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Inledning 

• Samtliga landsting och regioner har infört valfrihetssystem inom primärvård - enligt Lag om 

valfrihetssystem (LOV) 

• Ett viktigt motiv har varit att åstadkomma effektiva patientprocesser genom ökad 

tillgänglighet och attraktivitet ur patientens synvinkel 

• De stora skillnader avseende geografi och population som råder mellan landstingen gör att 

den optimala vårdvalsmodellen kommer att se olika ut i varje landsting 

• Samtidigt är tanken om vård på lika villkor – i hela landet – en angelägen princip i det 

svenska sjukvårdssystemet.  

• Ersättningssystem skall fungera som incitament – de skall framkalla ett samhällsekonomiskt 

önskvärt beteende hos både offentliga och privata vårdgivare. Viljan för nya utförare att 

etablera sig och möjligheten för existerande att överleva är - som sig bör - beroende av 

ersättningssystemens utformning. 

• Patientens möjlighet att söka vård och därmed utöva sin valfrihet kommer att variera 

beroende på var i landet och under vilket ersättningssystem  han lever. 

• Vi vill därför analysera effekterna av landstingens skilda ersättningssystem genom att 

applicera en tänkt vårdcentral, en basenhet, på varje landstings ersättningsystem och övriga 

villkor. Syftet är att förstå de effekter systemen har avseende socio-ekonomiskt svaga 

områden, patienternas vårdtyngd samt storleken på enheterna och hur vårdvalet har 

introducerats. 
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Vårdval inom primärvården – allt började i Halland 

• Sedan den 1 januari 2010 är det obligatoriskt för alla 

landsting/regioner att ha ett valfrihetssystem enligt Lag om 

valfrihetssystem (LOV) i primärvården. 

• Vårdval i primärvården infördes först i Halland – redan 2007 

– Man ställde krav på ackreditering för utföraren 

– Ersättningsmodellen baserades på en ålderstrappa 

– Modellen blev snabbt ett nationellt exempel vilket användes av 

andra landsting, som SLL. Inom ett par år fattades beslut om LOV. 

• Samtliga landsting och regioner har infört valfrihetssystem 

inom primärvård. Några landsting har även startat 

valfrihetssystem inom andra områden. 

• Den pilotverksamhet som påbörjats i Halland 

vidareutvecklades i övriga landsting och alltmer sofistikerade 

ersättningsystem har kommit i bruk 

• Centrala delar i lagen är att landstinget ska annonsera 

anbudsgivare, godkänna och skriva kontrakt med alla som 

lever upp till de ställda kraven samt att alla utförare ersätts 

på samma sätt och därmed konkurrerar med enbart kvalité. 

• Den enskilde kan fritt välja mellan alla godkända leverantörer 

och kommunen/landstinget har kvar det övergripande 

ansvaret för verksamheten. 

Ålder Kapiterad årlig 

ersättning 

0 – 6 5 440 

7 – 64 1 632 

65 – 79 5 440 

80+ 8 160 

Hallands ursprungliga åldersrelaterade 

ersättning - en modell för att ta hänsyn 

till patienternas varierande vårdbehov 

Källa: Vasco Advisers, SKL 3 



Primärvårdens grundåtagande skiljer sig kraftigt mellan 

landstingen 

Det råder skillnader i vårdgivarnas uppdrag mellan landstingen. Det finns 

dock en kärna i de uppdrag som vårdenheterna ska uppfylla inom det 

allmänmedicinska området 

Skillnaderna handlar främst om hur landstingen valt att hantera barn-, 

mödrahälsovård, rehabilitering etc.  

Stockholm har det minst omfattande åtagandet, men också flest andra 

separata vårdvalssystem. Västmanland har det mest omfattande 

grundåtagandet i vilket även ansvaret för ungdomsmottagning ingår 

För närvarande finns inga planer på ett centralt lagreglerat grundåtagande.  

Rehabilitering ingår i en majoritet av vårdvalssystemen, vilket ses som en 

naturlig del i vårdprocesserna. Vårdenheten ska också medverka till en 

sammanhållen rehabiliterings- eller sjukskrivningsprocess kring individen. 

