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scenario om framtidens sjukvård med hjälp av partiprogram.  
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Förord 
 
Detta är ett kandidatarbete på C-nivå i företagsekonomi. Kandidatarbetet har skrivits under 10 
veckor vårterminen 2005 och avslutar våra studier på Informationsekonomiprogrammet vid 
Blekinge Tekniska Högskola i Ronneby.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Samhällets hälso- och sjukvårdssektor har länge engagerat det svenska folket. Utvecklingen 
och funktionssätten inom denna sektor följs med stor uppmärksamhet. Grundläggande 
principer för den svenska hälso- och sjukvården är att den ska styras demokratiskt och 
finansieras solidariskt, samt att vård ska ges på lika villkor för alla.1 Dessa principer, och då 
framför allt hur vården ska finansieras, har dock på senare tid utmanats alltmer. I slutet av 
1980-talet förändrades inställningen till privat och offentlig sjukvård. Genom nya 
organisationslösningar och större utrymme för privata aktörer utsattes den offentliga vården 
för konkurrens.2 Vid samma tidpunkt var sjukvårdens produktionssätt föremål för kritisk 
granskning. Många experter var av samma uppfattning, nämligen att offentlig producerad 
sjukvård var ineffektiv. Den största anledningen till ineffektiviteten ansågs vara brist på 
konkurrens, på grund av den offentliga sjukvårdens faktiska monopol och därmed avsaknad 
av prissignaler.3  
En fråga som har tagit stort massmedialt utrymme är huruvida driften av offentligt finansierad 
hälso- och sjukvård ska läggas ut på entreprenad till privata aktörer i syfte att effektivisera 
vården. 
 
 
J.D Donahues definition av begreppet privatisering: 
 

”Två begrepp delar ett och samma ord – privatisering. Det första begreppet  
innebär att man förflyttar vissa ansvarsområden, aktiviteter eller tillgångar  
från det kollektiva fältet. Den andra innebörden i ordet privatisering: att ha 
kvar den kollektiva finansieringen men delegera genomförandet till den 

  privata sektorn”.4  
 
 
Under slutet av 1980- talet växte vårdköerna samtidigt som alltmer resurser tillfördes vården. 
Patienter fick stå i kö trots att de betalat skatt för att bli behandlade.5 De som kunde, köpte ur 
egen ficka privat vård och på så vis växte det fram en privat marknad parallellt med den 
offentliga sjukvården.  

 

 

1 Prop 2004/05:145. 
2 Rehnberg, Garpenby (1995), Privata aktörer i svensk sjukvård.  
3 Anell, Rosén (1996), Valfrihet och jämlikhet i vården. 
4 Donahue (1992), Den svåra konsten att privatisera. s.208 
5 http://www.skl.se/artikel.asp?A=6947&C=2614&ArticleVersion=1, 050502. 
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1.2 Problemdiskussion 
Privatiseringen av sjukvården är ett aktuellt ämne och en allmän debatt har under en längre tid 
bedrivits om hur svensk sjukvård ska vara utformad6 och det har skett stora förändringar på 
1990-talet genom ”upphandlingen” som gjort det lättare för privata vinstdrivande företag att 
ta sig in i vårdsektorn.7 Detta har lett till att offentliga tjänster utsatts för konkurrens.8  
Vid årsskiftet kan det eventuellt bli maktskifte vilket kommer att innebära förändringar av 
vården då borgarna förespråkar privatisering av vård men det finns de som motsätter sig detta 
på grund av olika anledningar. En aktuell fråga är hur jakten efter vinst påverkar 
välfärdstjänsternas arbetsvillkor och kvalitet. Vinst kan å ena sidan vara grunden till 
investeringar, kompetensutveckling, personalvård och förbättrad arbetsmiljö. Å andra sidan 
kan vinst orsaka att man prioriterar fel. Det kan handla om att patienter ”överbehandlas” eller 
att hälsovård i förebyggande syfte minskas till förmån för behandlingar som ger större 
intäkter. De främsta argumenten för privatisering av vård är att man vill uppnå en högre 
produktivitet och effektivitet på behandlingar och tjänster.9 När tillgängliga resurser är 
begränsade är frågor om effektivitet extra viktiga.  
Frågor som berör privata aktörers roll inom den svenska sjukvården har varit och är 
kontroversiella.10 
 
Mattias Lundbäck som är doktor i nationalekonomi konstaterar:  
 

”Utan att släppa fram alternativa producenter som kan vara med 
och konkurrera om uppdragen får Landstingen aldrig veta vad som 
 är effektiv vård”.11 

 
Enligt den svenska sjukvården ska alla ha rätt till lika vård, vård efter behov, hög 
patientsäkerhet och kvalitet. Detta kommer enligt Regeringen inte att kunna efterföljas då 
vården privatiseras. Kommer privatiseringen att påverka detta? Kommer de med sämre 
ekonomi kunna få vård? Hur kommer vården att se ut? Kommer privata vårdgivare att få 
möjlighet att växa sig starkare om borgarna vinner valet då efterfrågan på vård kommer att 
öka i och med en ökande befolkning och förändrat sjukdomspanorama? 

6 SOU 2003:23. 
7 http://www.sits.biz/dokument.htm, 050410. 
8 SOU 2003:23. 
9 Rhenberg, Garpenby (1995), Privata aktörer i svensk sjukvård.  
10 SOU 2003:23. 
11 http://helth.timbro.se/pdf/lundback/DOC, 050602. s. 3.  
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1.3 Problemformulering 
Då efterfrågan på sjukvård kommer att öka ger det de privata aktörerna möjlighet att växa sig 
större om det blir maktskifte i kommande val. Borgarna förespråkar privatisering som leder 
till ett större utbud av sjukvård. Vid ett ökat utbud av vård ökar även patienternas efterfrågan 
vilket i sin tur bidrar till en större marknad. Detta ger bra förutsättningar för privata aktörer att 
växa sig större.  
 
Frågor om vården är väldigt viktiga då vi alla berörs eller kommer att beröras på ett eller 
annat sätt. Därför har vi analyserat argument för och emot privat sjukvård genom att 
kategorisera dem utifrån politiska, ekonomiska och moraliska argument samt framställa ett 
scenario vid eventuellt maktskifte med hjälp av partiprogram.  
 
Frågor som ställs är om kvaliteten kommer att påverkas? Kommer vården att bli dyrare? Kan 
den svenska hälso- och sjukvårdslagen tillämpas?  
Vilka positiva och negativa argument har riktats mot sjukvård i privat regi av den borgliga 
alliansen respektive den socialistiska?   
Hur påverkas sjukvården av ett eventuellt maktskifte i kommande val, då privatisering 
förespråkas?  

1.4 Syfte 
Syftet med detta kandidatarbete är att beskriva problemet med privatisering av sjukvården 
genom att analysera argument för och emot sjukvård i privat regi. Tyngdpunkten av 
argumenten kommer att handla om vinstintresset, kvalitet, effektivitet och konkurrens då detta 
är viktiga delar av den svenska sjukvården. I argumentationsanalysen har vi kategoriserat 
argumenten ur politiska, ekonomiska och moraliska perspektiv.   
I och med den kommande ökade efterfrågan på vård och ett eventuellt maktskifte i kommande 
val ska vi framställa ett scenario om framtidens sjukvård med hjälp av partiprogram.  

1.5 Avgränsningar 
Vi kommer att avgränsa vår studie genom att endast belysa argument för och emot sjukvård i 
privat regi, det vill säga privatdriven sjukvård som finansieras offentligt. Vissa jämförelser 
kommer dock att göras med helt privatdriven vård. Vi kommer endast att använda oss av 
politiska, ekonomiska och moraliska argument som framförts för och emot privatvård i 
Sverige. Dock kommer vi att använda oss av referenser till studier gjorda i utlandet som 
förekommer i litteratur och debatter.   
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1.6 Arbetets upplägg 
Här presenteras uppsatsens disposition i syfte att skapa en helhetsbild för läsaren. 
 
Inledning: En bakgrundsbeskrivning till den svenska hälso- och sjukvården som följs av 
problemformulering, syftet med uppsatsen och hur författarna har avgränsat sig. 
 
Metod: I detta kapitel beskrivs de metoder som författarna använt sig av och 
tillvägagångssättet vid litteratursökning. 
 
Systemregler: Här beskriver författarna det svenska sjukvårdssystemets uppbyggnad, 
styrning, och olika bolagsformer vid privatisering för att läsare som saknar förkunskap ska få 
förståelse för ämnet. 
 
Genomgång av argument: I detta kapitel presenteras argument för och emot privata aktörer i 
svensk sjukvård. 
 
Marknadsekonomisk analys: Beskrivning av sjukvårdens utbud och efterfrågan, kvaliteten 
på vården, samt anställdas och patienters syn på alternativa driftsformer. 
 
Argumentationsanalys 
Här finns en argumentationsanalys där vi kategoriserat argumenten.  

 
Framtida sjukvårdsscenario: Avslutningsvis framställs ett scenario om sjukvårdens 
utveckling vid ett eventuellt maktskifte. 
 
 

 9 



Argument för och emot privatsjukvård 
- scenario för framtidens sjukvård vid ett eventuellt maktskifte  

Jessica Andersson 
Nina Gunnarsson 
 
  

2. Tillvägagångssätt 

2.1 Grounded-theory-metoden 
I kvantitativa metoder används mycket statistik, matematik, det vill säga numerisk data. 
Denna metod lämpar sig därför inte i vår uppsats, utan vi har valt en kvalitativ metod. 
Kvalitativa metoder innebär att man samlar in data på olika vis för att få en förståelse av det 
problemområde som studeras. Det finns flera kvalitativa metoder och vi har valt att använda 
oss av Grounded-theory-metoden. Metoden uppstod 1967 vid ett samarbete mellan Barney 
Glaser12 och Anselm Strauss.13 Den är en forskningsansats som är induktiv, följer upptäcktens 
väg och har främst använts inom folkhälsovetenskap och omvårdnad. Metoden innebär att 
man beskriver problemområdet förutsättningslöst och skapar sig ett begrepp om en företeelse, 
vilket leder fram till att man senare kan kategorisera den data man fått fram och på så sätt få 
en fullständig kartläggning och dra generella slutsatser.14  
 
Uppsatsen är explorativ och bygger på sekundärdata. Syftet med en explorativ studie är att 
skaffa sig tillräckligt stor grundkunskap, för att i ett senare skede kunna göra en mer 
djupgående analys.15 Företeelsen som kommer att analyseras inleder undersökningen och 
fastställandet av dess kvalitet blir målet.16 Vår uppsats bygger på sekundärdata, det vill säga, 
data som insamlats av andra personer i ett annat syfte och som redan finns tillgänglig.17  
 
All analys handlar om att kategorisera empiri då syftet är att beskriva vad man kommit fram 
till. Analys är förenkling av data för att ge en överskålighet som kan ses i kap 6.18 När det 
gäller kategoriseringen måste vi börja med att finna relevanta och väldefinierade begrepp att 
utgå ifrån för att sedan skapa kategorier och därefter kan vi kategorisera våra argument. När 
begreppen är klara och definierade, när de motsvarande kategorierna har etablerats och när 
kategoriseringen är gjord gäller det att ta reda på relationerna mellan begreppen/kategorierna. 

