ordinärt boende (33). Höftskydd hade 
ingen effekt på bäckenfrakturer eller andra frakturer.  
Det finns vissa evidens att fallpreventivt arbete i ordinärt boende kan vara kostnadseffektivt.  
 
 
 



	   14	  

Fall på sjukhus eller i särskilt boende: En Cochrane-review från 2010 har studerat 
fallprevention på sjukhus och i särskilt boende baserad på 41 studier och drygt 25 000  
äldre personer (34).  
Sjukhus: Behandling med multifaktoriell intervention minskade både antalet fall och 
fallrisken (≈ 30 %). Övervakad fysisk träning minskade fallrisken med ≈ 55 %, men här 
fanns bara tre studier och totalt 131 patienter.  
Särskilt boende: Behandling med vit D minskade antalet fall (≈ 30 %), men inte 
fallrisken. Behandling med multifaktoriell intervention påverkade varken antalet fall eller 
fallrisken. En post-hoc subgruppsanalys visade att multifaktoriell intervention minskade 
både antalet fall (≈ 40 %) och fallrisken (≈ 15 %) under förutsättning att den genomfördes 
av ett multidisciplinärt team.  

Höftfraktur 
En spansk RCT av 319 äldre 65+ patienter med akut höftfraktur jämförde resultatet av 
vård vid en multidisciplinär, geriatrisk interventionsenhet på sjukhus med konventionell 
vård (35). Man fann följande signifikanta positiva resultat till interventionsgruppens 
fördel: Lägre sjukhusmortalitet, lägre komplikationsfrekvens och bättre funktion tre 
månader efter utskrivning (men ej efter 6 och 12 månader).  
 
En Cochrane-review från 2009 studerade effekten av multidisciplinär rehabilitering 
jämfört med konventionell vård efter akut höftfraktur baserad på 13 studier och knappt  
2 500 äldre personer (36). Man fann inga skillnader mellan interventionsgrupp och 
kontrollgrupp avseende mortalitet, tidiga återinläggningar, ADL eller funktion.  
En tidigare systematisk review från 2007 baserad på 11 studier och drygt 2 100 personer, 
fann att multidisciplinär rehabilitering innebar en 16 % lägre risk i en poolad outcome av 
mortalitet och flyttning till särskilt boende (37).   

En systematisk review från 2000 baserad på 41 jämförande studier (varav 14 RCT) 
jämförde olika program/vårdenheter efter den akuta fasen av höftfraktur (38). Man 
sammanfattade att orto-geriatriska enheter kan vara värdefulla för frail äldre personer, 
särskilt för att minska återinläggningar och minska flyttning till särskilt boende. Det finns 
inga studier som direkt har jämfört effekter av orto-geriatriska enheter med ’mixed 
assessment and rehabilitation units’.  
 

Stroke 
En Cochrane-review från 2009 har studerat behandling av akut stroke baserat på  
31 studier omfattande nästan 7 000 personer och jämfört behandling på stroke unit med 
konventionell vård (39). Man sammanfattade att organiserad vård på stroke unit var 
tydligt associerad med signifikant bättre vårdresultat: minskat mortalitet vid follow-up vid 
mediantid ett år (≈ 15 %), minskad institutionsvård (18 %), bättre autonomi (18 %). 
Resultaten var desamma om endast studier med formell randomisering och blindad 
uppföljning togs med och var oberoende av ålder, kön och strokets svårighetsgrad. Det 
fanns evidens för bättre resultat om stroke unit utgjorde en avgränsad vårdenhet. Inga 
evidens förelåg för att vård vid stroke units medför längre vårdtider.  
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- Utskrivningsplanering (discharge planning) 
En Cochrane-review från 2010 studerade effekter av strukturerad utskrivningsplanering med 
tydlig målstyrning (targeting) från akutsjukhus till bostad baserat på 21 studier och c:a 4 500 
patienter (40). Patienterna hade olika hälsoproblem: medicinska, blandade medicinska-
kirurgiska och psykiatriska. Äldre patienter som erhöll utskrivningsplanering hade signifikant 
kortare slutenvårdstid (≈ 10 %) och färre återintagningar på sjukhus  
(≈ 15 %). Man inga skillnader mellan interventionsgrupper och kontrollgrupper avseende 
mortalitet, hälsoeffekter eller kostnader.  
 

- Tidig utskrivning från akutsjukhus till hemsjukvård 
En Cochrane-review från 2009 studerade effekter av tidig utskrivning från akutsjukhus för 
fortsatt hemsjukvård baserat på 26 studier och nästan 4 000 patienter (41). Äldre multisjuka 
patienter hade högre frekvens återinläggning jämfört med kontroller (57 %). Patienter under 
rehabilitering efter stroke och multisjuka äldre hade signifikant lägre inflyttning till särskilt 
boende vid uppföljning (≈ 35 %). Patienter som skrevs ut tidigt för hemsjukvård var mer nöjda 
än kontroller. Det fanns ingen möjlighet att bedöma hälsoeffekter eller ekonomiska effekter.  

 
 
3. Elektiv vård 

 
- Primärvård 

En observationsstudie av 420 äldre 65+ frail personer i ’managed care organizations’ i 
USA baserad på 207 olika kvalitetsindikatorer inom 22 olika hälsotillstånd visade stora 
behov av kvalitetsförbättringar (42). Vårdgivarnas följsamhet till kvalitetsindikatorerna 
var i genomsnitt 55 % med spridning mellan 9 % (palliativ vård) till 82 % (stroke).  
 
En kontrollerad interventionsstudie där en geriatriker i primärvård söder om Seattle/USA 
kombinerade CGA med fokus på self-management och stimulans av fysisk aktivitet för 
146 äldre personer 65+ (43). Resultaten jämfördes med en retrospektiv, matchad 
kontrollgrupp. Efter i genomsnitt 1,3 års uppföljning noterades en 43 % lägre frekvens 
inläggningar på sjukhus och 26 % lägre kostnader hos interventionsgruppen.  
 
En RCT av 620 äldre 74+ personer klassificerade som risk för frailty eller icke-risk för 
frailty baserad på resultatet av CGA (44). Personer som randomiserats till 
interventionsgruppen och bedömdes som icke-risk för frailty erhöll 45 min 
gruppinformation/rådgivning medan de som bedömdes som risk för frail fick en 
individuell utbildningssession under > 30 min av en geriatriker samt en behandlingsplan. 
Vid uppföljningstidens slut (18 månader) hade signifikant fler personer i 
interventionsgruppen förbättrad ’combined endpoint’ (behov av vård/omsorg i bostaden, 
institutionalisering, mortalitet).  
 
En systematisk review och meta-analys omfattande 89 multifaktoriella interventioner i 
RCT-design med minst sex månaders uppföljningstid i syfte att förbättra fysisk funktion 
hos nästan 98 000 äldre 65+ personer i ordinärt boende (45). Man noterade följande 
signifikanta resultat av de komplexa interventionerna: Minskad risk att inte bo i ordinärt 
boende (5 %), minskad inflyttning till särskilt boende (13 %), minskad risk för inläggning 
på sjukhus  
(6 %), minskad risk för fall (10 %), förbättrad fysisk funktion (8 %).  
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- Rehabilitering: En Cochrane-review från 2003 studerande effekter av rehabilitering av 
äldre personer 60+ och jämförde om det fanns skillnader beroende på om rehabilitering 
utfördes i ordinärt boende, särskilt boende, eller i sjukhusmiljö (46). Av initialt  
1 247 Abstract fann man ingen studie som stämde med inklusionskriterierna. Man 
diskuterade tre huvudorsaker till svårigheterna att hitta relevanta kontrollerade studier 
inom detta område: i) beskrivningen av miljön (formen) för rehabiliteringen var ofta oklar, 
ii) innehållet i rehabiliteringen var inte adekvat specificerat och iii) i de fall form och 
innehåll var klart angivna noterades att miljön för intervention respektive kontrollgrupp 
inte var jämförbara enligt Cochranes metodkriterier. Till detta skall läggas ovanstående 
diskussion kring svårigheterna att skapa jämförbara grupper av heterogent multisjuka 
patienter.  

 
- Förebyggande hembesök (preventive home visits) 

En färsk systematisk review och meta-analys baserad på 21 studier och drygt 14 500 
personer i ordinärt boende med medianålder 78 år (73-83 år) studerade effekter av 
multidimensionella preventiva hembesök (47). Antalet besök varierade mellan 1-12, 
(median 4) med en interventionsperiod mellan 4 månader och 4 år. Man noterade inga 
signifikanta effekter för vare sig fysisk funktion, flyttning till särskilt boende eller 
mortalitet. Fortsatt funktionsförsämring kunde minskas (OR 0,64) om den initiala 
bedömningen omfattade en geriatrisk bedömning inkluderande klinisk undersökning med 
regelbunden uppföljning.  

 
 
Kritik mot bristande kvalitet i vården av äldre personer 
 
En lång rad offentliga utredningar har sedan många år riktat kritik mot bristande kvalitet i vården av 
äldre personer, särskilt multisjuka personer (48-50). Kritiken avser olika delar av äldrevården som 
t.ex. brister angående utskrivningsplanering, informationsöverföring, samverkan mellan huvudmän 
och organisationsformer, personalens utbildning, läkarmedverkan vid vårdplanering, geriatrisk 
kompetens hos läkare och övrig vårdpersonal, läkemedelsbehandling etc. Dessa brister är till stor del 
relaterade till vårdorganisation och administration av vård av äldre personer. Socialstyrelsen har 
sammanfattat att läkemedelsbehandling av äldre personer varken är kunskapsbaserad, ändamålsenlig, 
effektiv eller säker (48). De olika kritiserade delområdena har sammanställts för att påvisa de 
underliggande systemfel som föreligger i organisationen av geriatrik och äldrevård i Sverige (51).  
 