Barnhälsovården ingår vanligen i vårdvalet, men det motsatta gäller 

mödrahälsovården, vilket kan förklaras av att mödrahälsovården ofta varit 

knuten till verksamhet vid sjukhusen 

Den största skillnaden finns mellan Stockholm och övriga landsting. I 

Stockholm har man husläkarmottagningar man listar sig i första hand hos en 

husläkare, inte en vårdenhet.  

Inom Stockholm finns flera andra slags mottagningar som man kan välja 

såsom barnavårdscentral, barnmorskemottagning/mödravårdscentral, 

logopedverksamhet etc, vilka utgör egna vårdvalssystem. Även andra 

landsting har flera vårdvalssystem. 

 

Landsting BHV MHV Rehab 
Hem-
sjuk 
vård 

Medi-
cinsk 

fotvård 

Halland ja nej ja ja ja 

Västmanland ja ja ja ja ja 

Stockholm nej nej nej ja nej 

Kronoberg ja nej ja ja nej 

Region Skåne nej nej ja nej nej 

Uppsala nej nej ja nej nej 

Östergötland ja nej ja ja ja 

VG-regionen ja nej nej ja ja 

Sörmland ja nej ja nej nej 

Jönköping nej nej ja ja ja 

Kalmar nej nej ja ja ja 

Blekinge ja nej ja nej nej 

Värmland ja ja ja ja ja 

Örebro ja ja ja ja nej 

Dalarna ja ja ja nej ja 

Gävleborg nej nej ja nej ja 

Västernorrland ja ja ja ja ja 

Jämtland ja ja ja ja ja 

Västerbotten ja ja ja ja ja 

Norrbotten ja ja ja ja ja 

Ingår ej 

Ingår 

Åtagande i vårdvalsuppdraget 

Källa: Vasco Advisers, Socialstyrelsen, SKL 4 



Primärvården i Sverige 

• Nettokostnaden för primärvård, 

exklusive läkemedel inom 

läkemedelsförmånen, uppgår till ca 

33 Mdr kr 

• Kostnaden för läkemedel inom 

primärvården är ca 9 Mdr kr 

• Kostnaden per invånare varierar 

mellan landstingen 

• Den typvårdcentral - basenhet - som 

används i jämförelser i denna analys 

omfattar verksamhet svarande mot 

ca 75% av primärvårdens totala 

kostnader  

Källa: SKL 5 



Hur vårdvalet införs är avgörande för nyetablerade 

aktörers förmåga att överleva 

Friska invånare - passivlistade 

Patienter med 

vårdbehov – 

aktivt listade 

Före vårdval 

Efter vårdval – om enbart 

aktivt listade patienter flyttar 

till nyetableringar 

Nuvarande 

offentlig 

Ny aktör 

Friska invånare - passivlistade 

Sjuka 

patienter 

– aktivt 

listade 

Patientmix med både sjuka 

och friska patienter 

Övervikt av sjuka patienter – 

vilka genererar mer kostnader 

De som byter utförare är 

framförallt de som haft kontakt 

med vården, dvs sjuka 

Källa: Vasco Advisers 
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I alla landsting kan invånarna fritt välja 
vårdenhet - aktiv listning – vilket är 
grunden i alla vårdvalssystem.  

SLL och Uppsala tillämpar endast aktiv 
listning. Uppsala betalar ej ut 
kapiteringspengen för de olistade . 
Vårdgivaren får dubbla besöksersätt-
ningen  när dessa personer söker vård. 

I övriga landsting listas de som inte gör 
egna val på någon av de vårdenheter som 
finns tillgängliga – passiv listning.  

I sådana fall tillämpas nästan alltid 
närhetsprincipen, dvs. den enskilde listas 
på den vårdenhet som ligger närmast ur 
geografiskt hänseende. 

Vårdvalets genomförande har alltså 
huvudsakligen gett nya aktörer de 
kostsamma patienterna. Principen att nya 
aktörer förväntas attrahera patienter 
hellre än få dem tilldelade är sund – men 
den ställer än större krav på att 
ersättningssystemet är balanserat. 