Genom att relatera de olika kategorierna till varandra görs en tolkning som sedan leder till en 
teori.19     
 
Det finns inte många riktlinjer om hur man ska genomföra analys och tolkning och det gör att 
det krävs stor kreativitet av forskaren. Det har ett konstnärligt inslag och det är därför som det 
inte finns skrivet i några metodböcker utan det är forskarens konstverk.20   
 

12 Statistiker vid Columbia universitet.  
13 Forskare i kvalitativa metoder vid Chicagouniversitet.  
14 Wallén (1996), Vetenskapsteori och forskningsmetodik.  
15 Andersen (1998), Den uppenbara verkligheten.   
16 Eneroth (1989), Hur mäter man vackert?   
17 Andersen (1998), Den uppenbara verkligheten. 
18 Andersen (1998), Den uppenbara verkligheten.  
19 Lundahl, Skärvad (1999), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer.  
20 Andersen (1998), Den uppenbara verkligheten.  
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2.2 Metod för framtidsbedömningar  
Vi kommer i vår uppsats att beskriva ett marknadsscenario av svensk sjukvård vid ett 
eventuellt maktskifte i kommande val. En analys av ett scenario är en kreativ metod, vars 
syfte är att beskriva en möjlig händelseutveckling. I denna uppsats innebär det hur marknaden 
för sjukvård kommer att utvecklas på några års sikt. Författaren tillåts en hög grad av frihet 
och kreativitet även om scenariot ska vara rimligt trovärdigt.21 Det scenario vi framställer i 
vårt kandidatarbete kommer att ha ett deskriptivt syfte. Det innebär att en sannolik framtid 
beskrivs som en kvalitativ förutsägelse som bygger på en analys av trenden. En trend är en 
faktor som författarna bedömer ha en hög förutsägbarhet, det vill säga, författarna har vetskap 
om hur utfallet kommer att bli. Trender inom sjukvården visar att resursbehovet kommer att 
öka kraftigt de kommande 25 åren på grund av en ökning av den åldrande befolkningen. 
Trender visar även att det i framtiden kommer att bli arbetskraftsbrist.  
Scenarioanalysen är kvalitativ till skillnad från en prognos som bygger på kvantitativa data i 
form av siffror. Den är beskrivande och präglas av förutseende och lärande. 22  
 
Anledningen till att vi gör en scenarioanalys, är att vi anser att det finns ett behov av att förstå 
utvecklingen av sjukvården. För att kunna framställa ett scenario som är rimligt trovärdigt har 
vi använt oss av Regeringens motioner och propositioner. Vi har även läst olika partiprogram 
för att få en klarare uppfattning om de olika partiernas åsikter om hur Sveriges hälso- och 
sjukvård ska organiseras och finansieras. Detta har gjorts genom åtskilliga timmar av sökning 
efter relevant information på Internet. Vi har även utnyttjat vår kreativitet och fantasi då det är 
tillåtet i denna metod. Diskussioner och spekulationer om den framtida sjukvårdens 
utveckling vid ett eventuellt maktskifte har förts sinsemellan, men även med andra personer i 
vår bekantskapskrets. Frågan har även ”bollats” fram och tillbaka mellan oss och vår 
handledare Thomas Danborg. 

2.3 Genomförande 
För att få relevant information om vilka positiva och negativa argument som riktats mot 
privata aktörer har vi via mail, post och telefon kontaktat kompetenta personer inom detta 
område då vårt syfte från början var att även använda oss av primärdata. De experter vi 
lyckats nå har olika yrkesroller: Medicindoktor, ekonomidoktor, läkare, vård- och 
omsorgsminister och andra politiker. Vi har även kontaktat organisationer som är relevanta 
för vårt kandidatarbete, bland andra Capio S:t Görans sjukhus som drivs i privat regi och 
Vårdföretagarna som är en arbetsgivar – och intresseorganisation inom privatsjukvård. 
 
Några av dessa personer och organisationer har vi fått tag i genom vår handledare och andra 
genom de artiklar och den litteratur vi läst. Dessa har i sin tur rekommenderat andra 
kompetenta personer vilket kan ses i sociogrammet i bilaga 1. 
 
Dessvärre har de flesta av de personer vi kontaktat inte givit oss någon relevant information. 
Vad detta kan bero på vet vi inte exakt, men en tänkbar anledning kan vara att de vi kontaktat 
känt att de inte har haft tid att engagera sig. Däremot har de organisationer vi kontaktat varit 
mer välvilligt inställda till att bidra med material till vårt arbete. De har då antingen 

21 Lundahl, Skärvard (1999), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer.  
22 Backström, Larsson (2003), Att söka framtiden - scenariometodik i praktiken. 
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rekommenderat, mailat eller sänt material via post och de har stått till vårt förfogande under 
arbetets gång.  
 
Datainsamling har gjorts genom litteraturstudier av relevant karaktär inom området. Det 
innebär i den här uppsatsen tillgänglig litteratur om privata och offentliga aktörer i den 
svenska sjukvården. Vi har även använt oss av Internetkällor och artiklar om för- och 
nackdelar med sjukvård i privat regi samt av motioner, propositioner och partiprogram för att 
kunna framställa scenariot.  
 
Sökning har gjorts på bibliotek efter litteratur om privatsjukvård och sidor på Internet såsom 
Google, Alta Vista, Eniro, Dagens Nyheter, Dagens medicin och olika databaser på Blekinge 
Tekniska Högskolas bibliotek. Vi har även besökt hemsidor som Läkarförbundet, Sveriges 
Kommun och Landsting, Regeringen och Socialstyrelsen.  
De sökord vi använt är privatvård, privatsjukvård, sjukvård, vinst, vinstintresse, ekonomi, 
organisation, kritik, debatt, argument för och emot privat vård, upphandling, avknoppning, 
beställar- och utförarmodellen och maktskifte.  
 
I analysen har vi använt oss av ett Athena träd (se bilaga 2) där vi har kategoriserat efter för- 
och mot argument. Därefter har vi analyserat  argumenten för och emot privat sjukvård och 
konstruerat ett scenario om den framtida sjukvårdens utveckling vid ett eventuellt maktskifte. 
Under arbetets gång har vi både gallrat och lagt till nytt material.    

2.4 Kritiska reflektioner  
Vi har använt oss av svenskt material såsom litteratur, tidningsartiklar, rapporter och 
propositioner. Författarna till vår litteratur är professorer, doktorander, hälsoekonomer, 
forskare, politiker och aktiva inom sjukvården. Vi har även använt oss av undersökningar och 
utvärderingar som gjorts om alternativa driftsformer av olika förbund. Dock har det inte alltid 
angivits i dessa undersökningar och utredningar när, hur och var undersökningarna eller 
utredningarna gjorts. Ofta används fraser som ”erfarenheter talar för” och ”utvärderingar 
visar”. 
 
Vad som förvånat oss är att det inte finns mycket nytt material skrivet om privatisering av 
sjukvården. Övervägande delen av de böcker som vi använt oss av är skrivna under 1990-
talet. Dock har vi hittat rapporter som är något nyare. Det finns även en känsla, beroende på 
vilket material vi använt oss av att författarna många gånger är partiska i sina argument för 
och emot privat sjukvård.  
 
Internetkällor anses inte alltid som tillförlitliga, men i vårt arbete har vi varit tvungna att 
använda oss av Internet för att söka information, dels om ämnet i sig, eftersom det belyser en 
samhällsdebatt som inte alltid finns i tryckt form och dels om politiska åsikter om sjukvården. 
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3. Systemregler 

3.1 Sjukvårdens organisation - en tillbakablick 
På slutet av 1950-talet expanderade sjukvården på grund av en blomstrande samhällsekonomi. 
Nya större sjukhus byggdes och gamla renoverades.23 Detta ledde till nya större 
organisatoriska avdelningar och samtidigt infördes nya organisationsprinciper för att förbättra 
effektiviteten och kunna ta tillvara på stordriftsfördelar. De stora sjukhusen bedrev en närmast 
industriell sjukvårdsproduktion med en stark centraliserad ledning vilket ledde till ökad 
byråkrati.  
 
I början av 1980-talet kritiserades sjukvården för att vara alltför byråkratiskt. Det berodde på 
att många nya lagar och avtal tillkom och en ökad ambitionsnivå på nya avancerade 
planeringssystem, på grund av den nya datatekniken. Detta ledde till negativa konsekvenser 
såsom minskade resurser, vilket gjorde det svårare att tillgodose patienternas behov. Som ett 
resultat av kritiken decentraliserades organisationen och blev mer självständig, samtidigt som 
byråkratin fick mindre utrymme. Denna förändring berodde på ökad kunskap och större 
intresse om organisationsformer, vilket har gjort att den organiska strukturen blivit mer 
synlig.24  
 
De flesta sjukvårdsinstitutioner har idag en organisk struktur, men det varierar mellan 
Landsting. Olika modeller, såsom platta organisationer, har prövats inom olika 
förvaltningar.25 I dessa modeller bestämmer sjukhusdirektören som är ansvarig inför 
politikerna i sjukvårdsdirektionen. 
 
Det finns ingen organisation som är ”rätt”. Dess utformning förändras i takt med att samhället 
ständigt förändras. Däremot kan det finnas en organisation som är mer passande i en viss 
situation än en annan.  

3.1.1 Organisationens styrning 
Det finns tre aktörer som styr inom sjukvården: politiker, administrativ ledning och medicinsk 
profession.26 
Den politiska styrningen sker på nationell, regional och lokal nivå genom beslut om lagar, mål 
och riktlinjer.  
Administrativ styrning är en process där cheferna påverkar andra organisationsmedlemmar för 
att få organisationens strategier genomförda. Den administrativa ledningen styr även över 
budgetprocessen, ekonomisk uppföljning, redovisning och personal.  
Den professionella styrningen, som främst bygger på kunskapsauktoritet, är den mest centrala 
i hälso- och sjukvården. Här följer man upp hur verksamheten bedrivs i enlighet med 
beprövad erfarenhet och vetenskap, för att fortlöpande kunna utveckla de medicinska 
kunskaperna.  
 
 

23 Axelsson (1990), Sjukvårdsadministration i organisationsteoretisk belysning. 
24 Axelsson (1990), Sjukvårdsadministration i organisationsteoretisk belysning. 
25 Axelsson (1990), Sjukvårdsadministration i organisationsteoretisk belysning.  
26 Hallin, Siverbo (2003), Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård. 
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3.1.2 Historik om privatvård 
Helt privatdriven sjukvård har funnits i Sverige sedan 1750-talet och Serafimerlasarettet, det 
första svenska akutsjukhuset, finansierades från början privat, men från 1783 utgick bidrag 
från Staten. En annan verksamhet som tillkommit genom privata donationer är Sahlgrenska 
sjukhuset i Göteborg, och i slutet av 1800-talet etablerades ett antal privata verksamheter i 
Stockholm, bland andra Ersta sjukhus och Sophiahemmet. Dessa verksamheter bedrivs 
fortfarande i privat regi. År 1915 hade Stockholm tio sjukhus som drevs offentligt, och 16 
privatdrivna verksamheter. I början av 1930-talet hade Sverige 27 sjukhus som ägdes av 
stiftelser, företag, och privatpersoner. Flertalet av dessa har dock upphört eller omvandlats till 
sjukhem. Majoriteten av verksamheter som startats på privat initiativ, har senare övergått till 
det offentliga sjukvårdssystemet genom finansieringsavtal.27  
 

3.2 Hälso- och sjukvårdslagen 
Hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag, vilket innebär att den innehåller huvudsakliga mål 
och riktlinjer men saknar detaljregleringar. Lagen är central och reglerar det svenska 
sjukvårdssystemet, med hjälp av kompletterande regler och föreskrifter från Regeringen, 
Socialdepartement och myndigheter. Riksdagen fastställer gällande regelverk genom 
lagstiftning. Lagen säger att sjukvårdshuvudmännen ska planera sjukvården efter folkets 
behov och att vård och behandling ska utformas och genomföras i samråd med patienten. 
Denna planering gäller både offentlig, privat sjukvård och företagshälsovård.28 Lagen innebär 
att alla ska ha rätt till lika vård och att vården ska uppfylla specifika krav på kvalitet.29 
Företräde ska ges till den som har störst behov av hälso- och sjukvård. Enligt § 28 ska hälso- 
och sjukvården vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet, och ger en god 
kvalitet av vården, samt främjar kostnadseffektivitet. Denna paragraf infördes 1997 och med 
anledning av detta ska en verksamhetschef finnas som är ledningsansvarig, för att tydliggöra 
för patienter och myndigheter vem som ansvarar för verksamheten.30 För att upprätthålla de 
mål och villkor Regeringen satt, oavsett driftsform, måste detta regleras av lagar.31 Trots detta 
kan det konstateras att vården inte blir bättre för att man stiftar lagar om den, då det är 
anställda inom vården som ansvarar för verksamhetens innehåll.  