Exempel på bristande kvalitet 
Ett av många exempel på att vården av äldre personer inte fungerar tillfredsställande är den höga 
andelen äldre patienter som måste läggas in på akutsjukhus på grund av läkemedelsrelaterade problem, 
oftast biverkningar. Svenska studier från bl.a. Huddinge sjukhus har påvisat att 25-30 % av alla 
patienter som vårdades vid Medicinkliniken var inlagda på grund av eller till stor del på grund av 
ogynnsamma effekter av läkemedelsbehandling, fr.a. biverkningar (52). Den omfattande 
nedläggningen av sjukhusplatser i Sverige (se ovan) har gjort att tröskeln har höjts påtagligt för att alls 
bli inlagd på sjukhus. De personer som bedömts ha ogynnsamma effekter av läkemedelsbehandling 
har därför fått allvarliga medicinska hälsoproblem till följd av den läkemedelsbehandling som tvärtom 
var avsedd att förbättra hälsotillståndet. Det finns starka skäl att tro att mindre allvarliga 
läkemedelsbiverkningar är vanligt förekommande bland äldre personer i öppna vårdformer och bidrar 
till försämrad fysisk funktion och minskad livskvalitet i det dagliga livet. Det hoppfulla är att nästan 
alla läkemedelsbiverkningar är dosberoende, vilket innebär att de i princip är möjliga att förebygga 
med hjälp av en ändamålsenlig vårdorganisation, ändamålsenligt dokumentationssystem och ett 
löpande kontrollsystem (monitorering) anpassat för äldre personer. En retrospektiv studie från USA 
talar för att det i hög grad går att förebygga läkemedelsbiverkningar hos multisjuka äldre personer med 
en geriatrisk öppenvårdsverksamhet (28). Behovet av ett sådant system ökar med antalet samtidigt 
ordinerade behandlingar. Åldergruppen 75-80 år i Sverige behandlas i genomsnitt med fem olika 
läkemedel per dag; äldre personer i särskilt boende behandlas i genomsnitt med tio olika läkemedel 
per dag.  
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Den omfattande polyfarmacin (= samtidig behandling med flera olika läkemedel) inom geriatrik och 
äldrevård innebär mycket stora hälsorisker och är idag den vanligaste orsaken till att äldre personer 
måste läggas in på akutsjukhus med åtföljande lidande, risk för död samt höga kostnader. 
Utvecklingen på läkemedelsområdet i kombination med Statistiska Centralbyråns 
befolkningsprognoser talar för att situationen kommer att förvärras avsevärt i en nära framtid om inte 
radikala åtgärder vidtas. Dagens system med läkemedelsgenomgångar under medverkan av 
farmaceuter är omständligt och dyrt och har inga förutsättningar att lösa problemet (53-54). En färsk 
engelsk studie har visat att läkemedelsgenomgångar utförda av farmaceuter i bostaden hos nyligen 
sjukhusvårdade äldre personer 80+ inte förbättrade livskvaliteten och inte minskade dödligheten, men 
ökade antalet sjukhusinläggningar (55). För att komma tillrätta med den allvarliga situationen krävs 
försöksverksamheter för att utforma en ändamålsenlig vårdorganisation för äldre personer (51, 56).  
 
 
Erfarenheter som hittills finns av vårdvalssystems påverkan 
 
Hälso- och sjukvård 
 
• Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerade 2009 en rapport med en ”Modell för 

uppföljning och utvärdering av vårdval” författad av Gert Paulsson. Modellen har utarbetats vid 
Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet och Rådet för kommunalekonomisk forskning och 
utbildning (57).  

 
• Institute of economic research vid Lunds Universitet har sammanfattat utvärderingar av vårdval 

som genomförts på initiativ av enskilda landsting, regioner, m.fl. (58). Sammanfattningen 
uppdateras regelbundet. Den senaste sammanfattningen från januari 2010 bifogas som bilaga 3.  

 
• På Institute of economic research vid Lunds Universitet hemsida finns flera referenser till 

vetenskapliga publikationer (59-60) och rapporter/böcker (61-63) som avser utvärderingar av 
vårdval.  

 
 
 Kommunal äldreomsorg 
  
Två utvärderingar av kundval inom kommunal äldreomsorg har utförts: 
 
• Konkurrensverket publicerade 2006 en rapport baserad på intervjuer med tjänstemän och utövare i 

Nacka och Solna kommuner (64). I sammanfattningen betonas följande: ”Eftersom utförarna inte 
kan påverka priset brukar den konkurrenssituation som uppstår kallas för kvalitetskonkurrens. 
Utförarna konkurrerar genom att på olika sätt stärka (och bibehålla) kvaliteten i hemtjänsten för att 
få brukare att välja just dem som utförare. Eftersom utförarna inte garanteras några brukare, så har 
de starka ekonomiska incitament att agera så att brukare väljer just dem och att de stannar kvar.” 
 

• Stiftelsen Äldrecentrum i Stockholm publicerade 2003 en rapport baserad på intervjuer med 
biståndshandläggare och personer som nyligen fått beslut om bistånd för kommunal äldreomsorg 
(65). Intervjuerna med de äldre personerna visade att de uppskattade erbjudandet att få välja. 
Studien pekar på områden där valfrihetsreformen kan utvecklas, för att ännu mer stärka den 
enskildes ställning och inflytande över sin egen vardag. 
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Del 3: Kartläggning av vilka utrednings- och forskningsprojekt (av betydelse) som pågår inom 
området vård och omsorg av äldre. 
 
Denna del av uppdraget är mycket omfattande och måste genomföras som en särskild utredning. Jag 
har sedan tidigare ett uppdrag från dekanus vid Fakulteten för hälsa, medicin och vård vid Örebro 
Universitet att göra en inventering av tidigare forskning och pågående forskning inom äldreområdet 
vid Örebro universitet. Min ambition är att denna utredning skall bli klar senare under året och kan då 
läggas till detta expertutlåtande.  
 
 
 
 
Del 4: Förslag till utvecklingsområden, nationellt och i Örebro 
 
Klinik 
• Geriatrik är en av 31 basspecialiteter i Sverige och måste därför ha en tydlig organisation med 

tydligt uppdrag inom hälso- och sjukvården.  
 

• För att stimulera forskning och utveckling bör specialiteten geriatrik utveckla några formella 
subspecialiteter; t.ex. kognitiva problem, sarkopeni/fall och nutrition.  
 

• I det fortsatta utvecklingsarbetet kring geriatrik och multisjuka äldre patienter på USÖ bör man 
referera till den omfattande vetenskapliga litteratur som föreligger inom kunskapsområdet 
geriatrik och som sammanfattas i detta expertutlåtande.  

 
 
Utbildning 
• Det finns ett stort behov av förbättrad grundutbildning, vidareutbildning och fortbildning av läkare 

och vårdpersonal i geriatrik (66). En förutsättning för att sprida geriatrisk kompetens inom hälso- 
och sjukvården är dels att det finns väl utbildade geriatriker och övriga vårdyrkesgrupper med 
geriatrisk och akademisk kompetens, dels att det finns geriatriska kliniker/vårdverksamheter som 
kan fungera som ’role models’ för en modern proaktiv geriatrik.  
 

• Den nya läkarutbildningen i Örebro kommer att avsätta en stor del av den sista terminen av 
grundutbildningen (termin 11) åt analys, handläggning och praktisk teamträning av komplexa 
hälsoproblem. Geriatrik och multisjuka äldre personer kommer att utgöra en stor andel av denna 
utbildning och det är viktigt att den praktiska hälso- och sjukvården (primärvård och sjukhusvård) 
utformas så att den utgör en stimulerande miljö för utbildning.    

 
 
Forskning och utveckling 
• Statliga stimulansmedel till Örebro län (hittills c:a 43 miljoner kr/år) bör användas inom ramen för 

en samlad strategisk plan, där man avser att lösa tydligt definierade problem inom 
geriatrik/äldrevård. Alla genomförda projekt i länet bör redovisas samlat, gärna på en hemsida, 
och diskuteras i seminarieform med fokus på hur resultaten kan användas för att utveckla och 
förbättra praktisk geriatrik/äldrevård.  
 

• Det finns ett mycket stort behov av kontrollerad behandlingsforskning hos multisjuka äldre 
personer 65+, särskilt 75+, som beaktar ’multi-disease management’ och effekter av hela det 
samlade behandlingsprogrammet (läkemedel, nutrition, fysisk träning, hjälpmedel, social 
stimulans etc), inte bara av en del av programmet som avser ett visst hälsoproblem.  
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• Det finns ett stort behov av försöksverksamheter direkt i autentisk äldrevård med uppdrag att 
utforma en ändamålsenlig vårdorganisation som utgår från geriatriska principer med bas i 
primärvård för äldre personer (öppenvårdsmottagning, bostäder) med flexibel tillgång till 
slutenvårdsplatser på sjukhus inom samma vårdorganisation med samma personalkultur och 
samma dokumentationssystem. Den enskilt viktigaste komponenten i en reformerad 
vårdorganisation för multisjuka äldre personer är dokumentationssystemet (”journalen”) som 
måste utvecklas till ett proaktivt, interaktivt hälsoanalyssystem (67) med fokus på överblick och 
hälsoutveckling över tid i stället för dagens retroaktiva dagbok, där olika vårdformer, vårdenheter 
och yrkesgrupper skriver anteckningar i kronologisk ordning vid olika kontakttidpunkter.  
Ett exempel på angeläget forskningsprojekt är monitorering, dvs hur ett ändamålsenligt löpande 
kontrollsystem bör utformas för att söka säkerställa att önskade behandlingseffekter uppkommer 
och att oönskade behandlingseffekter (biverkningar) inte uppkommer.  
Ett övergripande syfte med en sådan försöksverksamhet vore att skapa förutsättningar för en 
evidensbaserad vårdorganisation (form) som nödvändigt komplement till en evidensbaserad hälso- 
och sjukvård (innehåll). Ovanstående skulle ge förutsättningar för en genuint nydanande, proaktiv, 
serviceminded geriatrik/äldrevård med fokus på öppen vård/boende, prevention/empowerment och 
livskvalitet.  
 
”If there is a need for evidence-based medicine then there is also a need for evidence-based 
services” (22).  

 
 
 
Örebro 100406 
 
Gunnar Akner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   20	  

 
Referenser 
 
1. Van der Akker M, Buntinx F, Metsemakers JF, Roos F, Knottnerus JA. Multimorbidity in general 

practice: Prevalence, incidence and determinants of co-occurring chronic and recurrent diseases.  
J Clin Epidemiol 1998; 51: 367-75 

 
2. De Groot V, Beckerman H, Lankhorst GJ, Bouter LM. How to measure comorbidity: a critical 

review of available methods. J Clin Epidemiol 2003; 56: 221-9 
 
3. Byles JE, D’Este C, Parkinson L, O’Connell R, Treloar C. Single index of multimorbidity did not 

predict multiple outcomes. J Clin Epidemiol 2005; 58: 997-1005 
 
4. Socialstyrelsen. Lägesrapport 2002: Vård och omsorg om äldre. 

(webadress: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2003/2003-131-1) 
 
5. Hogan DB, MacKnight C, Bergman H. Models, definitions and criteria of frailty.  

Aging Clin Exp Res 2003; 15 (suppl till nr 3): 3-29 
 
6. Ferrucci L, Cavazzini C, Corsi AM, Bartali B, Russo CR, Lauretani F et al. Biomarkers of frailty 

in older persons. J Endocrinol Invest 2002; 25: (10 suppl) 10-15 
 
7. Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik (SBU). Evidensbaserad äldrevård. En 

inventering av det vetenskapliga underlaget. Rapport 2003.  
(webadress: 
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/2/aldrevard_2003/aldrevardfull.html) 

 
8. Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik (SBU). Demenssjukdomar. En 

systematisk litteraturöversikt. Rapport 2006 och 2008.  
(webadress: http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Demens_sammanfattning.pdf) 

 
9. Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik (SBU). Äldres läkemedelsanvändning. 