Vårdval i Östergötland visar på kraften i patientens fria 

val – exemplet Medicinskt Centrum i Norrköping är en 

ovanlig framgångshistoria 

En betydelsefull del av vårdvalets samhällsnytta 
består i ökad tillgänglighet och patientens ökade 
valfrihet - vårdvalet i Östergötland är illustrativt 

Medicinsk Centrum har varit ovanligt framgångsrika 
i att attrahera patienter – vilket kan bero enhetens 
förmåga, eller uppdämt missnöje med offentliga 
enheter – men de har på kort tid lyckats attrahera 
nästan 10,000 patienter, vilket är ovanligt för 
nyetablerade enheter. 

Patienterna är aktiva konsumenter, vilket visar på 
styrkan och behovet av ett fritt vårdval, men också 
på nödvändigheten av ett väl fungerande 
ersättningssystem. 

De som listade sig dominerades av sjuka och 
missnöjda patienter från landstingsdrivna 
vårdcentraler – huvudsakligen medelålders 
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Medicinskt Centrum 

Privata 
Alla 

Offentliga 

Antal listade per vårdcentral i 

Norrköping 2010 

Källa: Vasco Advisers, flertal vårdgivare, LiÖ 



Dynamiken i vårdvalet förutsätter att vårdgivaren är 

villig att bära förluster på 5-10 mkr per vårdcentral 

Patienterna var sjukare än sin åldersgrupp vilket medförde höga 
kostnader. Östergötlands ersättningsmodell baseras på åldersintervall 
– utan hänsyn till vårdtyngd, vilket gör att medelålders, sjuka patienter 
blir förlustbringande. Med ACG kan denna effekt balanseras. 

Diagnostikkostnaden låg första året avsevärt över snitt (ca 35%) 

Telefonrådgivningen var ansträngd – högt antal samtal gav kostnader 
för rådgivningen betydligt högre än normalt (+1.5 tjänst) 

Driftsförlusterna under uppstartsfasen uppgick till ca 3,0 msek - 
enheten nådde nollresultat vid ca 6,000 patienter. 

Som en jämförelse har motsvarande uppstartskalkyl gjorts för 
basenheten – med en samlad förlust på 2,9 mkr, vilket talar för att  
fallet beskriver dynamiken i nystart av vårdcentraler. 

Det är ovanligt att som Medicinsk Centrum attrahera nästan 10,000 
patienter. Genomsnitt för en nystartad enhet är 3-4,000 listade 
patienter – för basenheten ger detta en förlust på 4.5mkr årligen, 
vilken minskar fram till dess att nollresultat nås vid ca 6,000 patienter, 
vanligen efter 3-4 år. 

Privata vårdgivare är alltså villiga att bära ca 5-10 mkr i uppstarts-
kostnader per vårdcentral – en vilja som är nödvändig för att garantera 
dynamik i vårdvalet. 

8 Källa: Vasco Advisers, flertal vårdgivare, LiÖ 

Medel för nyetableringar 



Primärvårdens ersättningsmodeller konvergerar i 

Sverige – och rör sig mot populationsbaserad ersättning 

 

 

Aktivitets-
baserad 

Fast 

Lättdefinierad 

Kapitering 

Styckpris 

PV 

Fasta 

kontrakt 

Dagkirurgi 

DRG 

Svårdefinierad 

Det optimala ersättningsystemet beror på 

karaktären av de tjänster som avses. 

Väldefinierade tjänster kan med fördel erhålla 

aktivitetsbaserad ersättning, såsom DRG, 

eller styckpris. 

Svårdefinierade tjänster bör ersättas med 

kapitering eller fasta kontrakt – 

akutmottagningar, områdesansvar. 

Primärvård är till sin natur mer svårdefinierad 

än t.ex. dagkirurgi eller delar av slutenvården 

– även om de senare rent medicinsk i 

allmänhet är mer komplexa. 

Den trend vi identifierat är en rörelse bort från 

aktivitets- mot populationsbaserad ersättning 

Majoriteten av de analyserade landstingen 

säger sig vara på väg att implementera 

ACG/CNI samt olika former av ansvar för 

läkemedelsbudgetar 
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Er
sä

tt
n

in
g 

Tjänstens karaktär  

Akut-

mottag

ning 



Ersättningssystemets komponenter 

Ersättningssystemets komponenter 

• Kapitering: Betalning per listad patient, vanligen åldersrelaterad, dock 

i skilda intervall i samtliga landsting 

• Besöksersättning: Betalning från landstinget för patientbesök. 