3.3 Finansiering av privat- och offentlig sjukvård  
Finansiering av offentligt producerad sjukvård sker med hjälp av skatter, arbetsgivar-, och 
patientavgifter. Dessa skattemedel finansierar även vård som drivs av privata vårdgivare som 
ingått avtal med Landsting och Kommun.32  
 
Privatdriven vård som finansieras genom skattemedel skiljer sig stort mellan olika regioner. 
Enligt Svenska Kommunförbundet är privata aktörer vanligast i storstäderna. År 2002 gjordes 
7,5 miljoner läkarbesök hos privata aktörer med offentlig finansiering. 33 
 

27 Rehnberg, Garpenby (1995) Privata aktörer i svensk sjukvård.  
28 Falk, Nilsson (1999), Hälso- och sjukvårdens organisation i Sverige. 
29 Sahlin, Gavelin (1995), Vad säger hälso- och sjukvårdslagen?  
30 Falk, Nilsson (1999), Hälso- och sjukvårdens organisation i Sverige.   
31 Prop 2004/05:145. 
32 SOU 2003:23. 
33 (2003), Hälso- och sjukvård Lägesrapport.  
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Den helt privatdrivna vården finansieras genom, direkta avgifter i samband med patientbesök, 
och av sjukförsäkringspremier.34 Denna vårdform är dyrare och är till för dem som har privat 
sjukvårdsförsäkring. Verksamheter som bedrivs helt privat, det vill säga, utan offentlig 
finansiering har varken Kommun eller Landsting något ansvar för, dock kontrolleras de av 
Socialstyrelsen. Detta bör man skilja mellan i diskussioner gällande privatvården.35  
 

3.4 Styrmodeller   
Lagen om offentlig upphandling (LOU) trädde i kraft 1994. Till grund för lagen låg de 
direktiv om upphandling inom EG men vid införandet anpassade man reglerna till EES-
avtalet och i och med vårt EU-medlemskap 1995 så gjordes en del mindre förändringar.36 För 
att öka öppenheten och konkurrensen skall alla offentliga upphandlingar med anbudstävlingar 
annonseras ut och förutsättningar angående kvalificering för att få lämna anbud ska framgå 
tydligt. Detta leder till en likabehandling och förhindrar att konkurrensen snedvrids. 
Offentlig upphandling ska göras affärsmässigt och all tillgänglig konkurrens ska utnyttjas. Det 
anbud som har lägst pris eller som är mest ekonomiskt fördelaktigt skall antas.37 Vid 
upphandling får inte anbudsgivare avvisas godtyckligt utan allas kvalifikationer måste 
bedömas. Den som upphandlar ska även motivera urvalet av anbudsgivare och 
upphandlingsförfarande. Vid upphandling konkurrerar man genom priset på tjänsten och 
politikerna beslutar om villkoren för upphandlingen, det vill säga, hur stor del av 
verksamheten som ska upphandlas.38 Långsiktighet vid upphandling gynnar utveckling, 
investeringar och större ansvar. 

3.4.1 Fallgropar som kan begränsa de positiva möjligheterna vid upphandling 
• Som vi alla vet kan man fatta fel beslut då vi har ont om tid och stora förväntningar. 

Man bör därför ta god tid på sig att förbereda och noggrant gå igenom de anbud man 
har.  

• Man bör se till att kompetensen är hög, annars bör man öka utbildningsinsatserna. På 
senare år har dock kompetensen inom den offentliga sektorn ökat. 

• Vid avtal av upphandling bör man även tänka på nästa upphandling som ligger flera år 
framöver, så att man inte får en så stark ställning att man inte kan byta leverantör vid 
nästa upphandling.  

• Kommuner och Landsting tror ofta att det inte finns privata aktörer på den lokala 
marknaden utan endast i storstäderna.  

• Att göra ”låtsasupphandlingar” för att effektivisera verksamheten leder till dåligt 
rykte.  

• Man bör vara så professionell att man kan ta externa anbud och inte prioriterar anbud 
från sina egna producenter, vilket förekommer.  

• Korta avtalsperioder är förknippade med nackdelar och därför är kontinuitet viktig för 
kvaliteten.39 Korta avtalstider för privata aktörer gör att de anställda känner sig 
otrygga då detta främjar ett kortsiktigt förhållningssätt.  

34 Rhenberg, Garpenby (1995), Privata aktörer i svensk sjukvård. 
35 Einevik-Bäckstrand (2001), Myter och fakta om privat bedriven vård och omsorg i Sverige. 
36 Einevik-Bäckstrand (2001), Myter och fakta om privat bedriven vård och omsorg i Sverige.  
37 Hellgren (2001), Offentlig upphandling – en affärsmöjlighet. 
38 Kommunalarbetareförbundet (2002), Solidaritet och valfrihet i välfärden. 
39 Vårdföretagarna (2002), Mångfaldens mervärden… fallgropar. 
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3.4.2 Entreprenad  
Entreprenad innebär att Landsting och Kommun genom upphandling lämnar över uppgiften 
att bedriva hälso- och sjukvård till privata aktörer.40 Dock fortsätter vården att finansieras 
offentligt. Vid upphandlingen skrivs ett avtal som löper en viss tid med möjlighet till 
förlängning. Efter avtalets tid kan uppgiften övergå till annan entreprenör.  
 
Välfärdstjänster började på 1990-talet att läggas ut på entreprenad. Antalet entreprenader 
ökade, från 6 till 12 procent mellan 1993 och 2000,41 samtidigt som antalet anställda 
minskade inom den offentliga sjukvården.  
 
Vid monopolism fungerar inte denna styrmodell. Förutsättningar för meningsfull entreprenad 
är konkurrens och det måste finnas flera potentiella utförare. För att lägga ut en verksamhet på 
extern producent måste det finnas stöd i lag för att driva entreprenad. Kommunallagen säger 
att verksamhet får överlämnas till aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk-, ideell förening, 
stiftelse eller enskild person. Detta överlämnande ska sedan beslutas i fullmäktige. Att 
rekrytera och behålla personal har blivit lättare genom entreprenad. Entreprenörskap på det 
allmännas uppdrag är en företeelse som verkar ha kommit för att stanna.42   

3.4.3 Avknoppning 
I diskussionerna om den offentliga sektorns förnyelse har begreppet avknoppning dykt upp. 
Att ”knoppa av” offentliga verksamheter innebär att anställda tar över verksamheten och 
driver den då i egen regi,43 antingen i bolagsform eller kooperativ. Patienter har också 
möjlighet att ta över verksamheten genom att bilda en ideell förening. 
 
Avknoppning regleras i lagen om offentlig upphandling. Avknoppning ska utsättas för 
konkurrens och gå till på samma sätt som alla andra upphandlingar, där även externa aktörer 
måste bjudas in.44 Beställaren skapar möjligheter för nya aktörer att komma in på marknaden 
genom att ställa krav på affärsmässig kompetens, storlek och soliditet på budgivare. Strategin 
ska främja konkurrensutsättningens syfte - effektivitet framför allt annat.  
 
För att man ska lyckas bör man ha klart för sig varför man vill avknoppa, vilken verksamhet 
det gäller, förväntade resultat, hur man ska välja entreprenör och stödja denne samt ha klara 
riktlinjer om vilka avtalsvillkor som gäller. Detta ger bra förutsättningar mellan huvudman 
och den privata aktör som ska överta verksamheten.45 Detta ingår i de fyra grundprinciperna: 
klara spelregler, engagemang och frivillighet, riskdelning samt skydd och stöd. 

40 SOU 2003:23. 
41 SOU 2002:31.  
42 SOU 2003:23. 
43 Fernemo (1991), Avknoppning.  
44 http://www.seeab.se/skapa/konkfor1.htm, 050514. 
45 Fernemo (1991), Avknoppning. 
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3.4.4 Beställar- och utförarmodellen 
Beställar- och utförarmodellen medför att nya roller skapas inom det politiska systemet och 
för utförarna. Den används som verktyg för att konkurrensutsätta offentlig verksamhet, och 
för att förändra den politiska styrningen, så att den baseras på medborgarnas åsikter. 
Politikerna har både en företrädarroll och en styrningsroll.46 I företrädarrollen förs 
medborgarnas synpunkter och krav fram så att de representeras politiskt. Styrrollen handlar 
om politikers påverkan på verksamheten, så att utföraren agerar enligt politiskt fastställda 
mål. I beställar- och utförarmodellen förväntas politiker koncentrera sig på beslut, utvärdering 
och uppföljning.47 Modellen lägger tyngdpunkten på folkets hälsa, vilken typ av vård som 
behövs och effekten av vårdinsatserna. I beställar- och utförarmodellen är ersättningen till 
vårdgivarna ofta prestationsbaserad, vilket innebär ersättning per vårdepisod, per diagnos eller 
per vårddygn.  
 
Argument emot beställar- och utförarmodellen är att det inte finns några speciella mönster på 
en detaljerad nivå som beskriver innebörden av modellen. I vissa Kommuner finns det en 
central beställarnämnd och i andra Kommuner kan beställarnämnder vara regionalt spridda.48 
För att modellen ska fungera krävs att beställaren har kompetens, både om 
upphandlingsförfarandet och om producentens kompetens. 
 
Argument för beställar- och utförarmodellen är att den separerar kundintresset från 
produktionsintresset.49 Beställaren, som har pengarna, intar en ställföreträdande kundroll och 
producenten ska genom sin kompetens utföra tjänsten kostnadseffektivt. 
 
Mer vård ges för pengarna när man separerar beställar – och utföraruppgifterna. Hälften av 
Sveriges Landsting har gjort denna separation och utvärderingar visar att de åstadkommer 10 
till 15 procent mer vård för samma insats.50 

3.4.5 Kundvalsmodellen – valfrihet för den enskilde  
Valfrihetssystemet, kundval eller pengasystem, är olika namn på denna modell där 
konkurrensen inriktar sig på patienten och inte på avgiften. Vid införandet av 
kundvalssystemet övergick makten från politiker och byråkrater till den enskilde patienten.51  
Kundvalsmodellen ger den enskilde möjligheten att välja bland verksamheter och kunden får 
med sig anslagen till verksamheten.52  
Om detta kombineras med konkurrens kallas det kundval med check. Detta innebär att 
offentliga aktörer bjuder in privata att konkurrera. För att de privata aktörerna ska få vara med 
ska de först godkännas av kommunen och blir på så vis auktoriserade. Patienterna kan sedan 
välja mellan dessa vårdgivare. Då patienter väljer att byta vårdgivare får de med sig en check 
som vårdgivaren löser in hos den offentliga aktör som vårdgivaren har avtal med. Kundval 
med check, som detta system kallas är bra då den ökar patienters möjlighet att välja och 
konkurrensen ökar kvaliteten. Här uppstår ingen priskonkurrens då alla har samma avgifter.  