Hur kan den förbättras? En systematisk litteraturöversikt.  
Rapport 2009. 
(webadress: http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Lakemedel_Aldre_Fulltext.pdf) 

 
10. Daniels R, van Rossum E, de Witte L, Kempen GIJM, van den Heuvel W. Interventions to prevent 

disability in frail community-dwelling elderly: a systematic review.  
BMC Health Serv Res 2008; 8: 278 

 
11. Boyd CM, Darer J, Boult C, Fried LP, Boult L, Wu AW. Clinical practice guidelines and quality 

of care for older patients with multiple comorbid diseases. JAMA 2005; 294: 716-24 
 
12. Akner G. Geriatriken i Sverige saknar en övergripande struktur. Läkartidningen 2002; 99: 3840-50 
 
13. Socialstyrelsen. Lägesrapport 2010. Folkhälsa, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, 

stöd och service till personer med funktionsnedsättning, vård och omsorg om äldre  
(webadress: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-3-14/Documents/2010-3-
21%20Lägesrapport%202010.pdf).  

 
14. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum: Gurner U, Hagman L, Berger AK, Fastbom J,  

Hjulström S, Shah-Shahid Z. Hökarängens Närvårdscentral. Rapport 2007:5.  
(webadress: 
http://www.aldrecentrum.se/gamla/documents/20075HokarangensNarvardcentral_000.pdf) 

 



	   21	  

15. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum: Hagman L: Äldrevårdscentralen i Solna. Intervjuer med 
personal och samverkanspartners. Rapport 2007:15 
(webadress: 
http://www.aldrecentrum.se/upload/Rapporter/Rapporter%202007/2007_15_aldrevardscentralen_s
olna.pdf) 

 
16. Socialstyrelsen. Årsrapport Nationella planeringsstödet (NPS) 2010. En analys av barnmorskors, 

sjuksköterskors, läkares, tandhygienisters och tandläkares arbetsmarknad.  
(webadress: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17902/2010-1-10.pdf) 

 
17. Bæckström P. Länsdelsfunktionen vid USÖ idag och imorgon. Örebro läns landsting  

November 2005.  
 
18. Consensus development panel: National Institute´s of Health consensus development conference 

statement: Geriatric assessment methods for clinical desicion-making,  
J Am Geriatr Soc 1988; 36: 342-7 

 
19. Kuo HK, Scandrett KG, Dave J, Mitchell SL. The influence of outpatient comprehensive geriatric 

assessment on survival: a meta-analysis. Arch Gerontol Geriatr 2004; 39: 245-254 
 
20. Ellis G, Langhorne P. Comprehensive geriatric assessment for older hospital patients.  

Br Med Bull 2005; 71: 45-59 
 
21. Sletvold O, Tilvis R, Jonsson A, Schroll M, Snaedal J, Engedal K, Schultz-Larsen K, Gustafson 

Y. Geriatric work-up in the nordic countries. The nordic approach to comprehensive geriatric 
assessment. Dan Med Bull 1996; 43: 350-9 

 
22. Parker G, Bhakta P, Katbamna S, Lovett C, Paisley S, Parker S, Phelps K, Baker R, Jagger C, 

Lindesay J, Shepperdson B, Wilson A. Best place of care for older people after acute and during 
subacute illness: a systematic reciew. J Health Serv Res pol 2000; 5: 176-89 

 
23. Hwang U, Morrison RS. The geriatric emergency department. J Am Geriatr Soc 2007; 55: 1873-6 
 
24. Maaravi Y, Stessman J. The geriatric emergency department.  J Am Geriatr Soc 2008; 56: 579 
 
25. Baztán JJ, Suárez-García  M, López-Arrieta J, Ridríguez-Manas L, Rodríguez-Artalejo F. Effectiveness 

of acute geriatric units on functional decline, living at home , and case fatality among older patients 
admitted to hospital for acute medical disorders: meta-analysis. Br Med J 2009; 338: b50 

 
26. Van Craen K, Braes T, Wellens N, Denhaerynck K, Flamaing J, Moons P, Boonen S, Gosset C, 

Petermans J, Milisen K. The effectiveness of inpatient geriatric evaluation and management units:  
A systematic review and meta-analysis. J Am Geriatr Soc 2009; 58: 83-92 

 
27. Stuck AE, Siu AL, Wieland D, Adams J, Rubenstein LZ. Comprehensive geriatric assessment: a meta-

analysis of controlled trials. Lancet 1993; 342: 1032-6 
 
28. Schmader KE, Hanlon JT, Pieper CF, Sloane R, Ruby CM, Twersky J, Francis SD, Branch LG, Lindblad 

CI, Artz M, Weinberger M, Freussner JR, Cohen HJ. Effects of geriatric evaluation and management on 
adverse drug reactions and suboptimal prescribing in the frail elderly. Am J Med 2004; 116: 394-401 

 
29. Maier AB, Wächtler C, Hofmann W. Combined medical-psychiatric inpatient unit. Evaluation of the 

Centre för the Elderly. Z Gerontol Geriatr 2007; 40: 268-74 
 



	   22	  

30. Asplund K, Gustafson Y, Jacobson C, Bucht G, Wahlin A, Peterson J, Blom J-O, Ängquist K-A. 
Geriatric-based versus general wards for older acute medical patients: an randomized comparison 
of outcomes and use of resources. J Am Geriatr Soc 2000; 48: 1381-8 

 
31. Inouye SK, Bogardus ST, Charpentier PA, Leo-Summers L, Acampora D, Holford TR, Cooney Jr 

LM. A multicomponent intervention to prevent delirium in horpitalized older patients.  
N Engl J Med 1999; 340: 669-76 

 
32. Gillespie LD, Robertson MC, Gillespie WJ, Lamb SE, Gates S, Cumming RG, Rowe BH. 

Interventions for preventing falls in older people living in the community.  
Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: CD007146.   
(webadress: 
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD007146/frame.html) 

 
33. Parker MJ, Gillespie WJ, Gillespie LD. Hip protectors for preventing hip fractures in older people. 

Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD001255.  
(webadress: 
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD001255/frame.html) 
 

34. Cameron ID, Murray GR, Gillespie LD, Robertson MC, Hill KD, Cumming RG, Kerse N. 
Interventions for preventing falls in older people in nursing care facilities and hospitals.  
Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD005465.   
(webadress: http://www2.cochrane.org/reviews/en/ab005465.html) 

 
35. Vidán M, Serra JA, Moreno C, Riquelme G, Ortiz J. Efficacy of comprehensive geriatric  

intervention in older patients hospitalized for hip fracture: A randomized controlled trial.  
J Am Geriatr Soc 2005; 53: 1476-82.  

 
36. Handoll HHG, Cameron ID, Mak JCS, Finnegan TP. Multidisciplinary rehabilitation for older 

people with hip fractures.  
Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD007125.  
(webadress: 
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD007125/frame.html) 

 
37. Halbert J, Crotty M, Whitehead C, Cameron , Kurrle S, Graham S, Handoll H, Finnegan T, Jones 

T, Foley A, Shanahan M. Multi-disciplinary rehabilitation after hip fracture is associated with 
improved outcome: A systematic review. J Rehab Med 2007; 39: 507-12 
 

38. Cameron I, Crotty M, Currie C, Finnegan T, Gillespie L, Gillespie W, Handoll H, Kurrle S, 
Madhok R, Murray G, Quinn K, Torgerson D. Geriatric rehabilitation following fractures in older 
people: a systematic review. Health Technology Assessment 2000; 4(2) 

 
39. Stroke Unit Trialists' Collaboration. Organised inpatient (stroke unit) care for stroke.  

Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 4. Art. No.: CD000197.  
(webadress: http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD000197/frame.html) 

 
40. Shepperd S, McClaran J, Phillips CO, Lannin NA, Clemson LM, McCluskey A, Cameron ID, 

Barras SL. Discharge planning from hospital to home.  
Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD000313.  
(webadress: http://mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD000313/frame.html) 

 
41. Shepperd S, Doll H, Broad J, Gladman J, Iliffe S, Langhorne P, Richards S, Martin F, Harris R. 

Early discharge hospital at home.  
Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD000356.   
(webadress: http://www2.cochrane.org/reviews/en/ab000356.html) 



	   23	  

42. Wenger NS, Solomon DH, Roth CP, MacLean CH, Saliba D, Kamberg CJ, Rubenstein LZ, Young RT, 
Sloss EM, Louie R, Adams Jm Chang JT, Venus PJ, Schnelle JF, Shekelle PG. The quality of medical 
care provided to vulnerable community-dwelling older patients. Ann Intern Med 2003; 139: 740-7 

 
43. Fenton JJ, Levine MD, Mahoney LD, Heagerty PJ, Wagner EH. Bringing geriatricians to the front lines: 

Evaluation of a quality improvement intervention in primary care. J Am Board Fam Med 2006; 19: 331-9 
 
44. Monteserin R, Brotons C, Moral I, Altimir S, San José A, Santaeugenia S, Sellarès J, Padrós J. 

Effectiveness of a geriatric intervention in primary care: a randomized clinical trial.  
Fam Pract 2009; 0: 1-7 

 
45. Beswick AD, Rees K, Dieppe P, Ayis S, Gooberman-Hill R, Horwood J, Ebrahim S. Complex 

interventions to improve physical function and maintain independent living in elderly people: a 
systematic review and meta-analysis. Lancet 2008; 371: 725-35 

 
46. Ward D, Drahota A, Gal D, Severs M, Dean TP. Care home versus hospital and own home 

environments for rehabilitation of older people.  
Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD003164.  
(webadress: 
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD003164/frame.html) 

 
47. Huss A, Stuck AE, Rubenstein LZ, Egger M, Clough-Gorr KM. Multidimensional preventive home visit 

programs for community-dwelling older adults: A systematic review and meta-analysis of randomized 
controlled trials. J Gerontol Med Sci 2008; 63A: 298-307 

 
48. Socialstyrelsen. Lägesrapport: Hälso- och sjukvård  - Primärvård 2006. Publicerad 2007.  

(http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9267/2007-131-13_200713113_rev.pdf) 
 
49. Öhrlings. PriceWaterhouseCoopers. Revisionsrapport: Vården för äldre multisjuka patienter/brukare - 

erfarenheter från genomförda granskningar 2007-06-25.  
 