Vanligen differentierad per yrkesgrupp. Patientavgiften tillfaller 

vanligen landstinget – men i enstaka fall vårdgivaren. 

• CNI: System för att kompensera för socio-ekonomiska faktorer  

• ACG: System för att kompensera för patientens vårdtyngd  

• Läkemedel: Särskild ersättning utgår vanligen för läkemedel, under 

vilken vårdgivaren har kostnadsansvar – med vissa undantag 

• Medicinsk service: Fullt kostnadsansvar – ersättning utgår ej särskilt 

för detta 

• Geografi: Tilläggsersättning beroende på avstånd från närmaste 

sjukhus utgår i flertalet landsting. 

• Kvalitet: Kvalitetsindikatorer som vanligen ger några procent påslag 

vid måluppfyllelse finns i samtliga landsting.  

• Täckningsgrad: Patientlojalitet, ersättning för att patienten inte söker 

sig till annan vårdgivare. Finns i majoriteten av landsting, 

• Momskompensation: Privata utförare kompenseras för moms – 

varierar mellan landstingen, 3-6% 

 

Basenhetens genomsnittliga 

intäktskällor – viktad relativ 

betydelse för samtliga landsting 

Källa: Vasco Advisers, analyserade landsting 10 



Vad är ACG och CNI? 

ACG - vårdtyngd 
• Adjusted Clinical Groups, ACG, ligger till grund för betalning 

för patienter efter vårdtyngd 

• ACG utvecklades av Barbara Starfield vid John Hopkins-

sjukhuset på 1980-talet 

• ACG är inbördes exklusiva grupper, representerande 

hälsotillstånd definierade utifrån sjukdomsbörda, ålder och 

genus.  

• De resurser som är nödvändiga för att optimal vård till en viss 

population är korrelerad till ”sjukdomsbördan” i den 

populationen.  

• Varje patient poängsätts individuellt utifrån diagnoser, ålder 

och kön  

• Vårdgivaren får en ersättning som motsvarar varje enskild 

patients vårdtyngd 

• Varje person utvecklar över tid en konstellation av 

sjukdomstillstånd. Baserat på dessa sjukdomsmönster lägger 

ACG-systemet varje individ till en enskild grupp, sjukligheten 

"klustras"  efter en uppskattning av  förväntad resursåtgång.  

• Varje diagnos är placerad i någon av 32 sjukdomstyper med 

utgångspunkt från fem olika kliniska faktorer:  

– Varaktighet 

– Svårighetsgrad 

– Diagnossäkerhet 

– Sjukdomsorsak 

– Specialistvård 

CNI – socio-ekonomi 
• CNI - Care Need Index - är en svensk metod 

baserad på en engelsk förebild, utvecklad 

för ett tiotal år sedan 

• Vårdbehovet avgörs av socioekonomiska 

faktorer.  

• CNI beräknas för patienterna på 

vårdcentralen baserat på en rad olika 

faktorer 

• Kriterierna varierar något mellan landstingen 

• Systemet baseras på data från SCB, vilka 

tagit fram ett regionanpassat CNI, som 

används av ett flertal landsting 

– Registret över totalbefolkningen (RTB) 

– Utbildningsregistret (UREG) 

– Registret över statistiska integrationsvariabler 

(STATIV) 

Kriterier i CNI 

Över 65 år och ensamboende 

Utlandsfödd 

Arbetslös eller i åtgärd 16 – 64 år 

Ensamstående förälder m barn <17 år 

1 år eller äldre som flyttat in i området 

Lågutbildad 25 – 64 år 

Yngre än 5 år 

Källa: Vasco Advisers 
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Flertalet landsting lägger stor vikt vid täckningsgraden – 

med syfte att främja väldefinierade patientprocesser där 

primärvården har en tydlig roll 

• Ersättning för täckningsgrad innebär att 

vårdenhetens ersättning påverkas av 

patienternas ”illojalitet” 

• Om de personer som valt vårdenheten gör en 

större andel av sina öppenvårdsbesök inom 

sådan verksamhet som vårdenheten har 

kostnadsansvar för kan särskild ersättning 

utgå – eller enheten kan undgå avdrag 

• Täckningsgraden (TG) baseras på antalet 

besök i primärvården (NPV) i förhållande till  

antal övriga öppenvårdsbesök (NÖV) enligt: 

 

 

• Ersättningen till vårdgivaren med avseende på 

täckningsgrad varierar avsevärt mellan 

landstingen. Flertalet har valt en modell som 

bygger på belöning, men några tror mer på 

bestraffning i form av avdrag om målet ej nås. 