46 http://www.seeab.se/skapa/konkfor1.htm, 050514.  
47 Hallin, Siverbo (2003), Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård. 
48 Collin, Hansson (1993), Kommun och landsting i förändring. 
49 http://www.seeab.se/skapa/konkfor1.htm, 050514. 
50 http://health.timbro.se/pdf/lundback.DOC, 050602. 
51 http://www.skl.se/artikel.asp?A=6947&C2614&ArticleVersion=1, 050502. 
52 SOU 2002:31. 
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För att checkvalssystemet ska ge en verklig effekt krävs etableringsfrihet inom de 
vårdområden som berörs. Effekten blir att man fokuserar på den enskilde patienten då denne 
fritt kan välja vilken aktör man vill gå till bland de som finansiären godkänt.53 Patientens val 
är det som blir styrande. Vården och servicen blir bättre då betalning ges för faktiskt utförd 
vård, vilket ger incitament till prestationsökning.54  
 
Argument emot kundvalsmodellen är att det ska finnas valmöjlighet för patienterna. Detta gör 
att det krävs mer kapacitet att ta emot mer patienter, vilket innebär att aktörerna måste ha 
överkapacitet. Då verksamhetens fasta delar (fasta kostnader) inte kan optimeras i 
förhållandet till antalet användare leder detta till en fördyrad produktion. Kostnaderna för 
överkapaciteten är olika, och beror på inom vilket område verksamheten finns och dess 
förmåga att utnyttja resurserna på rätt sätt.55  
 
Argument som talar för kundvalssystemet är att man anpassar vården efter patienterna och de 
får en individuell vård. Detta leder till förbättrad fördelning av de offentliga resurserna. 
Modellen ökar kvaliteten på servicen, då aktörer med högre kvalitet utökar sin verksamhet, 
medan de med sämre kvalitet försvinner. Kundvalsmodellen ger patienterna mer makt genom 
valmöjligheter och de kan ställa krav vilket bidrar till bredare demokrati. Detta ökar 
patienternas engagemang inom vården.56 Politikerna får tid att arbeta med de övergripande 
målen: resursfördelning och sociala servicens mål vad det gäller kvalitet.  
 
Då patienten inte kan välja var den vill ha vård, och av vem, som till exempel vid 
akutsjukvård och vid specialistvård som är koncentrerat på vissa orter i landet, kan 
kundvalssystemet inte tillämpas. 
 

53 Einevik-Bäckström (2001), Myter och fakta om privatdriven vård och omsorg i Sverige.  
54 http://www.skl.se/artikel.asp?A=6947&C2614&ArticleVersion=1, 050502. 
55http://sn.svensktnaringsliv.se/sn/publi.nsf/Publikationerview/1F5C7D1C81E8EF9BC1256B74005B1539/$File/
PUB200201-003-1.pdf, 050516. 
56http://sn.svensktnaringsliv.se/sn/publi.nsf/Publikationerview/1F5C7D1C81E8EF9BC1256B74005B1539/$File/
PUB200201-003-1.pdf, 050516. 
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4. Genomgång av argument  

4.1 Alternativa driftsformer vid privatisering 
Aktiebolag, enskilda firmor, handelsbolag, kommunala och statliga bolag samt ideella 
föreningar är alternativa driftsformer inom hälso- och sjukvården.  
Inom dessa alternativa driftsformer ser man en stor ökning av sysselsatta. År 2000 var 89 000 
anställda och sju år tidigare var endast 38 000 anställda inom alternativa driftsformer.57  
 
Enligt Aktiebolagslagen drivs ett aktiebolags verksamhet i vinstsyfte men det behövs 
nödvändigtvis inte.58 Vanligtvis drivs stora sjukhus oftast som aktiebolag. Med anledning av 
Stopplagen har Regeringen lagt fram två nya förslag till aktiebolagsformer: icke 
vinstutdelande aktiebolag och aktiebolag med begränsad vinstutdelning. Aktiebolag av den 
nya associationsformen ska i sin bolagsordning redogöra för, om det är icke vinstutdelande 
aktiebolag, eller aktiebolag med begränsad vinstutdelning. Den högst tillåtna vinstutdelningen 
till aktieägarna ska anges i bolagsordningen för aktiebolag med begränsad vinstutdelning. 
Denna utdelning måste enligt Regeringen anges i lagtext och utredningen föreslår att den ska 
ligga på statslåneräntan plus en procentenhet gånger satsat kapital.59 
 
Fördel med de nya associationsformerna är att de kan tänkas skapa en imageeffekt, om det 
framgår i företagsnamnet att verksamheten inte har vinstsyfte.60  
 
Nackdel med de nya associationsformerna är att förmodligen ingen, vill äga eller satsa kapital 
i bolag där vinstutdelningen är delvis eller helt begränsad. Risken som investeringen i en 
privatdriven verksamhet innebär måste åskådliggöras i eventuell avkastning, för att ägaren ska 
kunna och vilja satsa kapital.61 Flertalet berörda vårdgivare ställer sig tveksamma till de nya 
associationsformerna.62 
 
Enligt den ekonomiska föreningslagens bestämmelser har verksamheten som uppgift att 
främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Medlemmarnas ekonomiska intressen 
tillgodoses genom att verksamheten genererar vinst. Överskottsutdelning är utdelning från 
redovisat årsresultat och det betalas ut till medlemmarna.63 Är det många vårdanställda som 
vill ta över en verksamhet, det vill säga avknoppning, kan ekonomisk förening vara mer 
fördelaktigt än att bilda aktiebolag.64 
 
Argument för alternativa driftsformer är att de tvingar fram förbättringar även inom den 
offentliga vården och leder till ökad kreativitet. De skapar även en attraktivare arbetsmarknad, 
där vårdanställda får möjlighet att välja arbetsgivare, eller chansen att själva bli privata 
aktörer. Att arbeta i sin egna verksamhet ger en starkare känsla av att man jobbar för sig själv, 

57 Einevik-Bäckstrand (2001), Myter och fakta om privat bedriven vård och omsorg i Sverige. 
58 SOU 2002:31. 
59 Lindberg (2004), ALMEGA. 
60 Lindberg (2004), ALMEGA.  
61 Aidemark (2003), Mångfald i vården – att skapa alternativa driftsformer. 
62 Lindberg (2004), ALMEGA. 
63 SOU 2002:31. 
64 Vårdföretagarna (2002), Mångfaldens mervärden… fallgropar. 
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och en större frihet. Det gör att det blir lättare att förverkliga idéer som annars kanske hade 
malt i byråkratins kvarnar. 
Även patienten har möjlighet att välja hos vem man vill ha vård och om inte patientens 
förväntningar tillgodoses finns möjligheten att vända sig till någon annan.65 
 
Argument emot alternativa driftsformer är att marknadsstyrning kan leda till att patienters 
vårdbehov kommer i andra hand om vårdgivarens högsta prioritet är vinst. 

4.2 Vinstdebatten 
Bo Rothstein, som är professor i statsvetenskap, menar att frågan om välfärden ska skötas 
genom marknadslösningar eller genom offentliga system, är en av de mest debatterade och 
mest missförstådda i diskussionen om vad staten böra göra.  
 

”Organisationer som inte får ett slags signal när de gör någonting rätt, och  
ett annat slags signal när de gör något fel, kommer i längden att  
göra mera fel än rätt.”66  

 
Då Bure, numera Capio AB, köpte St: Görans sjukhus tog Regeringen fram Stopplagen. 
Denna lag skulle hindra att den offentliga vården lämnade över ansvaret för akutsjukhus till 
privata aktörer med vinstintresse.67 Lagen var tillfällig och stiftades för att förhindra 
utförsäljning av vårdinrättningar till vinstdrivande företag och för att ge utrymme för 
diskussion om villkor för privatdriven vård. I väntan på utredning var denna lag i kraft till 
2002 innan den avskaffades och hittills har inget ersatt Stopplagen. Dock har ett nytt och en 
aning ner nertonat förslag om Stopplagen lämnats in av Regeringen till Riksdagen.  
 
Förslaget innebär förändringar i hälso- och sjukvårdslagen.68 Här föreslås att sjukvård som 
utförs av en regionklinik eller ett regionsjukhus inte får drivas av privata aktörer och att minst 
ett sjukhus i varje landsting ska drivas i offentlig regi. Regeringen anser att Landstingen inte 
kan fullfölja sina åtaganden, enligt hälso- och sjukvårdslagen, om driften av samtliga sjukhus 
säljs ut till privata aktörer. Vårdens resurser skall fördelas efter medicinska behov och inte 
efter patienters betalningsförmåga. Säljer Landstinget ut sjukvård till privata aktörer ska 
villkor om att verksamheten ska drivas utan vinstsyfte undertecknas genom avtal. 
Bolagsordningen ska innehålla riktlinjer om hur vinsten ska användas.69 Landstingen ska 
kontrollera att inte verksamheten bedrivs i vinstsyfte under avtalstiden, annars kan avtalet 
komma att hävas.70 Vidare ska denna form av vård finansieras offentligt. Dessa ändringar i 
hälso- och sjukvårdslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2006. Man föreslår även att 
lagen inte ska beröra de verksamheter som slutit avtal om driftsformer före ikraftträdandet. 
Stopplagen berör idag tre sjukhus: St:Görans i Stockholm, Lundby i Göteborg och 
Simrishamns lasarett. 
 

65 Aidemark (2003), Mångfald i vården – att skapa alternativa driftsformer. 
66 Rothstein (2002), Vad bör staten göra? s.242. 
67 Einevik-Bäckstrand (2001), Myter och fakta om privat bedriven vård och omsorg i Sverige.  
68 Prop 2004/05:145. 
69 SOU 2002:31. 
70 Prop 2004/05:145. 
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Ett flertal instanser avvisar helt eller delvis Regeringens förslag. Bland andra är 
Läkarförbundet, Konkurrensverket, Vårdförbundet, Socialstyrelsen, Praktikertjänst, Svenskt 
Näringsliv, SACO, TCO och LO kritiska till regeringens proposition.  
LO kommenterar Stopplagen:  

 
"Graden av vinstintresse i verksamheten är inte avgörande för hur väl den  
privata aktören sköter sitt uppdrag. Det är väl fungerande institutioner, 
 regler och ersättningssystem som är avgörande för hur väl privata aktörer 
 fungerar på skattefinansierade områden".71 

 
Politiskt utmålas ofta vinst inom hälso- och sjukvård som något omoraliskt. Att det är fult att 
tjäna pengar på vård används som ett argument för att behålla vårdmonopolet. Många 
politiker vill ha mångfald, men de är emot vinstintresse.72 De föreslår att privata aktörer ska 
driva sin verksamhet med självkostnadsprincip, vilket innebär att ingen vinst ska genereras, 
och om verksamheten ger överskott ska detta investeras i teknisk utrustning eller 
kompetensutveckling för personalen. På så vis kan patienterna indirekt ta del av vinsten.73 
Hälso- och sjukvårdens huvuduppgift är medicinska och sociala mål, därför är inte 
vinstutdelning lämpligt då ett sådant syfte riskerar att konkurrera med dessa mål. Enligt 
Regeringen finns det risk för att man bygger in drivkrafter för att skilja på patienters olika 
behov. Kravet på lönsamhet ökar risken för segregation mellan patienter som har olika 
medicinska och sociala behov. Med anledning av detta anser Regeringen att det är olämpligt 
att överlämna Landstingets sjukhusvård till privata aktörer med vinstintresse.  
 