50. Öhrlings. PriceWaterhouseCoopers. Revisionsrapport: Vården för äldre multisjuka med särskilt boende 

eller insats från kommunernas hemtjänst/hemvård. Örebro läns landsting, Örebro kommun, Lindesbergs 
kommun och Lekebergs kommun. Mars 2007.   
(webadress: http://www.oll.se/upload/OLL/Admin/Dokument/revrapporter/rapport_multisjuka%20.pdf) 

 
51. Akner G. Multisjuklighet hos äldre. Analys, handläggning och förslag om Äldrevårdscentral. Liber 2004.  
 
52. Paul E, End-Rodrigues T, Thylén P, Bergman U. Läkemedelsbiverkan vanlig orsak till sjukhusvård av 

äldre. En klinisk retrospektiv studie. Läkartidningen 2008; 105: 2338-42 
 
53. Allard J, Hébert R, Rioux M, Asselin J, Voyer L. Efficacy of a clinical medication review on the number 

of inappropriate prescriptions prescribed for community-dwelling elderly people.  
Can Med Assoc J 2001; 164: 1291-6 

 
54. Akner G. Medicinsk kommentar: Läkemedelsgenomgång på distans - en tillfällig nödlösning. Inför 

istället mer ändamålsenlig organisation på äldreboendena! Läkartidningen 2005; 102: 1129-30 
 
55. Holland R, Lenaghan E, Harvey I, Smith R, Shepstone L, Lipp A, Christou M, Evans D, Hand C. Does 

home based medication review keep older people out of hospital? The HOMER randomised controlled 
trial. Br Med J 2005; 330: 293 

 
56. Akner G. Analys och handläggning av äldres multisjuklighet måste samordnas. Med DBU-metod 

tillämpad vid äldrevårdscentral kan behandling utvärderas. Läkartidningen 2005; 102: 758-65 
 



	   24	  

57. Sveriges Kommuner och Landsting. Modell för uppföljning och utvärdering av vårdval. 
Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet och Rådet för kommunalekonomisk forskning och 
utbildning. 
(webadress: 
http://www.skane.se/upload/Webbplatser/vardwebb/Dokument/Halsoval/SKLUppfUtvVval0906.p
df) 

 
58. Institute of economic research vid Lunds Universitet. Sammanfattning av utvärderingar som 

genomförts på initiativ av enskilda landsting, regioner, m.fl. (reviderad 19 januari 2010). 
Sammanfattningen ligger som pdf-fil på institutets hemsida: länken ”Research”.  
(weblänk: http://www.lri.lu.se/en/research/healtheconomics/programs. 

 
59. Hjelmgren J, Anell A. Population preferences and choice of primary care models: A discrete 

choice experiment in Sweden. Health Policy 2007; 82: 314-22 
 
60. Anell A. Vårdval på gång i dagens primärvård. Stora skillnader mellan modeller och stort 

utvecklingsbehov. Läkartidningen 2008; 28: 2007-10 
 

61. Anell A. Vårdval i primärvården - Jämförelse av ersättningsprinciper och förutsättningar för 
konkurrens i sju landsting och regioner. KEFU: Lund 2009. 

 
62. Anell A. Vårdval i primärvården – Modeller och utvecklingsbehov. KEFU: Lund 2008. 
 
63. Anell A. Primärvård i förändring. Studentlitteratur: Lund 2005 
 
64. Konkurrensverkets uppdragsforskningsserie. Kvalitetskonkurrens och kundval inom kommunal 

äldreomsorg. Rapport 2006:6 
(webadress: 
http://www.kkv.se/upload/filer/trycksaker/rapporter/uppdragsforskning/forsk_rap_2006-6.pdf) 

 
65. Stiftelsen Äldrecentrum. Kundval – en reform som söker sin form. Rapport 2003:4 

(webadress: http://www.aldrecentrum.se/upload/Rapporter/Rapporter%202003/2003_4_kundval.pdf) 
 
66. Axelsson J, Elmståhl S, Akner G. Geriatrik är ett försummat ämne i svensk läkarutbildning. 

’Äldreparadoxen’ kräver rejäl satsning. Läkartidningen 2006; 103: 3361-5 
 
67. Akner G. Stort behov av generalistorienterad analysstödjande hälsoinformation. Läkartidningen 

2007; 104: 2356-8  
 
 
 
 
Bilagor 
 
1. Skrivelse från alla 15 personer med chefsuppdrag vid Geriatriska kliniken till landstingsrådet 

Marie-Louise Forsberg-Fransson i oktober 2008. Utveckling 
och förbättring av geriatrik och äldrevård i Örebro län (2 sidor) 
 

2. Akner G. Angående statliga stimulansmedel för utveckling av vård och omsorg för äldre.  
Rapport 2008 (1 sida) 
 

3. Sveriges kommuner och landsting (SKL) senaste sammanfattning från januari 2010 av 
utvärderingar av vårdval som genomförts på initiativ av enskilda landsting, regioner, m.fl. 
Sammanfattningen uppdateras regelbundet (17 sidor).   

	  



gunnarak
Textruta
Bilaga 1





Angående stimulansmedel för utveckling av vård och omsorg för äldre 
 

Riksdagen har beslutat avsätta 1,35 miljarder kr/år för åren 2006, 2007 och 2008, totalt  
4 (fyra) miljarder kr under tre år. Samma belopp kommer troligen även att avsättas för 2009. Syftet är 
att utveckla landstingens och kommunernas vård och omsorgen om äldre (1). Medlen fördelas med  
70 % till kommunerna och 30 % till landstingen och beviljas efter ansökan.  
Niklas Bjurström vid Socialstyrelsens Äldreenhet har meddelat att c:a 200 av landets 290 kommuner 
sökt medel för kost/nutritionsprojekt, men de flesta kommuner har även sökt medel för minst tre andra 
projekt. Totalt har c:a 10 % av de beviljade medlen = 400 miljoner kr gått till kost/nutritionsområdet.   
Detta är därmed historiens största svenska satsning på att utveckla och förbättra kvaliteten inom 
kost/nutritionsområdet av äldrevården.  
 
Örebro län 
För Örebro län har följande stimulansmedel beviljats för 2007: 
1. Kommuner  

• Askersund 1.469.000 kr 
• Degerfors 1.304.000 kr 
• Hallsberg 1.654.000 kr 
• Hällefors  1.149.000 kr 
• Karlskoga 4.323.000 kr 
• Kumla  1.990.000 kr 
• Laxå      828.000 kr 
• Lekeberg      717.000 kr 
• Lindesberg 2.891.000 kr 
• Ljusnarsberg    919.000 kr 
• Nora  1.218.000 kr 
• Örebro   12.993.000 kr 

 Summa:  31.395.000 kr 
 

2. Landsting   
 Summa  12.389.000 kr 
 

Totalt har därmed de 12 kommunerna och landstinget beviljats 43.784.000 kr för 2007. Med 
antagandet att beloppen är desamma för de tre åren 2006-8 blir det totala beloppet för de tre åren 
131.352.000 kr. Antag vidare att fördelningen på kost/nutritionsrelaterade projekt även för Örebro län 
motsvarar 10 % av de ansökta beloppen för de tre åren motsvarar detta 13.135.000 kr. En viktig fråga 
är att utvärdera om dessa stora anslag givit avsedda resultat.   
 
Förslag 
Jag föreslår att Regionförbundet och Landstinget i samråd utvärderar om och i så fall på vilket sätt de 
beviljade stimulansmedlen fått avsedd effekt, särskilt beträffade kost/nutritionsområdet.  
 
Örebro 080623 
 
Gunnar Akner 
professor i geriatrik, överläkare 
Geriatriska kliniken, Unversitetssjukhuset Örebro 
Tel: 019 – 602 27 21 e-post: gunnar.akner@orebroll.se 
 
Referens: Socialstyrelsens rapport "Regeringens uppdrag att ge nationellt stöd för 
kvalitetsutveckling i måltids- och näringsfrågor inom vård och omsorg om äldre" 070330 
Kan hämtas på följande webadress: http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/BACC3A8B-016C-
4C89-B5B4-C9A68B49CA89/7359/20071078.pdf 
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Bilaga 3 
 
 
Sammanfattningar av utvärderingar som genomförts på initiativ av enskilda landsting, 
regioner, m.fl. (reviderad 19 januari 2010)  
 
Vårdval Stockholm  
• Vårdval Stockholm 2008. Första kartläggningen januari - april. Berggren A-M, Sandberg C. 

Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Stockholms läns landsting, 2008-06-26.  
• Patientmixens betydelse för effektiviteten hos husläkarmottagningar. Ernst & Young, 2008-06-26.  
• Vårdval Stockholm 2008. Vårdvalsrapport januari – oktober 2008. Berggren A-M, Sandberg C, 

Bogestam N. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Stockholms läns landsting, 2008-12-02.  
• Lägesrapport – Vårdval Stockholm: utveckling av kostnader, vårdutnyttjande och produktivitet 

under första halvåret 2008. Rehnberg C, Janlöv N, Khan J. Centrum för folkhälsa, Stockholms 
läns landsting, 2008.  

• Vårdval Stockholm 2008. Vårdvalsrapport januari – december 2008. Berggren A-M, Sandberg C, 
Bogestam N. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Stockholms läns landsting, April 2009.  

• Uppföljning av Vårdval Stockholm år 2008. Rehnberg C, Janlöv N, Khan J. Karolinska Institutets 
folkhälsoakademi, Medical Management Centre, Rapport 2009:6.  

 
Vårdval Halland  
• Vårdval i Halland. Utvärderingsrapport 2007. Paulsson G. Ekonomihögskolan, Lunds universitet, 

2008.  
• Vårdval i Halland. Utvärderingsrapport 2008. Paulsson G. Ekonomihögskolan, Lunds universitet, 

2009 
 
Vårdval Västmanland 
• Vidareutveckling av Vårdval Västmanland, intern rapport till landstingsdirektören 2009-05-19.  
 
Vårdval Skåne 
• Hälsoval Skåne – implementering av reformen m m. Granskningsrapport till revisorerna i Region 

Skåne. Tegle Jansson & Partners AB, 2009.  
 
Övrigt 
• Sammanfattning – Läkarförbundets vårdvalsenkät, Läkarförbundet 2009.  
• Uppföljning av vårdval i primärvården. Förutsättningar och hinder. Delrapport 1. 

Konkurrensverkets rapportserie 2009:5  
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Vårdval Stockholm  
 
Vårdval Stockholm 2008. Första kartläggningen januari - april. Berggren A-M, Sandberg C. 
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Stockholms läns landsting, 2008-06-26.  
Syfte och metod  
Syftet är att följa och utvärdera effekter av vårdval och auktorisation inom husläkarverksamhet, 
mödrahälsovård och barnhälsovård. Rapporten baseras på data från befintliga register. Besöksstatistik 
omfattar perioden januari – april 2008 i jämförelse med samma period 2007. Listningen avser läger i 
april 2008 jämfört med samma månad 2007 samt vårdutbud 2008-04-30 jämfört med 2007-12-31.  
Huvudsakliga resultat  
Husläkarverksamhet: Sexton mottagningar har tillkommit 2008 jämfört med 2007. 53 procent av 
mottagningarna är privata jämfört med 48 procent år 2007. Andelen listade i befolkningen har ökat 
från 84 till 91 procent mellan år 2007 och 2008. Läkarbesöken har ökat med 12 procent och antalet 
individer som besöker mottagningar med 9 procent. Besöken hos samtliga personalkategorier (läkare, 
distriktssköterska, sjuksköterska och undersköterska) har minskat något. Kvoten mellan antalet 
läkarbesök och distriktssköterskebesök steg således från 2,9 till 3,3 mellan år 2007 och 2008. 
Läkarbesöken för femton utvalda mottagningar med högst socioekonomisk index ökade med 14,6 
procent och antalet individer som besöker dessa mottagningar med 15,0 procent. Det finns dock stora 
variationer i läkarbesökens ökning (och i något fall minskning) inom denna grupp av mottagningar 
med högt socioekonomiskt index. Vårdvalsreformen hade ingen uppenbar påverkan på förskrivningen 
av läkemedel i primärvården.  
Mödrahälsovård: Sju nya mottagningar startade verksamhet de första månaderna år 2008, varav två 
senare upphörde och två slogs samman med andra mottagningar. Andelen private mottagningar ökade 
från 34 till 44 procent mellan år 2007 och 2008.  
Barnhälsovård: Sex nya mottagningar har startat under 2008 och några har slagits samman. Andelen 
privata mottagningar har ökat från 34 till 41 procent mellan år 2007 och 2008.  
 