𝑇𝐺 =
𝑁𝑃𝑉

𝑁𝑃𝑉 + 𝑁Ö𝑉
 

Ersättning per listad patient för de 

landsting som använder täckningsgrad 

Skåne 

Dalarna 

VGR 

Östergötland 

Halland 

Uppsala 

Västerbotten 

Källa: Vasco Advisers, analyserade landsting, SKL 12 



Vid upphandling av vård måste kvaliteten säkras – två 

vanliga modeller för kvalitetsstyrning 

Styrning via kontrakt 

Kvalitetsindikatorer skrivs in i kontrakt eller regelverk – och 
vårdgivare kan belönas eller straffas beroende på utfall. 

Förutsätter inte att patienten har kunskap om medicinsk kvalitet, 
bara sin egen upplevelse av vården, vilken mäts. 

Underlättar för beställaren att styra vårdgivarens allmännyttiga 
beteende, ex rapportering, vårdprogram, integration i systemet etc. 

Detaljstyrning kan tendera att motverka sitt syfte, genom att 
innovation och experimenterande försvåras. 

Vårdgivaren fokuserar på beställaren. 

Konsumentdriven styrning 

Grundläggande kvalitetskrav etableras, ex via auktorisation. 

I ett system med fasta priser sker konkurrensen genom kvalitet: 
Patientens fria val antas leda till att vårdgivarna har incitament att 
erbjuda hög kvalitet. 

Modellen förutsätter informerade patienter – som har tillgång till 
transparanta kvalitetsregister. 

Vårdgivaren fokuserar på patienten 
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I system där en stor del av ersättningen är kopplad 

till kvalitetsindikatorer kommer utföraren att 

fokusera på beställaren – med ambitionen att få 

varje patient lönsam hellre än att öka 

patientvolymen.  

Då kvalitet svarar för en mindre del av 

ersättningen kommer utföraren att vilja öka 

volymerna, vilket bara kan göras genom att vara 

attraktiv för patienten.  

Källa: Vasco Advisers 



Bedömning av kvalitetssystemens utformning och 

kriteriernas förväntade effekter på vårdgivaren 

Skåne 

Dalarna 

VGR 

Östergötland 

Halland 

Uppsala 

Västerbotten 

SLL 

Gävleborg 

Västmanland 

Kvalitetsstyrningens effekter Patientfokus Beställarfokus 

Källa: Vasco Advisers, analyserade landsting 
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Läkemedel – både primärvårdens kostnader och 

ersättningsmodellerna varierar mellan landstingen 

• Ersättningen för läkemedel är i vissa fall inkluderad i 

ersättningen per patient – med fullt kostnadsansvar 

för utföraren – VGR, Dalarna och Gävleborg 

• Vissa landsting har helt eller delat kostnadsansvar 

med särskild ersättning för läkemedel – Skåne, 

Östergötland, Uppsala, Västmanland och 

Västerbotten 

• Några landsting hanterar läkemedel som en fri 

nyttighet – Stockholm och Halland 

• Läkemedelsersättningen är vanligen kopplad till 

vårdtyngd eller åldersfördelning 

• Ersättningsnivåerna skiljer sig signifikant mellan 

landstingen – men detta förklaras til stor del av 

varierande grad av kostnadsansvar för läkemedel 

inom primärvården (se figur t.h.) 

• Östergötland har den högsta ersättningen för 

läkemedel, men också den högsta andelen 

primärvårdsläkemedel. 

• Östergötland har delat in läkemedel i 3 grupper: 

Allmän-, klinik- samt  fokusläkemedel. Kostnaden för 

läkemedel i den sistnämnda gruppen bärs av 

förskrivarens enhet. 

 Källa: Vasco Advisers, SKL 15 



Några aktuella frågeställningar inom 

vårdvalet 
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Hur ser det fortsatta utvecklingsarbetet ut gällande 

ersättningssystemen?  