Oavsett bolagsform, offentlig eller privat, så är ambitionen att verksamheten ska gå ihop 
ekonomiskt. Ett positivt resultat leder till utveckling av effektivare vård, som gynnar patienten 
då denne får mer vård för pengarna. Vinst inom hälso- och sjukvården innebär inget hot mot 
vård för alla på lika villkor, om privata aktörer som driver sin verksamhet i vinstsyfte skapar 
sina vinster genom bättre behandlingsmetoder och effektivare processer.74 
 
Alla som driver verksamhet, oavsett om det är privat eller offentligt, bör generera vinst för att 
kunna utvecklas.75 Att förespråka mångfald samtidigt som man utestänger privata aktörer med 
vinstintresse är motsägelsefullt. Dessa aktörer ställer sig frågande till hur vinst som uppstått 
på grund av en välskött verksamhet kan anses som oetiskt, medan nedläggningar och 
underskott inom offentligt bedriven vård är acceptabelt.76 
Det finns stöd av svenska folket att vinster är bra om de återinvesteras i verksamheten. Vinst 
är på så vis allmänt accepterat, bara det inte går ut över kvaliteten på vården.77  
 

71 http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=224&a=209115, 050524 
72 Vårdföretagarna (2005), Politiskt floskellexikon för vården. 
73 Prop 2004/05:145. 
74 SOU 2002:31. 
75 Kommunalarbetareförbundet (2002), Solidaritet och valfrihet i välfärden. 
76 Vårdföretagarna (2005), Politiskt floskellexikon för vården. 
77 Kommunalarbetareförbundet (2002), Solidaritet och valfrihet i välfärden. 
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4.3 Konkurrens och effektivitet  

4.3.1 Konkurrenseffekter  
 

”Med utgångspunkt från erfarenheterna av att införa konkurrens inom den  
kommunala sektorn skulle konkurrensutsättning kunna medföra  
kostnadsbesparingar på totalt omkring 20 miljarder kronor på årsbasis”. 
”Till detta kan komma vinster till följd av nya och effektivare lösningar m.m.”78  

 
Ett villkor för att marknaden ska allokera resurser effektivt är en fungerande konkurrens. 
Konkurrens leder till förväntade effektivitetsvinster i produktionen.79 Ökad konkurrens kan 
leda till pressade priser och därmed en lägre kostnad för konsumenten, vilket innebär en 
effektivare resursallokering. Konkurrens kan även leda till högre kostnader för konsumenter 
om efterfrågan på hälso- och sjukvård är större än utbudet.  
 
”Cream-skimming” är ett problem som kan uppstå då hälso- och sjukvården styrs av 
marknaden. Det innebär att vårdgivare gör skillnad på de patienter som är ekonomiskt 
lönsamma, respektive icke ekonomiskt lönsamma.80 Detta leder till att patienter som inte ger 
bra intäkter undviks, medan de som är lönsamma behålls. På så vis kan marknadsstyrning leda 
till att patientens vårdbehov inte främjas, om vårdgivaren prioriterar ersättningsgraden högst.  
 
Konkurrensutsättning av den svenska hälso- och sjukvården leder till att man regelbundet 
följer upp resultat och kvalitet, det vill säga, producenten utsätts för en kritisk granskning.  
För en privat aktör ses denna granskning som en framgångsfaktor som möjliggör framtida 
konkurrensfördelar genom att man lär sig av sina misstag.  
Offentliga aktörer betraktar kvalitetsredovisningar mer som en effekt av politisk klåfingrighet. 
För Kommuner och Landsting är det lättare att utvärdera externa aktörer än de offentliga81 då 
erfarenheter visar att det är svårare att kritisera egna producenter än externa aktörer. 
 
Argument för konkurrens är att man visar respekt för patienterna att själva avgöra vem man 
vill vända sig till. Konkurrensen leder även till mindre vårdköer, effektivitetsvinster samt 
pressade priser.  
 
Konkurrensutsättning inom hälso- och sjukvården har brutit trenden med stigande 
produktionskostnader på grund av pressade priser från både offentliga och privata aktörer, för 
att vinna marknadsandelar. Den har även lett till kompetenshöjning då verksamheter är mer 
lyhörda för nya idéer och har en positivare inställning till förändringar.82  

78 Vårdföretagarna ((2002), Mångfalden och mervärden... fallgropar. s.6. 
79 Einevik-Bäckstrand (2001), Myter och fakta om privat bedriven vård och omsorg i Sverige. 
80 Hallin, Siverbo (2003), Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård 
81 Vårdföretagarna (2002), Mångfaldens mervärden… fallgropar.  
82 Einevik-Bäckstrand (2001), Myter och fakta om privat bedriven vård och omsorg i Sverige. 

 22 

                                                        



Argument för och emot privatsjukvård 
- scenario för framtidens sjukvård vid ett eventuellt maktskifte  

Jessica Andersson 
Nina Gunnarsson 
 
  

4.3.2 Effektivitet 
Ekonomistyrningens betydelse inom sjukvården ökar genom de pågående förändringarna 
inom vården. För att åstadkomma en effektiv ekonomistyrning krävs en integrering mellan 
politiker, administratörer och läkare. Genom effektivisering och omstrukturering av 
nuvarande verksamheter måste nya skapa en process som sker genom ett decentraliserat 
beslutsfattande. Behovet av ekonomisk förändring, framför allt inom större organisationer,  
hänger samman med en ny syn på management. De traditionella managementbegreppen 
strategi, struktur och system har kompletterats med grundläggande värderingar som kunskap 
och personal.83  
 
Inom ekonomin är effektivitet förhållandet mellan en verksamhets resultat och kostnader. 
Inom hälso- och sjukvården innebär effektivitet att man tillgodoser patienternas behov med 
god kvalitet och låg kostnadsförbrukning. Om en verksamhets resultat inte kan förbättras då 
resursinsatserna är givna så är verksamheten effektiv. För att beskriva effektiviteten i en 
verksamhet används ofta begreppet kostnadseffektivitet, det vill säga, vilka effekter som 
uppnåtts ställt i relation till de kostnader man haft.84  
Förespråkare för privatvård anser att vårdmonopolet saknar drivkraften att hushålla med 
begränsade resurser och det finns heller inga andra driftsformer att jämföra sig med vilket 
innebär att medborgarna inte vet hur mycket vård de får ut av sina skattepengar.85 
 
Mattias Lundbäck som är doktor i nationalekonomi konstaterar:  
 

”Utan att släppa fram alternativa producenter som kan vara med 
och konkurrera om uppdragen får Landstingen aldrig veta vad som 
 är effektiv vård”.86 

 
Verksamheter som bedrivs i privat regi presterar lika effektiv eller effektivare vård som 
offentligt bedriven sjukvård.87  
 

83 Jönsson, Rehnberg (1987), Effektivare sjukvård. 
84 Hallin, Siverbo (2003), Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård. 
85 Vårdföretagarna (2005), Politiskt floskellexikon för vården.  
86 http://helth.timbro.se/pdf/lundback/DOC, 050602. s. 3.  
87 http://www.riksdagen.se/debatt/motioner.asp?dok_id=GS02So33, 050524. 
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5. Marknadsekonomisk analys 

5.1 Utbud - Efterfrågan 
Filosofen Georg Henrik von Wrights definition av behov är: ”något som det är illa att inte få 
tillfredsställt”.88 
 
När det sker en ny medicinsk teknologisk utveckling uppstår det möjligheter och då 
patienterna informeras ökar efterfrågan. Det finns två typer av efterfrågan: Sekundär och 
primär. Då patienten upplever ohälsa och söker hjälp kallas det primär efterfrågan. Den 
sekundära efterfrågan är olika typer av specialistvård och sluten vård, där besluten tas av 
professionen, som därmed påverkar kostnaderna för vården. Den medicinska professionen blir 
på så vis både producent och beställare av vård. 
Efterfrågan och behovet av vård är inte detsamma. Då patienten har svårt att bedöma sitt 
behov av vård blir det vårdgivaren som bestämmer efterfrågan, vilket gör att det inte 
föreligger någon riktig producent – konsumentrelation inom sjukvård.89 

5.2 Pris 
När utbud och efterfrågan möts uppstår en marknad. Varor och tjänster finns på marknaden 
och erbjuds till ett visst pris så länge producenterna får tillräcklig ersättning.90 En högre 
ersättning ger en ökad produktion av vård och tvärtom. Något som har stor betydelse är 
konsumentens inkomst och attityd. Då det gäller sjukvården kan man inte köpa hälsa och 
välfärd. Det finns inget penningbelopp som man kan byta mot en enhet hälsa däremot kan 
man byta pengar mot sjukvård.  
 
I de länder där den offentliga vården i huvudsak är skattefinansierad, Storbritannien och de 
nordiska länderna är vårdkostnaderna lägre men patienternas väntetid är längre.91 De länder 
som har obligatoriska sjukförsäkringar och privata aktörer har högre vårdkostnader men 
väntetiden är kortare. Konkurrens leder till effektivare produktion och konsumtion vilket 
innebär att priset sjunker.92   
 
Harvardprofessorn i medicin Arnold S Relman skriver i tidskriften The New Republic (March 
7, 2005):  
 

"Skälet till att vår sjukvårdspolitik de senaste fyra decennierna misslyckats  
med att tillgodose viktiga nationella behov är att den alltmer styrts av villfarelsen  
att medicinsk vård i grunden är en affärsverksamhet”.93 

 
 

88 Hallin, Siverbo (2003), Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård, s.18.  
89 Jonsson (1993), Konkurrens inom sjukvården- Vad säger forskningen om effekterna.  
90 Brodin, Andersson (1998), Hälsoekonomins grunder. 
91 SOU 2003:23. 
92 Brodin, Andersson (1998), Hälsoekonomins grunder. 
93 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=578&a=397027, 050531. 
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Relman menar att ett marknadsekonomiskt skäl till att sjukvården inte kan vara en 
affärsverksamhet är att det inte handlar om en ”symmetrisk” affärsuppgörelse mellan 
jämställda parter på en fri marknad. Den sjuke köparen befinner sig i ett psykiskt och fysiskt 
underläge och har därför ingen möjlighet att kontrollera affärsuppgörelsen. Relman menar 
vidare att sjukvårdens affärsidé inte kan vara att ge kunden vad denne vill ha. Det handlar 
snarare om att en betrodd vårdgivare ska ge en sjuk människa den behandling som 
vårdgivaren anser nödvändig. 
Relman understryker att sjukvårdens bärande relation är ett förtroende mellan läkare och 
patient inte ett affärskontrakt mellan säljare och köpare.94 

5.3 Kvalitet 
Kvalitet är något som är upp till var och en vi har alla olika behov och värderingar.95 
Sjukvårdens kvalitet delas upp i tre grupper:  
 
Strukturkvalitet gäller organisationen och resurserna det vill säga, personal, utrustning och 
lokaler. 
Processkvalitet är egenskaperna hos de tjänster som vården utför.  
Resurskvalitet är sjukvårdens resultat av patienternas hälsotillstånd. Patienter som gjort 
medvetna val kan ses som ett resultat på god kvalitet men detta är inte tillräckligt.96 Det bör 
finnas andra uppföljningskriterier som data om insatserna, omvårdnad, behandling och dess 
resultat.  
 