Kommentar  
Eftersom kontrollgrupp saknas är det svårt att utreda om förändringar i den statistik som studeras 
enbart har samband med införande av vårdval. Utvärderingen avser dessutom en mycket kort 
tidsperiod. Det finns enligt redovisningen brister i statistik om hemsjukvård, mödrahälsovård och 
barnhälsovård som begränsar uppföljningen. Rapporten inkluderar tabeller över samtliga mottagningar 
(kommun/stadsdel, driftform m m) och produktionsstatistik nedbruten på kommun/stadsdel respektive 
länsdelar.  
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Patientmixens betydelse för effektiviteten hos husläkarmottagningar. Ernst & Young, 2008-06-
26.  
Syfte och metod  
Syftet är att undersöka om mottagningar i områden med högt socioekonomiskt index har en annan 
patientmix och vilken betydelse detta har för möjligheterna att bedriva verksamheten effektivt. Fem 
mottagningar i områden med högt socioekonomiskt index jämförs med fem mottagningar i områden 
med lågt socioekonomiskt index. Data hämtas från befintliga register och intervjuer med främst 
ansvariga vid de berörda mottagningarna.  
Huvudsakliga resultat  
Det finns inga väsentliga skillnader i organisationens sammansättning och personalmix mellan 
mottagningar i olika områden. Mottagningar i områden med högt socioekonomiskt index har relativt 
hög personalomsättning och uttalade rekryteringsproblem, trots förekomst av lönetillägg.  
I synnerhet antal listade per läkare och i viss mån antal listade per anställd är högre i områden med 
högt socioekonomiskt index. Motsvarande mönster återfinns för antalet besök, som är högre per läkare 
och i viss mån även per anställd i områden med högt socioekonomiskt index. I områden med högt 
socioekonomiskt index genomför listade även fler besök i genomsnitt total sett och i synnerhet i 
åldergruppen 0-5 år. För äldre 75+ är dock antalet besök per listad högre i områden med lågt 
socioekonomiskt index. Både totala intäkter och kostnader per läkare är högre i områden med högt 
socioekonomiskt index. Områden med högt socioekonomiskt index har en högre andel listade som är 
yngre och mycket högre andel besök genomförda med tolk. Andelen listade äldre är högre i områden 
med lågt socioekonomiskt index.  
Författarnas slutsatser  
Patientmixen har betydelse och ger olika förutsättningar för att bedriva en effektiv verksamhet för 
mottagningar i områden med högt respektive lågt socioekonomiskt index. Samtliga studerade 
mottagningar har stora möjligheter att förbättra den egna organisationen, styrningen och arbetssättet. 
Flera mottagningar i områden med högt socioekonomiskt index menar att dagens arbetsbörda har 
negativ inverkan på utbildningstid och kunskapsöverföring mellan anställda. Det finns risk för att den 
medicinska kvaliteten försämras på sikt.  
 
Kommentar  
Urvalet av mottagningar är inte helt jämförbart. Två av fem mottagningar i gruppen med högt 
socioekonomiskt index är privata, medan tre av fem är privata bland mottagningar med lågt 
socioekonomiskt index. Den genomsnittliga storleken skiljer sig dessutom. Fyra av fem mottagningar i 
områden med lågt socioekonomiskt index har över 10 000 listade att jämföras med två av fem 
mottagningar i områden med högt socioekonomiskt index. Olika storlek på verksamheten kan vara en 
bidragande faktor till att främst läkare har olika arbetsbörda i de två studerade grupperna.  
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Vårdval Stockholm 2008. Vårdvalsrapport januari – oktober 2008. Berggren A-M, Sandberg C, 
Bogestam N. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Stockholms läns landsting, 2008-12-02.  
Syfte och metod  
Syftet är att följa och utvärdera effekter av vårdval och auktorisation inom husläkarverksamhet, 
mödrahälsovård, barnhälsovård, fotsjukvård, logopedi och läkarinsatser i särskilda boenden. 
Rapporten baseras på data från befintliga register och omfattar perioden januari – oktober 2008 i 
jämförelse med samma period 2007.  
Huvudsakliga resultat  
Husläkarverksamhet: Antalet mottagningar har ökat från 162 till 182 mellan år 2007 och 2008. Av de 
182 mottagningarna är 164 auktoriserade enligt vårdval (övriga 18 har gamla avtal). Merparten av de 
nya privata mottagningarna återfinns i Stockholmsområdet (ökning från 63 till 72 mottagningar). 
Totala antalet offentliga mottagningar har minskat från 86 till 76. Andel listade i befolkningen är 90 
procent jämfört med 88 procent 2007. Bland personer 75 år och äldre har antalet listade minskat under 
år 2008. Det beror på införande av vårdval för läkarinsatser i särskilda boenden från 1 maj 2008.  
Läkarbesöken har ökat med 12 procent och antalet patienter som besökt mottagningar med 4 procent 
jämfört med samma period föregående år. Genomsnittligt antal besök per patient har ökat från 2,7 till 
2,9. Antalet besök hos distrikts-/sjuk-/undersköterska har ökat med 2 procent jämfört med samma 
period 2007. I tidigare rapport för januari – april noterades en minskning i antalet besök för denna 
grupp. Även besök hos psykolog/kurator har ökat väsentligt jämfört med uppföljningen för januari – 
april.  
Diagnosregistrering har ökat från 81 procent år 2007 till 84 procent 2008. De tio vanligaste 
diagnoserna 2008 är samma som för 2007 med undantag för förmaksflimmer som stigit från 11:e till 
7:e plats. De tio vanligaste diagnosernas andel av totala antalet diagnoser har inte förändrats nämnvärt, 
från 25 procent 2007 till 26 procent 2008.  
Läkemedelskostnaderna har ökat totalt sett men minskat ställt i relation till läkemedelskostnader per 
besök. Ökningen i antalet läkarbesök är således snabbare än ökningen i läkemedelskostnader för 
husläkarmottagningar eller antalet expedierade receptrader från samma mottagningar. Förskrivningen 
av antibiotika, särskilt penicillin, ökade jämfört med samma period föregående år. Kopplingen till 
vårdval är dock oklar eftersom antibiotika behandling av borrelia uppmärksammats mer än tidigare. 
Följsamheten till s.k. Kloka Listan var oförändrad jämfört med tidigare år, justerat för tekniska 
förändringar.  
Kostnaderna för avancerad medicinsk service har minskat med 13 procent jämfört med föregående 
period. I vårdvalet har mottagningar visst kostnadsansvar för dessa undersökningar, vilket de inte haft 
tidigare.  
Andelen patienter som värderar helheten i sin vård/behandling som god ligger på samma nivå som år 
2007. Anmälningar till patientnämnden första halvåret 2008 för hela primärvården minskade med 22 
procent, med störst minskning för antalet anmälningar av bristande tillgänglighet följt av brister i 
bemötande och behandling.  
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Mödrahälsovård: Tio nya mottagningar startade verksamhet januari - oktober år 2008, de flesta inom 
Stockholms stad. Två mottagningar har upphört. Totalt fanns 64 mottagningar i oktober 2008 att 
jämföras med 57 mottagningar i december 2007. Besöksstatistiken för 2007 är osäker men besök hos 
barnmorska, läkare och preventivmedelsrådgivning har ökat under 2008. Det finns inget jämförande 
material om patientnöjdhet.  
Barnhälsovård: Tio nya mottagningar har startat under 2008 och några har slagits samman. Totalt har 
antalet mottagningar ökat från 109 i december 2007 till 113 i oktober 2008.  
Fotsjukvård: Antalet mottagningar har ökat från 95 till 110. Diabetespatienter står för 68 procent av 
besöken.  
Logopedi: Under 2008 har 56 ansökningar fördelat på 47 fysiska mottagningar godkänts. Tidigare 
vårdgarantiärenden för dyslexiutredningar hanteras numera inom vårdvalet.  
Läkarinsatser i särskilt boende: 69 vårdgivare har auktoriserats varav huvudmän för särskilda boenden 
slutit avtal med 43. 12 vårdgivare dominerar marknaden. Täckningsgraden förefaller god, dvs. 
personer som bor i särskilda boenden listar sig i hög grad på de vårdgivare som boendet har avtal med.  
 
Kommentar  
Eftersom kontrollgrupp saknas är det svårt att utreda om förändringar i t.ex. läkemedelsförskrivningen 
har samband med införande av vårdval eller beror på andra faktorer. Utvärderingen avser en kort 
tidsperiod. Förändrade resultat jämfört med tidigare uppföljning för perioden januari – april kan 
noteras för utveckling av besök hos sköterskor respektive kurator/psykolog. Rapporten inkluderar 
tabeller över mottagningar (kommun/stadsdel, driftform m.m.) och produktionsstatistik nedbruten på 
kommun/stadsdel respektive länsdelar.  
 
 
 
Lägesrapport – Vårdval Stockholm: utveckling av kostnader, vårdutnyttjande och produktivitet 
under första halvåret 2008. Rehnberg C, Janlöv N, Khan J. Centrum för folkhälsa, Stockholms 
läns landsting, 2008.  
Syfte och metod  
Rapporten ger en lägesbeskrivning efter första halvåret med Vårdval Stockholm med fokus på 
frågeställningar om kostnader, produktivitet och omfördelning mellan geografiska områden för 
husläkarmottagningar. Med tanke på den korta uppföljningstiden avstår författarna från att dra 
långtgående slutsatser. Data hämtas från befintliga register och avser första halvåret 2008 i jämförelse 
med 2006 och 2007. Frågor om omfördelning har studerats genom Lorenzkurvor och 
koncentrationsindex, frågor om produktivitet genom beräkning av kostnader per viktad vårdkontakt i 
kombination med DEA (Data Envelopment Analysis).  
 
