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Beställarkonst 

• Varför är det lika svårt att göra en beställning som skapar 
värde som att skap konst? 

• Beställarkonceptet har nu förmodligen lika många former som 
antalet landsting som utövar den. 

• Beställarbegreppet har under senare tid fått en negativ klang 
(new public management). 

• Är relation mellan beställare och utförare i ett mindre 
landsting, oftast med en dominerande landstingsägd 
vårdgivare, konstlad – är det mer en rollspel än två riktiga 
roller? 

 

 



Contracting 

• Mycket liten andel av beställd/utförd vård i de små landsting 
avser avtalad vård. Marginell betydelse utifrån befolkningens 
totala behov? 

• Är de överenskommelse/uppdragbeskrivningar och liknande 
något avtal i juridisk mening?  

• Om politiker avstår från att tillämpa klausuler från dessa 
händer ingeting i juridisk mening. Följsamheten till 
överenskommelser är sannolikt mest beroende av politikens 
vilja/utrymme att handla konsekvent. 

 



Ekonomiska incitament 

• Är beställning av vården i sin grund mer planekonomisk eller 
marknadsekonomisk?  

• Skapar vi konstlagd marknad genom vårdval? (priser, volymer, utbud)  

• Improviserar vi marknad för att skapa (effektivare) flöde av patienter och 
tjänster för att förenkla beställningar genom att ”automatisera 
finansiering”? 

• Innebär i Sverige en lägre prestation (och därmed en lägre inkomst) lägre 
löner för offentliganställda eller mindre resurser för 
verksamheten/patienter? 

• De framgångsrika exempel bedöms ofta som ”sweet topping on a sour 
base”.  Vi implementerar de där det vi antar att ska fungera både på 
patient och på vårdgivarsidan? 

• Analyserar vi vårdgivarens mottaglighet för en viss incitament innan en 
ersättningsmodell tillämpas. Vet vi att dåligt bemannade och illa ledda 
vårdenheter har svårt att reagera på de flesta ekonomiska incitament? 



Forskning 

• Finns det tillräcklig mycket forskning om hälso- och 
sjukvårdsystemet i Sverige? 

• Myndigheten för Vårdanalys kommer med värdefulla 
utredningar 

• Ofta forskars det om enstaka incitament sällan om det 
politiska systemets effektivitet 

• Vem bestämmer och hur beslut fattas i landstingen? 

• Var förs dialogen om de viktigaste frågorna i systemet och 
vilken roll spelar akademin när journalismen/ister dikterar 
agendan? 

• Finns det någon som kan ta Johan Caltorps plats idag? 