Det finns både likheter och olikheter mellan offentliga och privata aktörer då det gäller 
kvalitetsarbete. Paralleller som kan dras är att både offentliga och privata aktörer tycker det är 
svårt att utföra kvalitetsarbete som omfattar alla intressenter och medarbetare.97 De upplever 
att de har svårt att hinna med ett systematiskt kvalitetsarbete samtidigt som den löpande 
verksamheten skall skötas. De är även oroliga för att kvalitetsundersökningarna blir 
”hyllvärmare” istället för ett konstruktivt resultat som gynnar patienter. 
 
Det som skiljer offentliga aktörer från privata är att privata aktörer ser kvalitet som avgörande 
för verksamhetens framtid.98 Utvärderingar som gjorts visar att kvaliteten antingen är den 
samma eller ökar vid konkurrens. Den vård som utsätts för konkurrens behöver utvärdera 
kvalitet och resultat vilket sker regelbundet. Det leder till att man kan skapa 
konkurrensfördelar genom att lära genom de fel och brister som upptäcks vid utvärderingen.99  
 
Socialstyrelsen gjorde 2001 en rapport om hur kvalitetsarbetet bedrivs inom vården där drygt 
300 vårdanställda intervjuades. Rapporten visade att privata aktörer anser att kvalitetsarbetet 
är mycket viktigt för verksamheten, medan de som är anställda inom den offentliga sektorn 

94 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=578&a=397027, 050531. 
95 Axelsson (1998), Hälso- och sjukvårdsadministration i organisationsteoretisk belysning.     
96 Collin, Hansson (1993), Kommuner och landsting i förändring.   
97http://sn.svensktnaringsliv.se/SN/Publi.nsf/AutonomyPublikation/37e63836bf224c95c1256b6f00469cbe/$FIL
E/PUB200201-004-1.pdf, 050516. 
98http://sn.svensktnaringsliv.se/SN/Publi.nsf/AutonomyPublikation/37e63836bf224c95c1256b6f00469cbe/$FIL
E/PUB200201-004-1.pdf, 050516. 
99 Vårdföretagarna (2002), Mångfaldens mervärden… fallgropar.  
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har mer delade meningar om kvalitetsarbetet.100 Vissa offentliga inrättningar ser 
kvalitetsarbetet som ett verktyg för att utveckla verksamheten, medan andra anser att man inte 
har tid för kvalitetsarbete även om detta arbete skulle vara meningsfullt.  

5.4 Alternativa driftsformer ur patienternas perspektiv 
Förr var folket ödmjuka, visade tacksamhet och tillit till läkaren. Patienterna ifrågasatte sällan 
diagnoser eller åtgärder då dess förtroende för läkarnas professionalitet var stort. Idag finns 
tillgång till medicinsk information vilket betyder att de vet mer om dagens sjukdomar och 
vilken behandling som erbjuds. Patienterna vågar med dagens kunskap ifrågasätta vårdgivare 
i större utsträckning. Den ökade utbildningsnivån leder till aktiva patienter, vilket pressar 
sjukvården och dess personal att anpassa tjänsterna till det senaste. 101   
 
Då det finns alternativa driftsformer har patienten möjlighet att välja vårdgivare. Därför är det 
viktigt att man känner till vårdgivaren och att den finns i närheten. Det är betydelsefullt för 
patienten att får komma till samma läkare och vårdinrättning då man söker vård. Denna faktor 
kan bidra till att man inte utnyttjar den rätt man har att byta vårdgivare. En annan faktor som 
spelar stor roll för att man ska kunna göra medvetna val av vårdgivare och behandling är den 
information som ges till patienterna.102 Informationen ska bestå av de möjligheter och 
alternativ som finns.   
 
En SIFO-undersökning som gjordes i mars 2002 har visat att svenskar anser att privata aktörer 
bidrar till förbättrad kvalitet av vård, både inom Kommun och Landsting. Många svenskar ser 
positivt på flera aktörer inom vården då de tror på en ökad effektivitet, och att de får mer vård 
för skattepengarna. 103 De anser att kvaliteten på vården blir bättre då privat vinstintresse 
saknas men uppskattar valmöjligheten mellan privat och offentlig vård.104 Patienterna 
upplever att de står mer i fokus hos de privata vårdgivarna vilket de inte gör hos de offentliga 
aktörerna.105 

5.5 Alternativa driftsformer ur de anställdas perspektiv 
Frågan om hur personalen påverkas av bolagiseringar och konkurrens har tagits fram i en 
rapport av Jan Wallenberg vid Företagsekonomiska institutionen på Stockholms Universitet. 
Det finns enligt Wallenberg analyser som redovisar negativa effekter.106 Enligt Wallenberg 
leder privatisering och konkurrens till att medmänsklig vård hotas av jakten på vinst vilket är 
negativt för patienter och personal då det kan ge upphov till stress och sjukdomar.  
 
Olika personalkategorier har studerats och flera studier visar att anställda hos privata aktörer 
arbetar hårdare. Trots det en positivare inställning till arbetsuppgifterna och är i det stora hela 
mer nöjda med sitt arbete än offentligt anställda. 
 
 

100 Socialstyrelsen utredning (2001), Omfattningen av administration inom vården. 
101 Hallin, Siverbo (2003), Styrning och organisering inom hälso- och sjukvården. 
102 Blomqvist, Rothstein (2000), Välfärden nya ansikte.  
103 Kirvesniemi (2002), Starkt stöd bland svenska folket för att privat driven vård ska få visa vinst. 
104 Vårdföretagarna (2002), Mångfaldens mervärden.. fallgropar. 
105 Kirvesniemi (2002), Starkt stöd bland svenska folket för att privat driven vård ska få visa vinst. 
106 (2004), Ger marknaden sjukvården ett bättre arbetsliv? 
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Av en undersökning som gjorts på uppdrag av Privatvårdens Arbetsgivarförbund och där 95 
procent av de som tillfrågats har jobbat inom den offentliga vården, framgår att åtta av tio som 
arbetar inom den privata vården är nöjda med sitt arbete. 90 procent tycker att de har ett stort 
inflytande över hur de planerar sina arbetsuppgifter och de upplever att chefen har en bättre 
förmåga att lyssna.  
 
Flera undersökningar visar att anställda ser fördelar, främst genom kortare beslutsvägar och 
tydligare ledning hos de privata vårdgivarna. De upplever också att förmågan för nytänkande 
och öppenhet är större än inom den offentliga sektorn. Studier som gjorts av arbetsgivar- och 
fackföreningar visar att anställda inom privatdriven verksamhet har lika bra eller bättre villkor 
än de som jobbar inom den offentliga sektorn.107  
 
Tidningen Landstingsvärlden har genomfört en bearbetning av SCB:s 
arbetskraftsundersökningar som visar att det finns en markant skillnad i sjukfrånvaron då 
privat vård jämförts med landstingsdriven vård. Sjukfrånvaron är dubbelt så stor inom 
landstingsdriven sjukvård.108 

5.6 Marknadskoncentration 
Sjukvården har flera aktörer och ses därför som en marknad.109 Privatiseringen drar sig dit 
ekonomiska förutsättningar finns men där finns kanske inte behov av medicinsk vård.110 I 
Kommuner där den moderata ställningen är stark förekommer mer privatdriven vård enligt 
utredningen ”Välfärdsbokslutet”.111  
Hösten 2001 visade en studie att alla Landsting, utom Landstinget i Norrbotten, hade en eller 
flera privata entreprenader inom vården. Numera har även Norrbotten ett avtal om vård i 
privat regi. När det gäller Kommunerna så visade undersökningen att hälften av alla 
Kommuner har någon äldre- och handikappsomsorg som bedrivs med privat regi.112 Denna 
undersökning redovisas i SOU 2003:23 Vinst för vården.  
 
Möjligheten att välja mellan alternativa aktörer är störst i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Mottagningarna i dessa tre storstäder tar emot fler patienter än hela Sverige i övrigt.113 
Stockholm har flest privata aktörer inom både sjukvård och omsorg.114  

107 Einevik-Bäckstrand (2001), Myter och fakta om privat bedriven vård och omsorg i Sverige. 
108http://www.riksdagen.se/debatt/motioner.asp?dok_id=GS02So33, 050524 
109 SOU 2003:23.  
110 http://www.sits.biz/dokument.html, 050410. 
111 Einevik-Bäckstand (2001), Myter och fakta om privat bedriven vård och omsorg i Sverige.  
112 Vårdföretagarna (2002), Mångfaldens mervärden… fallgropar.  
113 Collin, Hansson(1993), Kommuner och landsting i förändring.  
114 Einevik-Bäckström (2001), Myter och fakta om privat bedriven vård och omsorg i Sverige. 
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6. Argumentationsanalys 

6.1 Alternativa driftsformer 
Att alternativa driftsformer skapar förbättringar även inom den offentliga sektorn är ett 
ekonomiskt argument eftersom förbättringar medför ökad effektivitet och skapar på så vis 
bättre ekonomiska förutsättningar. Detta argument framförs av organisationer bland andra 
Vårdföretagarna som förespråkar mångfald inom vården.  
Motargumentet till detta som också är ett ekonomiskt argument är att det finns en risk att 
marknadsstyrning leder till att patienters vårdbehov kan komma i andra hand om vårdgivarens 
högsta prioritet är vinst. På så sätt kommer privatvården enligt Björn Rönnblad115 att endast 
finnas i de regioner där det finns ekonomiska förutsättningar. Den borgerliga alliansen 
förespråkar mångfald inom hälso- och sjukvård. Det gör även det socialistiska blocket dock 
anser de att vårdinrättningar som drivs av privata aktörer inte skall drivas med vinstsyfte.   
 
Ett politiskt argument för de nya associationsformerna är att de kan skapa imageeffekt om det 
framgår i företagets namn att verksamheten inte har vinst som syfte. Dessa förslag av 
associationsformerna har tagits fram av Regeringen. Ett ekonomiskt motargument är att 
förmodligen ingen vill äga eller satsa kapital i ett bolag som inte generera vinst.  
 
Anställda hos privata aktörer upplever att förmågan för nytänkande och öppenhet är större hos 
privata aktörer därför att dess beslutsvägar är kortare än den offentliga. Detta är ett moraliskt 
och ekonomiskt argument därför att det skapar ett större engagemang, högre produktivitet och 
främjar utvecklingen. Att de privata vårdgivarna är mer öppna är till fördel då patienter idag 
har stor kunskap och ställer stora krav på vården. Dessa argument framförs i Vårdföretagarnas 
rapport.   

6.2 Vinstintresse 
Att vinster leder till investeringar som i sin tur leder till bättre vård är ett ekonomiskt 
argument som framförs av dem som förespråkar mångfald men det är även ett politiskt 
argument som framförs av den borgerliga alliansen. Till detta finns inget motargument utan 
de politiska blocken är ense om att vinst som återinvesteras i verksamheten är positivt. Frågan 
är väl snarare om vinster verkligen leder till investeringar.  
I de fall de inte gör det är motargumentet att det är fult att tjäna pengar på sjuka människor.  
Ett ekonomiskt argument för vinstintresse är att då privata aktörer skapar sina vinster genom 
bättre behandlingsmetoder och effektivare processer är inget hot mot att alla ska få vård på 
lika villkor enligt en utredning av SOU. 
 
Ett politiskt och ekonomiskt motargument som kommer från Socialdepartementet är att vinst 
kan orsaka felprioriteringar så kallad ”Cream-skimming”. Det innebär att lönsamma patienter 
prioriteras, att patienter överbehandlas eller att den förebyggande vården minskas för att 
senare generera större intäkter. Detta strider mot Hälso- och sjukvårdslagen. Ett annat 
politiskt motargumentet som socialdemokratiska blocket framfört är att kravet på lönsamheten 
riskerar att skapa segregation mellan patienter som har olika medicinska och sociala behov.  
 