• Samtliga landsting pekar på att när de initialt arbetade fram regelböcker och 

ersättningsmodeller fanns inga etablerade uppfattningar beträffande hur pengarna skulle 

fördelas och till vad.  

• Skåne, som viktade ACG och CNI 80 – 20, uppger att de hade ”ingen aning” om detta var 

korrekt, men samtliga uppföljningar har visat att det korrelerar väl mot tidigare åldersviktning 

när det gäller fördelning av pengarna.  

• Reformerna föregicks av diskussioner där den politiska ledningen ofta var djup inne i 

arbetet. I samtliga landsting fanns en enighet runt uppdraget i regelboken, men när det kom 

till ersättningsmodellen så stötte man på en del oenigheter, ofta grundade på lokala eller 

ideologiska säruppfattningar.   

• Aktuellt nu är att utifrån vunna erfarenheter korrigera de skevheter som har upptäckts under 

implementeringen. Samtidigt understryks att man inte kan göra några revolutionerande 

förändringar eftersom det skulle vara fel mot utförarna. 

• Flertalet av de intervjuade landstingen har för avsikt att införa ACG år 2012. Några planerar 

stegvis införande - hos några utförare inom egenregi.  

• Enbart två landsting avvisar ACG – Uppsala och Halland. 

• Gävleborg har prövat ACG på sex vårdcentraler med ett i allt väsentligt positivt utfall.  

 

Källa: djupintervjuer med analyserade landsting 17 



Flertalet landsting är på väg mot ersättningssystem som 

tar ökad hänsyn till vårdtyngd och socio-ekonomi 

• Den totala intäkten per patient 

byggs upp på olika sätt mellan 

landstingen 

• Vissa landsting, som Uppsala och 

Stockholm, har valt en hög grad av 

besöksersättning 

• Några har lagt stor vikt vid 

ACG/CNI – Skåne, Dalarna, VGR 

• Införande av ACG – vårdtyngd - 

diskuteras i flera landsting 

• Halland och Uppsala har beslutat 

att inte införa vare sig ACG eller 

CNI 

Andel av total ersättning för primärvårdspatienter 

för basenheten 

Den nationella trenden är 

tydlig – mot ACG/CNI 

Källa: Vasco Advisers, analyserade landsting 18 



Hur ser landstingen på att skapa ett nationellt 

gemensamt ersättningssystem? 

• I den gemensamma vård/hälsovalsgrupp där samtliga landsting/regioner är med och som 

hålls ihop av SKL, har denna fråga dryftats och prövats utifrån olika utgångspunkter.  

• Förutsättningen för att enas om en gemensam ersättningsmodell är att man först enas om 

ett gemensamt grunduppdrag.  

• Att hitta denna minsta gemensamma nämnare skulle sannolikt innebära att det skulle bli ett 

urvattnat grunduppdrag med ett omfattande antal tilläggsuppdrag – vilket innebär att man 

avhänder sig fördelen med att primärvården har ett brett ansvar. 

• Vissa landsting talar om ett närsjukvårdskoncept där primärvården/vårdvalet ingår som en 

del – men alla är eniga om att det inte råder enighet om vad som avses med närsjukvård 

• Ett annat exempel är hemsjukvården – vilken är olika organiserad.  

• Vidare trycker landstingen på att de själva vill bestämma om vilka parametrar som skall vara 

styrande i just deras fall, tillgänglighet, olika kvalitetsindikatorer, etc.  

• ACG – vårdtyngd - diskuteras/prövas i flera landsting, men det finns de som så här långt 

beslutat att inte införa vare sig ACG eller CNI (Halland och Uppsala).  

• I varje landsting är den politiska ledningen skeptisk till ett enhetligt system - med hänvisning 

till den kommunala självstyrelseprincipen 
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SKLs förslag till ny regionindelning – om det genomförs 

kommer det påverka primärvårdens ersättningssystem 

Ansvarskommittén, under ledning av Mats Svegfors, föreslog 2007 att de 21 

landstingen borde ersättas av 6–9 regioner.  

Enligt kommittén borde en region ha en halv till två miljoner invånare.  

