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10 goda råd till den svenska hälso- och sjukvården



Forum för Health Policy har under fem 

workshops med beslutsfattare och forskare 

belyst centrala utvecklingsområden inom 

hälso- och sjukvården. Från det samlade 

materialet och diskussionerna vid dessa 

tillfällen har vi dragit slutsatser om de 

viktigaste policyåtgärderna för att utveckla 

svensk hälso- och sjukvård. Dessa publiceras 

i en samlad rapport tillsammans med 

en kunskapssammanställning från varje 

workshop. 

Här sammanfattas förslagen till policy- 

åtgärder som 10 goda råd till den svenska 

hälso- och sjukvården. Rapporten i sin  

helhet finns på www.healthpolicy.se eller  

kan beställas via info@healthpolicy.se

En ”demokratisering” av sjukvården innebär att 
patienterna bör få ett större inflytande över sin vård 
och behandling – vilket förändrar en traditionellt 
”paternalistisk” vårdorganisation. Det krävs 
förbättrad och tillgänglig information i en rad 
avseenden.

Låt patienten göra informerade val
För att kunna göra informerade val måste patienterna, 
förutom tillgänglighet och service, få lättillgänglig 
information om och jämförelser av vårdgivarnas 
medicinska kvalitet.

Låt patienten bli en medaktör
Beslutsstöd för patienterna bör utvecklas för att de 
ska kunna ta ställning till risker och nytta av olika 
behandlingar och val de ställs inför.

Närmare 50 procent av vården berör kroniskt sjuka 
personer – den ”vanligaste patienten” är mellan 75 
och 88 år med en till tre kroniska sjukdomar. En del 
av de sjukvårdspolitiska reformerna inom vårdvalet 
riskerar att ytterligare stycka upp vårdprocesserna. 

Utveckla ersättningsmodeller som skapar 

sammanhållna vårdkedjor
Utveckla incitament för att skapa sammanhållna 
vårdkedjor för de äldre patienterna med flera kroniska 
sjukdomar.

Sätt patientens behov framför organisation 

och särintressen
Se till att patienternas samlade vårdbehov  
– medicinskt, socialt, individuellt – blir styrande  
för vårdens utformning.

Stärk patientens egenmaktForum för Health Policy  
– stimulerar kunskapsutveckling 
som stödjer beslutsfattande inom 
hälso- och sjukvården



Drivkrafter för att ge en god vård aktualiseras 
genom primärvårdens vårdval. Primärvården 
måste återfå en central roll i sjukvårdssystemet  
som den första och centrala instansen som 
patienten vänder sig till. En tydlig vision för 
primärvårdens framtid krävs för att återge den 
professionell stolthet, status och arbetslust. 
Målsättning och drivkrafter är centrala begrepp  
för att åstadkomma detta.

Balansera ekonomiska incitament  

mot de medicinska och etiska
Drivkrafter att ge en god primärvård – utöver de 
ekonomiska som är starkt framhävda i vårdvalets 
regelverk – bör tydliggöras.

Mät primärvården på medicinska 

prestationer och kvalitet
Medicinska jämförelser och en kvalitetskonkurrens 
mellan vårdgivarna är nyckelfrågor i vårdvalet.

En växande mångfald av vårdgivare är ett nytt 
inslag i svensk hälso- och sjukvård. Det innebär  
att Sverige mer kommer att likna de flesta 
europeiska sjukvårdssystem. Utvecklingen ger  
inte med automatik bättre tillgänglighet och högre 
medicinsk kvalitet, men det innebär en viktig 
möjlighet.

Använd mångfalden av vårdgivare  

för att nå vårdens mål 
Landstingen måste mäta och jämföra alla vårdgivare 
via deras medicinska prestationer, kvalitet och 
service. Återkoppla resultaten till vårdgivarna och  
de som ska välja vård.

Avläs tydligare hur nya vårdgivare bidrar till 

innovation i vården

Nya aktörer och vårdgivare kan vara avgörande för att 
bidra till innovationskraft och förnyelse av vården. 

Sättet att ersätta sjukhusen och den specialiserade 
vården är viktiga redskap för en bättre vård. 
Sverige har starka traditioner inom detta område  
– men metoderna måste utvecklas betydligt.

Betala sjukhusen för kvalitet och resultat
Satsa på ersättningsmodeller som tydligare speglar 
ökat värde och resultat av vården.

Ta nationella initiativ till ett mer enhetligt 

ersättnings- och uppföljningssystem  

av sjukvården 
Att kunna utnyttja jämförelsemöjligheter mellan 
olika landsting och olika vårdgivare är ett viktigt 
hjälpmedel för vårdens utveckling.

Låt kunskap styra hälso- och sjukvården



Hälso- och sjukvården blir alltmera komplex och 
mångfacetterad. Den är en central del av välfärden 
och utgör samtidigt den mest avancerade och 
mångdimensionella kunskapsorganisationen 
i samhället. De framtida utmaningarna kring 
begränsade resurser, kvalitet, effektivitet och 
rättvisa ställer speciella krav på beslutsfattande 
i och kring vården. Forum för Health Policy 
vill stärka interaktionen mellan beslutsfattare 
och forskare för att bidra till nya tankar och 
kunskap, och erbjuda en bredd av möjliga 
handlingsalternativ.

Forum för Health Policy startade i januari 2011 
och fokuserar främst på fyra områden för att stärka 
interaktionen mellan beslutsfattare och forskare 
inom hälso- och sjukvården. 

1. Workshops för beslutsfattare 

2. Fördjupade policystudier 

3. www.healthpolicy.se  
 – en webbplats om ”hälso-policy” 

4. Forskarnätverk

Med inspiration från Storbritannien och USA är 
målsättningen att Forum för Health Policy ska vara 
en plattform där politiker, beslutsfattare, forskare 
och praktiker kan mötas, öppet diskutera och ta 
del av kunskap. Den långsiktiga ambitionen är att 
dialogen och den ökade kunskapen i samverkan 
ska leda till väl underbyggda politiska och 
organisatoriska beslut.

Kärnan i Forum för Health Policys arbete 
har initialt varit att arrangera väl förberedda 
workshops på aktuella och komplexa teman. En 
svensk forskare eller expert har fått i uppdrag 
att sammanfatta kunskapsläget, den svenska 
utvecklingen och också föreslå handlingslinjer för 
framtiden (policy). En ledande expert från Europa 
eller Nordamerika har bjudits in för att ge ett 
internationellt perspektiv.

Medlemmar i Forum för Health Policy är 
hittills AstraZeneca, Carema, Ersta diakoni, 
Läkemedelsindustriföreningen (Lif ), Pfizer AB, 
Vinnova, Vision och Vårdalstiftelsen. 
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