115 sjukvårdsaktivisten och läkaren Björn Rönnblad tillhörande organisationen SITZ – Sjukvård inte till salu. 
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Enligt Harvardsprofessorn Relman är sjukvård inte något affärskontrakt mellan säljare och 
köpare utan snarare ett förtroende mellan läkare och patient.116  

6.3 Konkurrens och effektivitet 
Att konkurrens skapar en attraktivare arbetsmarknad är både ett ekonomiskt och moraliskt 
argument. Ekonomiskt ur det avseendet att det ger en möjlighet till lönehöjningar för de 
anställda eftersom förhandlingsmöjligheterna blir större. Högre löner ger större motivation 
som i sin tur leder till ökade arbetsprestation. Argumentet är moraliskt såtillvida att de ger 
anställda en större frihet att välja arbetsgivare. Dessa argument har framförts av 
Vårdföretagarna. Motargument är att arbetstagare som arbetar inom den privata vården och 
som har vinstintresse kan drabbas av både stress och sjukdomar enligt Jan Wallenberg.117         
 
Argument som förespråkas av det borgerliga blocket är att konkurrens leder till kortare 
vårdköer är både ett moraliskt och ekonomiskt argument eftersom människor som är 
skattebetalare och i behov av vård naturligtvis ska kunna få vård så snabbt som möjligt. Att 
ökad konkurrens leder till pressade priser för konsumenten vilket innebär en effektivare 
resursallokering är ett ekonomiskt argument eftersom det leder till förväntade 
effektivitetsvinster i produktionen. Även motargument har framförts av de borgerliga som att 
konkurrens även kan leda till ökade kostnader för konsumenterna om efterfrågan av 
sjukvården är större än utbudet.  
 
Att konkurrens skapar valfrihet för patienten är ett politiskt argument som den borgerliga 
alliansen förespråkar. Ett ekonomiskt argument kan vara att patienten får kortare 
rehabiliteringstid och snabbare kan återgå till sitt arbete vilket är ekonomiskt fördelaktigt för 
såväl samhälle som enskild individ. Valfriheten bidrar även till att respekten för patienterna 
ökar då de själva får avgöra vart och vem de vill söka vård hos även detta är ett moraliskt 
argument. Patienternas valfrihet bidrar även till att då man går till samma läkare får 
patienterna en mer personlig kontakt och känner trygghet, slipper att berätta sin medicinska 
historia varje gång man söker vård.   
 
Att konkurrens leder till ökad effektivitet är ett ekonomiskt argument som innebär att 
sjukvården tillgodoser patienternas behov genom god kvalitet och låg kostnadsförbrukning. 
Detta besvaras med ekonomiskt och moraliskt motargument från Socialdepartementet som att 
vårdgivare gör skillnad på patienter som är ekonomisk lönsamma respektive icke ekonomiskt 
lönsamma. 
 

116 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=578&a=397027, 050531. 
117 Statsvetare inom Kommun och Landsting vid Företagsekonomiska Institutionen på Stockholms Universitet.   
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6.4 Kvalitet 
Enligt Hallin118 och Siverbo119 leder konkurrens till att man regelbundet följer upp kvaliteten 
på vården är ett argument av både ekonomisk och moralisk karaktär därför att det ger en 
möjlighet att skapa konkurrensfördelar genom att ta lärdom av de fel och brister som upptäcks 
vid kvalitetsutvärderingar. Kvalitetsuppföljningen ses av de privata aktörerna som en stor 
tillgång. Dessa argument delar även organisationen Vårdföretagarna. Ekonomiska fördelar är 
att effektiviteten höjs vilket ger en lägre kostnad.  
 
Enligt Vårdföretagarna värderar privata aktörer kvalitet högre än offentliga aktörer. Det är ett 
ekonomiskt argument eftersom privata aktörer är mer ”sårbara” ekonomiskt än vad offentliga 
aktörer är. Därför är de mer kvalitetsmedvetna. Detta kan också vara ett moraliskt argument 
med avseende på patientsäkerheten som förespråkas av Regeringen. 
 
Att mångfald leder till kompetenshöjning tolkar vi som ett ekonomiskt argument som handlar 
om konkurrensutsättning. Den ökade kompetensen sker genom de privata aktörernas öppenhet 
för nya metoder, ny teknik och genom patienternas stora krav på vården. För att kunna vara 
med och vinna marknadsandelar krävs utveckling som leder till ökad kompetens. Detta 
framförs av Vårdföretagarna som förespråkar de borgerliga.  

118 filosofie licentiat vid Göteborgs Universitet och Kommunforskning i Västsverige. . 
119 filosofie doktor vid Göteborgs Universitet och Kommunforskning i Västsverige. 
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7. Ett framtida sjukvårdsscenario  

7.1 Startlag istället för Stopplag 
Den borgliga alliansen avvisar förslaget om Stopplag och föreslår istället en Startlag som 
gynnar alternativa driftsformer inom sjukvården och ger patienten rätt att välja vårdgivare. 
Startlagen skall garantera rätten för vårdpersonal att lägga anbud på vårdverksamheter.120  
 
De är av uppfattningen att Stopplagen är en lösning på ett problem som inte finns och anser 
att åtgärder för att stimulera privata aktörer behöver vidtas för att utveckla den svenska hälso- 
och sjukvården. De menar att Stopplagen inte efterfrågats av varken vårdpersonal eller 
patienter och leder till negativa konsekvenser för bägge parter. De anser att patienter nekas 
tillgång till nya och effektivare vårdkoncept då alternativen kommer att minska. Anställda 
inom vården kommer att beröras då attraktiva arbetsgivare förhindras att bedriva sjukvård.  
Den borgerliga alliansen menar att syftet och resultatet av regeringens förslag bara handlar om 
två värdeladdade begrepp, nämligen ”gräddfiler” och ”aktieutdelning”.121  

7.1.2 Fritt fram för entreprenörer 
Vid ett eventuellt maktskifte kommer den borgerliga alliansen att släppa försäljning av 
sjukhus fri, då de förespråkar mångfald.  
Det ger möjlighet för vårdföretag som bedriver verksamheter i privat regi att expandera då 
efterfrågan på vård i framtiden kommer att öka. Genom att vården konkurrensutsätts ökar 
kreativitet, produktivitet, effektivitet och kvalitet på behandlingar och tjänster.122 Den vinst 
som uppstår kommer att investeras i kompetensutveckling, personalvård och förbättrad 
arbetsmiljö. På så vis gynnas patienterna. Att privata aktörer gör vinst på sjuka människor 
kommer att bli lika naturligt som att företag gör vinst på människors behov av mat och kläder. 
Mångfalden kommer att ge mer arbetstillfällen och en attraktivare arbetsmarknad. För att 
patienterna ska ha möjlighet att kunna ta ställning till de valmöjligheter av vård som finns 
kommer det att lagstiftas att Kommuner, Landsting och Staten har skyldighet att informera 
medborgarna om vilka valmöjligheter som finns. 

7.2 Framtidens Vård- och äldreomsorgsminister 
Eftersom kristdemokraterna kommer att profilera sig på Hälso- och sjukvårdsfrågor i 
valdebatten kommer Maria Larsson, som idag är vice ordförande för kristdemokraterna, att bli 
Regeringens nya vård- och äldreomsorgsminister. Då hon har varit ledare för gruppen – 
Välfärd för trygghet och valfrihet- en arbetsgrupp som arbetar med Hälso- och 
sjukvårdsfrågor, tror vi att hon är en passande kandidat till denna post, eftersom hon är väl 
insatt i sjukvårds frågor.  

120 http//www.riksdagen.se/debatt/motioner.asp?dok_id=GS02So33, 050524.  
121 http//www.riksdagen.se/debatt/motioner.asp?dok_id=GS02So33, 050524. 
122 Rhenberg, Garpenby (1995), Privata aktörer i svensk sjukvård.  
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7.3 Vårdgaranti och tillgänglighet  
Med införandet av vårdgarantin kommer kraven på kvalitet att öka. Vårdgarantin innebär 
bättre tillgänglighet av vården genom en obligatorisk hälsoförsäkring och ett europeiskt 
patientutbyte.  
Den obligatoriska hälsoförsäkringen kommer att finansieras solidariskt i syfte att minska 
vårdköerna och kunna erbjuda patienter bättre vård. Försäkringen innebär att pengarna följer 
patienten och tillfaller den vårdgivare patienten väljer. Den gör att alla får vård inom rimlig 
tid och på lika villkor. En ökad valfrihet inom sjukvården ska fungera som ett 
förändringsinstrument för att öka kvalitet och utbud. Denna process kommer att ske stegvis 
och dessa kvalitetsförbättringar kan genomföras utan skattehöjningar eftersom vården blir 
effektivare.  
Patientutbyte kommer att bli möjligt med ett sjukvårdskort som innebär att patient med remiss 
och förhandsbesked från hemlandet kan söka vård i annat land då väntetiden överskrider tre 
månader. Kostnaderna kommer att betalas av hemlandstinget,123 dock får det får inte kosta 
mer än vad det skulle ha kostat i hemmaregionen. 
För att detta system ska kunna införas måste den nationella vården fungera och det måste 
finnas ett regelverk för hantering av till exempel sekretessfrågor, felbehandlingar och tillsyn. 
Sjukvårdskortet får inte inverka på de enskilda ländernas vårdplanering.       

7.4 Nya satsningar i vården  
Satsningar kommer att göras på husläkarsystemet som kommer att introduceras i hela landet. 
Detta system kommer att förbättra den förebyggande vården, genom att läkare har en närmre 
och bättre kontakt med patienten, då denne har en och samma läkare.124 Husläkarna ska i 
framtiden vara specialister inom allmän medicin och ha etableringsfrihet. Enligt PROTOS125 
ska alla ha rätt till samma vård, samma tillgänglighet och bra relation till sin läkare. Det finns 
även en modell som ger förslag om en enhetlig organisation och det ska på en specialist i 
allmän medicin finnas 1 500 invånare.126  
 
Husläkaren kommer att ingå i den Omvårdnadsgaranti som kommer att införas.127 Denna 
garanti innebär att äldre ska få vård efter behov. Då vårdtagare anser att vården brustit 
kommer äldrevårdsavgiften att återbetalas. En äldreombudsman kommer att informeras för att 
förbättra dessa brister.  
Husläkare kommer att underrättas då patienter läggs in eller skrivs ut. Äldre kommer att 
kunna flytta närmre anhöriga då de kommer att kunna välja boende. Plötsliga förflyttningar 
ska försöka undvikas genom en uppsägningstid.    
 
Ytterligare ett system för äldrevården är Trygghetsreserven. För att kunna ge vård och omsorg 
till 40-talisterna kommer en procent av BNP att avsättas varje år, en så kallad 
”Trygghetsreserv för äldrevården”. Detta ska inte beblandas med dagens pension, 
statsfinanser och kommunalekonomi.   
 