Vårdval Stockholm 2008. Vårdvalsrapport januari – december 2008. Berggren A-M, Sandberg 
C, Bogestam N. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Stockholms läns landsting, April 
2009.  
Syfte och metod  
Syftet med rapporten är att göra en djupare uppföljning av listning, diagnoser, psykosociala insatser 
och läkemedelsförskrivning på husläkarmottagningarna samt patientgrupper inom logopedin. 
Rapporten baseras på data från befintliga register och omfattar perioden januari – december 2008 i 
jämförelse med förhållanden år 2007.  
Huvudsakliga resultat  
Husläkarverksamhet  
Diagnoser: Det finns ingen nämnvärd skillnad mellan 2007 och 2008 avseende diagnoser i 
husläkarverksamheten.  
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Huvudsakliga resultat  
Kostnaderna för husläkarmottagningar har ökat i lägre takt under 2008 jämfört med 2006 och 2007 
(baserat på prognos för 2008). Antalet läkarbesök har ökat totalt sett och i samtliga områden. För 
övriga besök finns en minskning i flera områden och även totalt sett. En viss förskjutning av 
läkarbesöken har skett till förmån för områden med lägre medelinkomst. De individer som har lägre 
medelinkomst har således ökat sin relativa andel av vårdutnyttjandet mätt som antalet besök.  
Den sammanvägda produktiviteten har ökat mer mellan 2008 och 2007, jämfört med 2007 och 2006. 
Kostnaderna per viktad vårdkontakt minskade med 12,2 procent mellan år 2008 och 2007, vilket 
förklaras av det ökande antalet läkarbesök. Även en alternativ beräkning utan förutbestämda vikter 
mellan olika besök baserat på s.k. Malmqvist index ger en produktivitetsförändring mellan dessa år på 
12 procent.  
Studien kunde inte påvisa några skillnader i produktivitet mellan mottagningar i områden med hög 
respektive låg medelinkomst. En något högre produktivitet hos offentliga vårdgivare kunde noteras. 
Ett svagt positivt dock ej signifikant samband kunde noteras mellan hög produktivitet och 
patientnöjdhet. Hög produktivitet tycks således inte ha uppnåtts genom åtgärder som leder till att 
patienter blir mindre nöjda. Förhållandevis stora skillnader i produktivitet kunde noteras mellan 
mottagningar, vilket tyder på utrymme för ökad produktivitet.  
 
Kommentar  
Som noteras i studien har man i beräkning av produktivitet och läkarbesökens ökning inte kunnat ta 
hänsyn till besökens längd och svårighetsgrad och om t.ex. ökningen beror på att antalet korta besök 
och återbesök ökat och/eller svårighetsgraden sjunkit. En uppmätt ökning i produktiviteten behöver 
således inte innebära att vården förbättrats. Vid jämförelser mellan mottagningar har man inte heller 
kunnat ta hänsyn till att skillnader i vårdtyngd, socioekonomi, behov av tolk m.m. kan ge 
husläkarmottagningar olika arbetsbörda även om antalet besök är detsamma.  
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Listningen: Andelen listade var 90 procent i december vilket är en ökning med en procentenhet 
jämfört med samma period 2007. Listningsgraden har minskat för de äldre vilket sannolikt beror på att 
särskilt vårdval för läkarinsatser i särskilt boende infördes fr. o. m. 1 maj 2008. 15 procent av samtliga 
listade har gjort omval. Omval är vanligast inom området Stockholm/Ekerö och de flesta har bytt till 
mottagning inom samma kommun/stadsdel.  
Psykosociala insatser: År 2008 har antalet besök ökat med 10 procent; från 40 besök per 100 000 
invånare år 2007 till 44 per 100 000 år 2008. En utjämning av besöken har skett såtillvida att andelen 
psykosociala besök har ökat i de kommuner/stadsdelar där andelen tidigare var låg. Mellan 80-100 
procent av de psykosociala besöken sker på den egna mottagningen. Enstaka mottagningar, främst 
bland de nya under 2008, köper denna tjänst av andra mottagningar.  
Läkemedel: Kostnader för läkemedel per recept från husläkarmottagningarna har ökat med 4,2 procent 
under 2008. Kostnaden för läkemedel per besök har dock minskat med åtta procent pga en ökning i 
antalet besök. Följsamheten till Kloka Listan är oförändrad jämfört med föregående år. Förskrivningen 
av antibiotika för sjukdomar i luftvägarna och penicillin har ökat. För åldern 0-14 år har 
förskrivningen av ”vanligt penicillin” har ökat med 17 procent mellan år 2007 och 2008. Ökningen 
kan delvis förklaras av en befolkningsökning och fler luftvägsinfektioner. En ”viss överförbrukning” 
av antibiotika kan noteras och de fler patientbesöken kan ha bidragit till detta. Det finns inga tecken på 
att vårdvalet ökat förskrivningen av sömnmedel och lugnande medel.  
Logopedi  
Besöken hos logopeder i öppen vård har ökat med totalt 18 procent under 2008 och med 37 procent i 
den södra länsdelen. Väntetider (prognos) för dyslexiutredning har minskat från 29 till 10 veckor. 
Antalet fysiska mottagningar har ökat från 31 till 49 mellan 2007 och 2008.  
 
Kommentar  
Eftersom kontrollgrupp saknas är det svårt att utreda om förändringar i t.ex. läkemedelsförskrivningen 
har samband med införande av vårdval eller beror på andra faktorer. Diagnosregistrering är inte 
komplett (diagnoser från ”ett antal” mottagningar saknas år 2008 pga tekniska problem) och avser i de 
allra flesta fall (85 procent) enbart huvuddiagnos. Utvärderingen avser en förhållandevis kort 
tidsperiod. Rapporten inkluderar tabeller över mottagningar (kommun/stadsdel, driftform m.m.) och 
produktionsstatistik nedbruten på kommun/stadsdel respektive länsdelar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   8	  

Uppföljning av Vårdval Stockholm år 2008. Rehnberg C, Janlöv N, Khan J. Karolinska 
Institutets folkhälsoakademi, Medical Management Centre, Rapport 2009:6.  
Syfte och metod  
Rapporten redogör för förändringar av resursutnyttjande och resursfördelning mellan områden och 
husläkarmottagningar ett år efter införande av vårdval i Stockholm. Rapporten fokuserar 
kostnadsutvecklingen, fördelning av vårdutnyttjande mellan områden/mottagningar respektive 
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ålder/kön på patienter samt produktivitetsskillnader och produktivitetsutveckling beroende på bl.a. 
ägandeformer. Data hämtas från befintliga register och avser 2008 i jämförelse med 2006 och 2007. 
Frågor om omfördelning har studerats genom Lorenzkurvor och koncentrationsindex, frågor om 
produktivitet genom beräkning av kostnader per viktad vårdkontakt i kombination med DEA (Data 
Envelopment Analysis).  
Huvudsakliga resultat  
Kostnaderna för husläkarmottagningar har ökat i lägre takt under 2008 jämfört med 2006 och 2007. 
Husläkarmottagningarnas andel av det totala vårdutnyttjandet i Stockholm har ökat (ett minskat 
vårdutnyttjande kan noteras för t.ex. närakuter och privata specialister) men förändringarna är små och 
kopplingen till vårdvalets införande är osäkert.  
Antalet läkarbesök har ökat i samtliga områden. För övriga besök finns en minskning inom flertalet 
områden. En förskjutning av vårdutnyttjandet, främst läkarbesöken, har skett till förmån för områden 
med lägre medelinkomst. Fördelningen av resurser har dock förskjutits till förmån för områden med 
högre inkomst. Motsvarande analys på mottagningsnivå visar samma resultat. Vårdutnyttjandet har 
omfördelats till mottagningar i områden med större behov, samtidigt som resurserna omfördelats till 
mottagningar i områden med lägre behov. Förändringarna är dock relativt små och begränsas av vissa 
problem med inrapportering av data.  
Den sammanvägda produktiviteten har ökat mer mellan 2008 och 2007, jämfört med 2007 och 2006. 
Kostnaderna per viktad vårdkontakt minskade med ca 10 procent mellan år 2008 och 2007, vilket 
förklaras av det ökande antalet läkarbesök. Ökningen av besöken har fördelats mellan olika åldrar och 
kön som tidigare, dvs. ingen diskriminering har skett med avseende på dessa faktorer.  
Studien kunde inte påvisa några skillnader i produktivitet mellan privata och offentliga mottagningar. 
Dock har privata mottagningar förbättrat sin produktivitet mer än offentliga mottagningar jämfört med 
tidigare år. Privata mottagningar med gamla avtal och kontrakt uppvisar ”väsentligt” lägre 
produktivitet än privata mottagningar som är ersatta enligt den nya vårdvalsmodellen. Förhållandevis 
stora skillnader i produktivitet finns mellan olika mottagningar, vilket tyder på utrymme för ökad 
produktivitet. Det finns inga motsättningar mellan hög produktivitet och patientnöjdhet. Hög 
produktivitet tycks således inte ha uppnåtts genom åtgärder som leder till att patienter blir mindre 
nöjda.  
 
Kommentar  
Som noteras i studien har man i beräkning av produktivitet och läkarbesökens ökning inte kunnat ta 
hänsyn till besökens längd och svårighetsgrad och om t.ex. ökningen beror på att antalet korta besök 
och återbesök ökat och/eller svårighetsgraden sjunkit. En uppmätt ökning i produktiviteten behöver 
således inte innebära att vården förbättrats. Jämförelse mellan åren avseende t.ex. produktivitet 
inkluderar enbart de 147 husläkarmottagningar som varit verksamma alla år. Dessa mottagningar 
svarade för ca 90 procent av vårdutnyttjandet år 2008.  
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Vårdval Halland  
 