Regeringen offentliggjorde i januari 2009 att regionförsöken i Skåne och VGR 

skulle permanentas. Ansökningar från Halland och Gotland beviljades.  

Regeringen skrev också att nya initiativ måste ”växa fram underifrån” 

Nya ansökningar kan komma att behandlas under mandatperioden 2010–2014 

Tre tidigare regionpolitiker fick i mars 2010 i uppdrag av SKL:s arbetsutskott att 

besöka landets ledande politiker för att diskutera regionfrågan.  

Deras arbete är nu slutfört och en rapport har överlämnats till SKL:s styrelse. I 

rapporten finns ett förslag till framtida regional indelning. 

Det är, med tanke på landstingens uttalade positioner, inte sannolikt att en sådan 

regionalisering av Sverige kommer att ske under överskådlig tid – med den 

tidshorisont på 5-8 år vi betraktar dynamiken inom primärvårdssektorn: Skåne, 

Halland och Gotland var ”de facto-regioner” redan före bildandet, VGR har haft 

problem med invånarnas regionala identitet och de övriga tilltänkta regionerna 

uppfattas inte som självklara av befolkningen. 

Bildandet av regioner skulle dock påverka primärvårdens ersättningssystem – och 

vi kan konstatera att landstingen i de tilltänkta regionerna 3, 4, 6, 7 samt 8 har 

system som skulle kunna harmoniseras, men regionerna 1, 2 och 5 har disparata 

system vilka kommer att kräva politiska kompromisser för harmonisering.  
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Medicinsk service – bör ersättningen tydliggöras som 

för läkemedel - med en separat kapitering? 

• Samtliga intervjuade uttrycker att frågeställningen är en 

intressant tanke som skulle kunna skapa incitament för att 

hushålla med resurserna.  

• Samtidigt uttrycker alla att detta vore komplicerat, bl.a. 

avseende gränssnittet mellan primärvård och specialistvård 

• Region Skånes tjänstemannaorganisation vill verkligen ta i detta 

och har undersökt möjligheten att finna en modell, men inte 

lyckats.  

• Frågan har även varit uppe i den gemensamma ”SKL-gruppen” 

men avfärdades, bl.a. med motiveringen att det finns viktigare 

delar i ersättningssystemen som behöver utvecklas.  

• Frågan finns inte på någons agenda just nu 
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Hur ser det politiska läget i landstingen ut när det gäller 

LOV:en och dess utveckling? 

• I princip samtliga landsting menar att man efter det LOV:en kom 

lyckades nå en stor majoritet över blockgränserna 

• Avvikande var i samtliga fall (V) – i synnerhet vad gäller rätten för 

vårdgivaren att fritt etablera verksamheter, även om de stödde 

patientens rätt att välja vårdcentral – givet att detta skedde i egenregi 

• Samtliga landsting uttrycker att det inte finns signaler om ”återställare” 

från oppositionen 

• I den fortsatta utvecklingen av kundval har det på vissa håll uppstått 

meningsskiljaktigheter, exempelvis där borgerliga majoriteter vill gå 

vidare med kundval inom andra specialiteter (ex Region Skåne) 

• Sammanfattningsvis: på det lokala planet finns ingen risk för politiska 

återställare av LOV inom primärvård – däremot kan möjligtvis en 

fortsatt utveckling av kundvalsmodellen komma att hämmas 
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Vårdgivarnas synpunkter 

• Den mest återkommande synpunkten från ledande företrädare för vårdgivarna 

har varit att dialogen med landstingen uppfattas som ensidig 

• Förändringar i både ersättningssystem och övriga villkor sker utan dialog mellan 

parterna 

• Undantaget uppges vara Skåne, som enligt flera vårdgivare ser dialogen som ett 

sätt att utvecklas verksamheten 

• I vissa fall menar vårdgivarna att en bristande dialog leder till suboptimering och 

dåligt utnyttjande av allmänna resurser 

• Flertalet vårdgivare uppger att villkoren för att bedriva primärvård är komplexa – 

effekterna av även mindre justeringar i ersättningen kan många gånger vara 

svåra att förutse 

• Landstingen uppger att de rör sig i riktning mot ACG/CNI – en utveckling som 

även vårdgivarna säger sig stödja. De bekräftar analysens slutsatser att 

villkoren varierar kraftigt mellan landstingen – och menar att likvärdiga, om än 

inte identiska, villkor vore önskvärt 
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Vid införandet av Vård/Hälsovalet – hur hanterades 

aktiv- och passivlistningen? 