123 Partimotion 2004/05:fp001, Förändring i sjukvården. 
124 Programgruppens förslag Vård, Trygghet i förändringens tid.   
125 PROTOS -Svenska allmänläkarnas förslag till lösningar på vårdens problem. 
126 Partimotion 2004/05:fp001, Förändring i sjukvården.  
127 Programgruppens förslag Vård, Trygghet i förändringens tid.   
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Ett bättre system av högkostnadsskydd kommer att införas och som gynnar familjer som är 
hårt drabbade och har höga vårdkostnader. Detta högkostnadsskydd är gemensamt för 
läkemedel och vårdavgifter. Möjligheterna till att få med handikapphjälpmedel och färdtjänst 
ska undersökas. Då kostnader för besök och läkemedel ökar ska patientavgiften under året 
successivt minskas och en expeditionsavgift ska alltid betalas.128  

7.5 Egenvård - ”Uppkopplad för hälsa och välmående” 
Genom Internet kommer den elektroniska konsultationen från vårdgivare att öka. Ett bredare 
hälsoinformationssystem kommer att införas så att medborgarna själva ska kunna förbättra sin 
hälsa genom Internet. Dessa informationskanaler gör att patienter ges en högre anonymitet 
och kommer att ge en bättre tillgång till hälsoinformation som är individanpassad och främjar 
interaktion mellan patienter och vårdgivare. 
För de som inte har tillgång till Internet kommer hälsorelaterad information att finnas på 
videofilmer för att tittarna själva ska kunna välja när de vill se på filmen. 
Hälsokiosker, som idag finns i England, kommer att införas i Sverige. Hälsokiosker är 
automater där hälsoinformation ges via pekskärmar.129  
Syftet med detta är att genom förebyggande av hälsa minska sjukvårdens kostnader. 

7.6 Systemutveckling av kvalitet, sekretess och journalsystem  
System för att kunna mäta kostnader och kvalitet kommer att utvecklas till det bättre och en 
certifiering krävs av vårdgivare för att ta sig in på marknaden. De data som används i 
verksamhetsuppföljningen idag håller ingen hög kvalitet vilket försvårar processen. Hittills 
har uppföljningen begränsat sig till deskriptiva redovisningar.  
 
Då det är stora datamängder som skall hanteras säkert och effektivt ställs höga krav på 
fungerande IT-system och därför bör system för uppföljning med generell tillämpning 
utvecklas. Man kommer även, genom en ökad användning av IT-stöd, att införa ett nytt 
nationellt journalsystem130 som gör att patienten slipper att varje gång berätta om sitt 
sjukdomsförlopp vid besök hos nya läkare. Systemet leder till att resurserna kommer att 
användas mer effektivt och att patientsäkerheten ökar. Detta förutsätter ett säkert skydd för att 
information inte ska hamna i orätta händer och patienten ska själv kunna begära skydd för viss 
information. Genom dessa system ska de vårdanställda kunna följa den enskilde patientens 
väg genom vårdprocessen. Hittills har utvecklingsarbetet i verksamhetsuppföljningar varit 
producentorienterat.  
 
Önskvärt i framtida arbete är ökad kundorientering mot beställare, patienter och politiker för 
att analysera vilken nytta som uppnåtts för patienterna. Denna kvalitetsanalys bör spänna över 
flera vårdenheter för att kunna se variationer i effektiviteten hos olika enheter. Allmänheten 
ska kunna ta del av denna information för att kunna jämföra olika vårdenheter och på så vis 
kunna välja vart de vill bli behandlade. För detta krävs en utvärderande myndighet som inte 
styrs av Regeringen utan är självständig i sin utvärderingsroll.131 Det långsiktiga målet är ett 
heltäckande system för att kunna följa upp verksamheter och göra analyser av hälso- och 
sjukvården.  

128 Programgruppens förslag Vård, Trygghet i förändringens tid.   
129 http://www.fhi.se/upload/PDF/2004/rapporter/redovhalsoinfo0312_bilaga2.pdf, 050610.  
130 http://www.riksdagen.se/debatt/bet_yttr/cok.asp?dok_id=GS01SoU13, 05605. 
131 http://www.kds.se/pressmeddelande.asp?Article_id=12015, 050602. 
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Utvecklingsarbetet skall ske i samverkan för att på så vis kunna ta tillvara på olika 
organisationers specifika kompetens och för att dubbelarbete ska undvikas. 
Verksamhetsuppföljningen ska ge besked om vårdens prestationer, kvalitet, kostnader och 
vårdkonsumtionens fördelning i befolkningen.132  
 
Kvaliteten på de data som redovisas kommer att bli mer lättbegripliga i presentationen. Det 
finns idag tre pågående projekt av systemförändring: De nationella kvalitetsregistren där 
Landstingsförbundet är med i arbetet, Vårdbarometern där man kan se patienters åsikt om 
tillgänglighet på landstingsnivå och Väntetider i vården som dock inte är ett fungerande 
system då en del kliniker inte ens för sig själva klarar av att beräkna faktisk väntetid.133 Allt 
fler huvudmän har ombesörjt att vårdinrättningarna i deras region har anslutit sig till relevanta 
kvalitetsregister.134 Då det finns möjlighet att ta del av de kvalitetsanalyser som genomförs 
blir ranking ett naturligt inslag i framtidens sjukvård.  

7.7 Förändrat sjukdomspanorama 
Inom 25 år kommer vi att ha samma antal läkare medan behovet av vård ökar,135 vilket inte 
rimmar då antalet invånare över 85 år tredubblas och 40 procent kommer att vara över 65 år. 
Från och med år 2010 kommer effekterna av minskningen när det gäller förvärvsarbetande 
befolkning och denna minskning kommer att pågå fram till 2040.136 En åldrande befolkning 
och ett förändrat sjukdomspanorama som till exempel viktökning, stress, belastningsskador 
samt åldersrelaterade sjukdomar bidrar till ökad efterfrågan på vård. 137  
 
En av den borgerliga alliansens största utmaning i framtiden är att rekrytera personal, att de 
trivs, mår bra och stannar kvar. Kompetensutveckling samt delaktighet och möjlighet att 
påverka verksamheten ökar trivselfaktorerna. Detta innebär att det kommer att ske en 
omorganisering. Till exempel kommer läkarsekreterare att bli mer delaktiga i vården och 
sjuksköterskorna kommer att få ta över en lättare diagnoser.  

7.8 Vårdregionerna ska lösa problemet med kostnadsutvecklingen 
Det kommer att ske en sammanslagning mellan sjukvården och försäkringskassorna. Våra 20 
landsting och försäkringskassor kommer att slås ihop och bli sex till tio vårdregioner. Dessa 
vårdregioner ska ansvara för sjukvård, sjukförsäkringar och läkemedelskostnader.138 Med 
hjälp av hälso- och sjukvårdslagen kommer dessa vårdregioner att själva ha möjlighet att 
organisera vården.  
Antalet förtidspensionärer i Sverige beräknas öka då folket sjukskrivs genom en kombination 
av arbetslöshet och sjukdomar. 139 Om 10 eller 20 år kommer vi att ha 500 000 till 600 000 
förtidspensionärer om utvecklingen fortsätter som idag. Trots skattehöjningar beräknas 
underskottet år 2007 ha ökat till 15 miljarder för kommuner och landsting tillsammans.140 

132 http://www.sos.se/fulltext/0000-031/0000-031.htm, 050519. 
133http://www.sos.se/cgibin/MsmGo.exe?grab_id=265&EXTRA_ARG=&CFGNAME=MssFindSV%2Ecfg&ho
st_id=42&page_id=4137216&query=nytt+nr+39+04&hiword=NYTTA+NYTTS+nr+nytt+04+399, 050502.  
134 (2003), Hälso- och sjukvård Lägesrapport. 
135 http://www.privatläkarna.se/Framtidens%20Oppenvard%20maj%202002.indd.pdf, 050505. 
136 (2004), Hälso- och sjukvård Lägesrapport. 
137 http://www.privatläkarna.se/Framtidens%20Oppenvard%20maj%202002.indd.pdf, 050505. 
138 Programgruppens förslag Vård, Trygghet i förändringens tid.  
139 Andersson, Sylwan (1997), Framtidens arbete och liv. 
140 (2004), Hälso- och sjukvård Lägesrapport. 

 34 

                                                        

http://www.sos.se/fulltext/0000-031/0000-031.htm
http://www.sos.se/cgibin/MsmGo.exe?grab_id=265&EXTRA_ARG=&CFGNAME=MssFindSV%2Ecfg&host_id=42&page_id=4137216&query=nytt+nr+39+04&hiword=NYTTA+NYTTS+nr+nytt+04+399
http://www.sos.se/cgibin/MsmGo.exe?grab_id=265&EXTRA_ARG=&CFGNAME=MssFindSV%2Ecfg&host_id=42&page_id=4137216&query=nytt+nr+39+04&hiword=NYTTA+NYTTS+nr+nytt+04+399
http://www.privatl%C3%A4karna.se/Framtidens%20Oppenvard%20maj%202002.indd.pdf
http://www.privatl%C3%A4karna.se/Framtidens%20Oppenvard%20maj%202002.indd.pdf


Argument för och emot privatsjukvård 
- scenario för framtidens sjukvård vid ett eventuellt maktskifte  

Jessica Andersson 
Nina Gunnarsson 
 
  
Detta ska förebyggas med hjälp av Vårdregionerna. Genom FINSAM som är ett samarbete 
mellan sjukvården och försäkringskassorna kommer sjukskrivningar och väntetider att 
minska. De finansiella medlen kommer att användas i vården och ska på så sätt minska 
Statens utgifter.141 För att klara av att finansiera hälso- och sjukvården ska färre 
förtidspensioneras och sjukskrivas. Personer över 60 år kommer att stimuleras att stanna kvar 
på arbetsmarknaden och rehabilitering kommer att prioriteras högt. Vid detta samarbete 
kommer resurserna att öka och hälften kommer att kunna rehabiliteras.142 Detta är 
förutsättningar för att få ordning på kommunernas och landstingens underskott som år 2002 
uppgick till 8 miljarder kronor.  

7.9 Framtida finansiering   
Om utvecklingen följer samma trender som de senaste 25 åren kommer Hälso- och 
sjukvårdens resursbehov fram till år 2030 att öka med 50 procent om vårdbehovet är lika stort 
2030 som det är idag.143 Anledningen till ett ökat resursbehov är dem medicinsk-tekniska 
utvecklingen, det vill säga, nya behandlingsmetoder. För att möta växande behov och 
förväntningar krävs en bra samhällsekonomiskt tillväxt och en förändrad syn på hur resurser 
och pengar används.144 Den borgerliga alliansens största utmaning är att få ordning på 
finanserna genom en ständig strävan efter effektivitet då resurserna är och förblir begränsade. 
Stora variationer i kostnader och resursutnyttjande visar att det finns potential för ytterligare 
effektiviseringar.  
 
 
 
 
 

141 Partimotion 2004/05:fp001, Förändring i sjukvården.  
142 Programgruppens förslag Vård, Trygghet i förändringens tid.   
143http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=406&A=15630&FileID=73463&NAME=Halso%5Foch%5FSjukva
rden%5Ftill%5F2030.pdf, 050602.  
144 http://fcweb.kristdemokrat.se/g/kronoberg/nyheter/S0159B25D-0159B268, 050602. 
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Nina Gunnarsson 
 
  
9.2 Bilaga 2 Argument översikt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privat sjukvård 

Motargument Förargument 

Ökat 
nytänkande Öppenhet 

Förbättrad 
kvalitet Attraktivare 

arbetsmarknad 

Ökad kvalitet 
Vinst som leder till 
investeringar 
skapar bättre vård 
 

Ökad konkurrens 

Ökad effektivitet 

Höjd 
kompetens 

Större 
valfrihet för 
patienter 

Kortare vårdköer 

Fult att tjäna 
pengar på sjuka 
människor 

Patienters behov 
kommer i andra 
hand 

Höga kostnader 
när efterfrågan är 
större än utbudet 

Cream-
skimming 

Sjukvård är inget 
affärskontrakt mellan 
säljare och köpare utan 
ett förtroende mellan 
läkare och patient 
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