Vårdval i Halland. Utvärderingsrapport 2007. Paulsson G. Ekonomihögskolan, Lunds 
universitet, 2008.  
Syfte och metod  
Utvärderingen avser uppföljning av effekter av Vårdval Halland utifrån de mål som formulerats av 
landstinget. Mot bakgrund av dessa mål och utgångspunkter för Vårdval Halland identifieras fyra 
områden som utvärderingen fokuserar.  
Utvärderingen baseras på sekundärdata från Vårdbarometern och landstingets befintliga 
informationssystem och avser jämförelse mellan år 2007 och 2006.  
Huvudsakliga resultat  
Invånare/patient: Ohälsotalen har förbättrats något mellan 2006 och 2007 och är lägre än genomsnittet 
för Sverige. Det går dock inte att göra någon koppling mellan denna förändring och införandet av 
vårdval. Antalet anmälningar till patientnämnden har minskat något mellan 2006 och 2007. Den 
upplevda servicekvaliteten i närsjukvården (’vårdcentralen’) har förbättrats något mellan 2006 och 
2007 och är högre än genomsnittet för andra landsting och regioner. År 2006 uppfattade 49 procent av 
invånarna i Halland att man hade en ’egen’ läkare på vårdenheten, jämfört med 56 procent år 2007.  
Organisation/verksamhet: Antalet landstingsdrivna vårdenheter var oförändrat mellan år 2006 och 
2007, 25 stycken. Antalet privata enheter ökade från 12 till 20. Fyra av dessa etablerades i halmstad 
kommun, två i Falkenberg och en i vardera Varberg och Kungsbacka kommun. I Laholms och Hylte 
kommun, som är de befolkningsmässigt minsta, etablerades inte några privata enheter under år 2007. 
Mätt som antal listade minskade de offentliga enheterna sin marknadsandel från 72,2 till 66,7 procent. 
De privata enheterna ökade sin andel från 27,3 till 33,3 procent. Störst var ökningen i de privata 
enheternas marknadsandel i Falkenberg respektive Varberg. Sammanlagt registrerades knappt 50 000 
aktiva val under år 2007. Eftersom data om antalet besök på privata enheter inte funnits tillgänglig har 
inte kunnat studeras hur vårdval och de förändrade marknadsandelarna påverkat utvecklingen för 
antalet besök. Andel besök som invånarna gör i närsjukvården (’täckningsgrad’) var oförändrat 67 
procent år 2006 och 2007. Täckningsgraden på varierar dock på kommunnivå (64-75 procent) och i 
ännu högre grad på vårdenhetsnivå (63-81 procent). Högst täckningsgrad har Hylte med minst 
befolkning, följt av Halmstad med störst befolkning och närhet till länssjukhus. Även ifråga om s.k. 
otrohet (patient besöker annan vårdenhet än där man är listad) finns stora variationer mellan enheter. 
Den totala läkemedelskonsumtionen bland vårdenheter inom vårdvalet var i stort sett oförändrar 
mellan år 2006 och 2007. Indikationer finns att förskrivningen av antibiotika ökat mer än i andra 
landsting. Sjukskrivningar av patienter vid vårdvalsenheter har minskat mellan år 2006 och 2007.  
Ekonomi: Pga omorganisation är jämförelser mellan år 2006 och 2007 vad gäller övergripande 
ekonomi svåra att göra. Bland offentliga vårdenheter har skillnaderna mellan ekonomiskt pressade 
enheter och ekonomiskt framgångsrika enheter ökat under år 2007. Det förefaller inte finnas något  
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samband mellan ekonomiskt resultat och det genomsnittliga listningspoängen för vårdenheter i 
landstingets regi. Data om ekonomiskt resultat saknas för privata vårdenheter vilket inte möjliggör 
någon analys av eventuella samband bland dessa enheter. Investeringsvolymen bland enheter i 
landstinget regi har minskat år 2007. Det är dock oklart vilken koppling som finns till vårdval och det 
faktum att landstingets enheter tappat i marknadsandel. Data om hur mycket privata enheter investerat 
saknas.  
Personal: 40 procent av cheferna bland landstingsdrivna vårdenheter har avgått under 2006 och 2007. 
Även avgångar bland övrig personal har ökat mellan år 2006 och 2007, vilket kan förklaras av 
rekryteringar från privata enheter. Trots denna utveckling har antalet årsarbetande specialister i 
allmänmedicin vid landstingsdrivna enheter ökat från 142 till 148 mellan år 2006 och 2007.  
Författarens slutsatser  
Patienter upplever att servicekvaliteten förbättrats något, vilket kan ha en koppling till konkurrens 
mellan vårdenheter. Privata enheter har tillkommit på marknaden och invånare i Halland vill välja 
enhet om de får tillfälle. Listning på vårdenhet behöver inte innebära att patienterna upplever minskad 
kontinuitet i sina läkarkontakter. Vårdval Halland har på kort sikt inte haft några effekter på s.k. 
täckningsgrad eller närsjukvårdens totalkostnader. Det är svårt att dra några slutsatser om vårdvals 
effekter på den medicinska kvaliteten. Följande frågeställningar bör studeras vidare: den relativt stora 
omsättningen på chefer, rättvisan i ersättningssystemet, stimulerar listning på enhet 
verksamhetsutveckling och samverkan, styrsystemets effekter på täckningsgrad, otrohet och remisser, 
förskrivning av antibiotika, personalens upplevelse av vårdval.  
Kommentar  
Eftersom kontrollgrupp saknas är det svårt att utreda om förändringar i de många dimensioner som 
studeras har samband med införande av vårdval eller beror på andra faktorer. Utvärderingen begränsas 
av att data från privata enheter till stora delar saknas. Som också noteras i rapporten kan effekter på 
kort sikt skilja sig från effekter på längre sikt.  
 
Vårdval i Halland. Utvärderingsrapport 2008. Paulsson G. Ekonomihögskolan, Lunds 
universitet, 2009.  
Syfte och metod  
Utvärderingen avser uppföljning av effekter av Vårdval Halland utifrån de mål som formulerats av 
landstinget. Utvärderingen baseras på sekundärdata från Vårdbarometern och landstingets befintliga 
informationssystem och avser jämförelse mellan år 2008, 2007 och 2006.  
Huvudsakliga resultat  
Invånare/patient: Ohälsotalen har förbättrats något 2007 och 2008 och är lägre än genomsnittet för 
Sverige. Det går dock inte att göra någon koppling mellan denna förändring och införandet av vårdval. 
Den upplevda servicekvaliteten i närsjukvården (’vårdcentralen’) har ytterligare förbättrats  
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något mellan 2007 och 2008 i de flesta uppmätta dimensioner och är genomgående högre än 
genomsnittet för andra landsting och regioner. En försämring har dock skett avseende uppfattningar 
om tillgänglighet på vårdenheter mellan år 2007 och 2008, men Halland ligger fortfarande väsentligt 
högre än genomsnittet för landet. Uppfattningar om en försämrad tillgänglighet för vårdenheter på 
samma sätt som i Halland finns även för riket i sin helhet.  
Organisation/verksamhet: Antalet landstingsdrivna vårdenheter var oförändrat mellan år 2006, 2007 
och 2008, 25 stycken. Antalet privata enheter ökade från 12 till 20 mellan år 2006 och 2007 och med 
ytterligare två enheter 2008. En av de nya privata enheterna ersatte en landstingsdriven enhet 
(Laholms kommun). Totalt sett har fyra privata enheter etablerats i Halmstad kommun, två i 
Falkenberg respektive Kungsbacka och en i vardera Varberg och Laholms kommun. I Hylte kommun, 
som är den befolkningsmässigt minsta, har ännu inte några privata enheter etablerats efter införandet 
av vårdval. Mätt som antal listade minskade de offentliga enheterna sin marknadsandel från 72,2 till 
66,7 procent år 2006 till 2007. År 2008 minskade marknadsandelen ytterligare till 63,3 procent. 
Sammanlagt registrerades 29 000 aktiva val under år 2008 vilket är väsenligt mindre än de 50 000 som 
registrerades under 2007. Ca 12 000 av dessa val gäller nyinflyttade invånare. Dessutom avser en stor 
andel aktiva val under 2008 invånare som listat om sig i Laholms kommun när en tidigare 
landstingsdriven enhet övergick i privat drift. Det totala antalet besök bland landstingsdrivna enheter 
minskade ytterligare under år 2008, vilket kan kollas samman med den minskade marknadsandelen. 
Det finns inga uppgifter om antalet besök bland privata enheter.  
Antalet remisser till områden som kardiologi och ortopedi har ökat under senare år. Andel besök som 
invånarna gör i närsjukvården (’täckningsgrad’) var oförändrat 67 procent år 2006 och 2007 men år 
2008 kan noteras en ökning till 69 procent i genomsnitt för de sex kommunerna. Täckningsgraden 
varierar på kommunnivå mellan 67 till 74 procent (södra Halland bättre än norra) och i ännu högre 
grad på vårdenhetsnivå (64 – 75 procent). Högst täckningsgrad har Hylte med minst befolkning, följt 
av Halmstad med störst befolkning och närhet till länssjukhus. Dessa båda kommuner har också 
förbättrat sin täckningsgrad mest medan förändringarna är små för kommuner i norra Halland 
(Falkenberg, Varberg och Kungsbacka). Även ifråga om s.k. otrohet (patient besöker annan vårdenhet 
än där man är listad) finns mycket stora variationer mellan enheter (från 6 till 49 procent besök på 
andra enheter än där man är listad).  
Andel rekommenderade terapeutiska kvoter inom läkemedelsområdet som uppfylls av vårdenheter 
varierar mellan kommuner. Bäst är Hylte kommun följt av Halmstad. På nytt finns ett mönster 
såtillvida att kommuner i norra Halland är sämre än kommuner i södra.  
Ekonomi: Den ekonomiska pressen bland landstingsdrivna vårdenheter har ökat ytterligare under 
2008. De 50 procent enheter som har sämst resultat har ungefär samma totala underskott som år 2007. 
De 50 procent som har bäst resultat har dock väsentligt sämre resultat. Det ekonomiska resultatet för 
landstingsdrivna enheter år 2008 i sin helhet visar därför ett underskott på 16,5 miljoner kronor, 
motsvarande 2,2 procent av omsättningen. Utvecklingen har sannolikt en direkt koppling till de privata 
enheternas ökande marknadsandelar.  
Personal: Personalomsättningen bland landstingsdrivna enheter var fortsatt hög under 2008, vilket 
åtminstone delvis kan förklaras av rekryteringar från privata enheter. Ungefär hälften av cheferna i 
landstingsdrivna enheter har bytts ut mellan åren 2006 och 2008.  
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Författarens slutsatser  
Slutsatser från utvärderingen år 2007 kvarstår i allt väsentligt. Nytillskottet av privata alternativ har 
inte varit lika stort 2008 som år 2007. Antalet remisser till vissa specialiteter har ökat. Det finns dock 
inga indikationer på att det beror på att patienter remitteras i onödan. Täckningsgraden har förbättrats 
men är fortfarande långt ifrån 80 procent som utgör målsättningen. Landstingsdrivna enheter är som 
helhet utsatt för ekonomisk press och enskilda enheter förefaller ha relativt stora ekonomiska problem. 
Avsaknad av data från privata enheter försvårar möjligheterna att göra en ordentlig utvärdering av 
vårdval Halland.  
Följande frågeställningar bör studeras vidare: den medicinska kvaliteten bör följas upp på ett ännu 
bättre sätt, försämringar i invånarnas uppfattningar om tillgänglighet bör föranleda fortsatt bevakning, 
utvecklingen när det gäller remisser bör studeras vidare, det finns skäl att studera de landstingsdrivna 
enheter som går riktigt dåligt och analysera orsaker och eventuell koppling till ersättningssystemet, 
den relativt stora omsättningen på chefer och anställda bör studeras vidare, den relativt stora 
omsättningen på chefer, frågan om vårdval har stimulerat innovativ verksamhetsutveckling och 
samverkan bör studeras, det är mycket intressant att analysera de privata enheterna enligt samma 
principer som de landstingsdrivna.  
 
Kommentar  
Eftersom kontrollgrupp saknas är det svårt att utreda om förändringar i de många dimensioner som 
studeras har samband med införande av vårdval eller beror på andra faktorer. Utvärderingen begränsas 
av att data från privata enheter till stora delar saknas.  
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Vårdval Västmanland  
Vidareutveckling av Vårdval Västmanland, intern rapport till landstingsdirektören 2009-05-19.  
I samband med införande av vårdval i Västmanland etablerade sig två nya privata mottagningar. En av 
dessa har dock valt att avveckla sin verksamhet. Under sommaren 2008 försköts förhållandet så att fler 
invånare är listade på private utförare än på offentlig verksamhet. Det har lett till omställningsproblem 
bland i synnerhet två offentligt drivna mottagningar som tappade invånarunderlag.  
Den ekonomiska ersättningen förändrades genom vårdvalet till en högre andel fast ersättning. Det har 
varit tydligt att antalet besök i hemmet har minskat, men det finns inga signaler om försämrad kvalitet.  
Erfarenheterna av att ta bort remisskrav till sjukgymnaster, naprapater och kiropraktorer samt att ta 
bort kostnadsansvaret för denna verksamhet från mottagningarna är att volymerna ökat, dock inte så 
mycket som befarat.  
 
Kommentar  
Den interna rapporten är underlag för vidareutveckling av Vårdval Västmanland och ingen utvärdering 
i egentlig bemärkelse. Det finns inget sifferunderlag för de slutsatser om effekter av vårdval som 
sammanfattas.  
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Hälsoval Skåne  
 
Hälsoval Skåne – implementering av reformen m m. Granskningsrapport till revisorerna i 
Region Skåne. Tegle Jansson & Partners AB, 2009.  
Givet förutsättningar i form av tidsbrist och knappa resurser för Hälsovalskontoret (som ansvarat för 
genomförandet) bedöms implementeringen ha gått bra med mindre problem än vad som kunnat 
förväntas. I rapporten identifieras flera brister som på sikt kan få negativa effekter för utfallet. Något 
planmässigt arbete för att styra resurser från sjukhus till primärvården finns i praktiken inte, trots att 
det finns ett principbeslut inom Region Skåne att så ska ske. Strategi för hur förluster vid regionens 
egna enheter ska täckas saknas, liksom en samsyn kring den övriga styrningen av den regiondrivna 
primärvården. Hälsovalskontorets ställning i organisationen bör stärkas och tydliggöras.  
Några tydliga förändringar av medborgarnas syn på vården som en effekt av hälsovalet kan inte 
beläggas. Fler medborgare anser sig dock ha en fast läkarkontakt och medborgarna känner sig 
välinformerade om rätten att välja vårdenhet. Nyetableringar av vårdenheter har skett i tätt befolkade 
områden och där behovet av att utveckla primärvården varit störst.  
 
Övrigt  
Sammanfattning – Läkarförbundets vårdvalsenkät, Läkarförbundet 2009.  
Syfte och metod  
Postal enkätstudie till ett urval medlemmar i Läkarförbundet (allmänläkare respektive sex specialiteter 
som i högre grad anses samverka med primärvården: ortpedi, geriatrik, ÖNH, hud, kardiologi och 
psykiatri )i Halland, Stockholm och Västmanland, som samtliga hade infört vårdval i primärvården när 
studien genomfördes under hösten 2008.  
Enkäten omfattar påståenden om vårdval jämfört med tidigare styrsystem i primärvården där 
respondenter ombeds bedöma hur väl påståenden stämmer med egen uppfattning i en 5-gradig Likert 
skala. 990 enkäter skickades ut. Svarsfrekvensen var 76,9% i Halland, 66,9% i Västmanland och 
64,2% resp 58,1% i Stockholm (två olika utskick).  
Svar enligt grad 3-5 på Likert-skalan antas överensstämma med att respondenter instämmer.  
Huvudsakliga resultat  
62 procent av läkare i Halland menade att vårdenheter ’fått större frihet att själva organisera och lägga 
upp arbetet’. Motsvarande andelar bland läkare i Stockholm och Västmanland var 27 resp 26 procent. 
Fler läkare i Stockholm och Västmanland menade också att ’regelverket är för detaljerat’  
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(86 procent i båda landstingen jämfört med 73 procent i Halland) och att ’regelverket leder till för 
mycket administration och redovisningskrav’ (97 respektive 96 procent mot 88 procent i Halland). En 
majoritet av läkare i Halland och Stockholm menade att ’vårdenheter fått ett tydligare uppdrag’ med 
vårdval (58 respektive 56 procent) jämfört med Västmanland (36 procent). Färre än hälften av läkarna 
anser att ’möjligheter till professionell utveckling har förbättrats’.  
En majoritet av läkarna i respektive landsting upplever att man ’anstränger sig mer för att korta 
väntetider’. I Västmanland finns också en skillnad mellan kön såtillvida att kvinnor i högre grad än 
män instämmer att man anstränger sig mer för att korta väntetider. En majoritet av läkarna i samtliga 
tre landsting instämmer att man anstränger sig mer ’för att bemöta patienterna på ett bra sätt’.  
En majoritet instämmer att ’många korta besök premieras för mycket’. Andelen som menar detta är 
högst i Stockholm (89 procent) som har en hög andel besöksersättning men så hög som 69 respektive 
67 procent i Halland respektive Västmanland trots att dessa båda landsting har betydligt högra andel 
fast ersättning. I detta avseende finns även tydliga skillnader mellan män och kvinnor i Halland och 
Västmanland såtillvida att kvinnor instämmer i högre grad än män. Omkring hälften (48-63 procent) 
anser att det blivit ’svårare att upprätthålla kontinuiteten mellan patienter och läkare’ och en majoritet 
(69-81 procent) att det blivit ’svårare att prioritera patienter med stora och kroniska vårdbehov’. I 
Halland anser dessutom kvinnor i högra grad än män (81 mot 66 procent) att det blivit svårare att 
prioritera patienter med stora behov.  
57 procent av läkarna i Halland instämmer att ’remissflödet till den specialiserade vården har minskat’ 
medan motsvarande andel i Stockholm och Västmanland är 33 respektive 34 procent. I Västmanland 
instämmer 28 procent att ’samarbetet med specialiserade vården har blivit bättre’. Motsvarande 
andelar är 42 respektive 44 procent i Halland och Stockholm. Det är och färre läkare i Västmanland 
som anser att ’vårdvalsreformen har möjliggjort en bättre vårdprocess för många patienter’( 35 
procent) jämfört med Halland och Stockholm (49 respektive 46 procent).  
Det är en högre andel i Halland (86 procent) som anser att vårdvalsreformen ’troligen lett till en bättre 
kostnadskontroll’. Motsvarande andelar i Stockholm och Västmanland är 59 respektive 53 procent. 
Omkring hälften instämmer att ’de ekonomiska riskerna för min enhet är hanterbara’. Färre än häften 
instämmer att ’ersättningssystemet premierar ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt’ 
respektive att man ’i stort sett är nöjd med utformningen av ersättningssystemet’. Minst nöjda är 
läkarna i Stockholm.  
Knappt hälften instämmer att ’konkurrensen mellan enheterna sker på rimligt lika villkor’.  
I Halland instämmer 53 procent av läkarna att ’vårdvalsreformen kommer att leda till att 
närsjukvården i landstinget förbättras’ att jämföras med 46 respektive 33 procent i Stockholm och 
Västmanland. I samtliga landsting, tydligast i Stockholm, tycker en högre andel bland de privata 
enheterna att vårdvalsreformen kommer leda till att närsjukvården förbättras. På motsvarande sätt 
instämmer läkare under 54 år i högre grad än äldre läkare i samtliga tre landsting. I detta avseende är 
skillnaderna tydligast i Halland.  
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Generella regler, hög fast vårdpeng och ett omfattande uppdrag föredras av respondenterna. Läkarna 
som helhet förefaller ganska kritiska till vårdvalsmodellerna, dock med olika inställningar bland läkare 
av olika kön, bland yngre och äldre och beroende på om man är verksam i privat eller offentlig regi. 
Yngre och privat verksamma är mer positiva till vårdval.  
 
Kommentar  
Utskick av enkäter i Stockholm gjordes i två omgångar eftersom det visade sig att en stor del av 
respondenterna i första utskicket inte berördes av vårdval. Svarsfrekvensen från de olika landstingen 
varierar. Hur urval respektive svarsfrekvens för olika läkarspecialiteter utfallit redovisas inte. 
Representativitet och möjligheter att jämföra svaren mellan landstingen kan därför ifrågasättas.  
Det kan ifrågasättas om svar enligt grad 3 på Likert-skala motsvarar att respondenter instämmer. När 
så antas i redovisningen av resultat kan hävdas att skillnaderna mellan vårdval och tidigare styrsystem 
överskattas. En annan möjlighet, eftersom svar enligt grad 3,4 och 5 klumpas samman till ett mått 
(’instämmer’) är att skillnaderna mellan landstingen underskattas.  
 
 
Uppföljning av vårdval i primärvården. Förutsättningar och hinder. Delrapport 1. 
Konkurrensverkets rapportserie 2009:5  
Konkurrensverket har regeringens uppdrag att utifrån en konkurrenssynpunkt följa och utvärdera 
landstingens införande av vårdval i primärvården. I delrapporten beskrivs generella förutsättningar för 
att vårdval ska bidra till valfrihet, mångfald och väl fungerande konkurrens. Förutsättningar som 
diskuteras är bl a hur krav på vårdenheter, ersättningsprinciper och initiala listningsförfaranden ger 
olika förutsättningar för konkurrens och mer eller mindre betydande etableringshinder för nya företag. 
Ett snävare uppdrag för vårdenheter, en större del rörlig ersättning och aktiv lisning (som i Stockholm) 
kopplas samman med bättre förutsättningar för nyetableringar. Principer för fördelning av icke-val 
(tidigare val, tidigare besök, närhetsprincipen eller listning till egen regi) uppges få stor betydelse för 
vårdgivarnas möjligheter att etablera sig, särskilt i vårdvalssystem med hög andel fast ersättning till 
vårdenheter.  
Tidigare erfarenheter från vårdval i Halland, Stockholm och Västmanland sammanfattas i särskilt 
kapitel med referenser till andra studier. Rapporten omfattar även en redovisning av resultaten från en 
enkät till privata vårdaktörer avseende deras förväntningar och farhågor inför införandet av det 
obligatoriska vårdvalet 1 januari 2010. Bl a framkommer att fyra av tio svaranden anser att 
ersättningsnivån kommer att ha en helt avgörande betydelse för företagens betydelse att bedriva 
primärvårdsverksamhet i ett vårdvalssystem. Även kraven på bemanning och kompetens tillmäts stor 
betydelse.  
 
Kommentar  
Som noteras i rapporten är en stor andel av de svarande på enkäten till vårdföretag verksamma i 
Stockholm, vilket sannolikt påverkat utfallet. Någon analys av eventuella skillnader i 
förväntningar/farhågor mellan Stockholm och öriga landsting/regioner redovisas inte.  
	  