• Hanteringen av passivt och aktivt listade vid vårdval är av avgörande betydelse 

för de nya aktörernas förmåga att överleva 

• Flera sätt har använts: 

– De icke aktiva har fördelats på samtliga befintliga verksamheter, även de som var 

nyetablerade och driftstartade före en viss tidpunkt, exempelvis Skåne. 

– De icke aktiva har endast fördelats på egenregiverksamheter, alternativt om det i en 

kommun/ort endast finns en vårdcentral och den är i privat regi. 

– De icke aktiva förblir olistade och när de går till en vårdcentral så får denne dubbel 

patientavgift för besöket. Landstinget håller dock inne kapiteringspengen (Uppsala).      

• Det finns uppenbarligen utrymme för olika tolkningar av vad som tillåts enligt 

lagen.  

• Frågan har utifrån konkurrensneutraliteten varit uppe på Konkurrensverkets 

bord, men inte föranlett några beslut/rekommendationer.  

• Frågan var mest aktuell i samband med införandet av det fria vårdvalet. De som 

tillkommer efter detta, nyinflyttade och nyfödda, listas oftast på närmaste 

geografiska vårdcentral. Detta gäller dock inte exempelvis Uppsala. 
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Vad görs för att tillgodose kompetensförsörjningen av 

allmänläkare? 

• Samtliga landsting lägger stor vikt vid aktiviteter som stimulerar den framtida 

kompetensförsörjningen av allmänläkare - behovet ökar när befolkningen blir allt äldre och 

alltmer av hälso- och sjukvårdsåtagandet förskjuts mot primär/närsjukvård.  

• Till detta  kommer att det under de närmaste åren kommer att vara stora pensionsavgångar. 

• Alla landsting utökar antalet ST–tjänster som oftast delfinansieras via särskilda medel från 

landstingen. Det vanligaste är att de ersätts med 75% av lönekostnaden, resterande 

förväntas ST-läkaren dra in genom arbetet i verksamheten.  

• Dock är det vanligt att när de ”randar sig” hos andra specialiteter utgår full ersättning för 

lönekostnaderna. I Region Skåne har Primärvårdsförvaltningen - utöver vad själva 

landstinget gör för att öka tillgången på  allmänläkare - annonserat ut ytterligare ST – 

tjänster vilka de själva finansierar. 

• Alla tillfrågade landsting ger samma möjlighet att anställa ST–läkare till så väl egenregi som 

de privata aktörerna. Tidigare – innan vårdvalet – var det ofta svårare för de privata 

aktörerna att få tillgång till ST–tjänsterna. Vårdvalet torde alltså ha den positiva effekten att 

kompetensförsörjningen inom allmänmedicin förbättrats. 

• Samtliga ger en bild av att det är lätt att rekrytera läkare till ST-block inom allmänmedicin, 

vilket är en positiv förskjutning i förhållande till tidigare då det kunde vara svårt att rekrytera. 
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Vad står på landstingens agenda - aktuella händelser 

rörande utvecklingen av vårdvalet 

• Utveckling av CNI och ACG i de landsting som inte har infört detta.  

– Gäller dock inte Halland och Uppsala som inte har några planer på att införa dessa instrument för 

fördelning av pengarna. 

– De landsting som har infört arbetar vidare med att utifrån så här långt vunna erfarenheter 

finslipa/justera metoderna. 

• Pågående överföring av hemsjukvården till primärkommunerna.  

– Gäller de landsting där detta inte gjordes i den tidigare ÄDEL – överenskommelsen. Detta kommer i 

sin tur att påverka basuppdraget för primärvården. Parallellt pågår diskussioner med berörda 

kommuner om att tydliggöra roller och ansvar genom att upprätta samverkansavtal. 

• Utveckling av det fria vårdvalet för andra specialiteter diskuteras.  

– Somliga har redan infört detta, exempelvis SLL, medan de flesta har detta som en viktig 

utvecklingsaktivitet.  

– Det finns skäl i att understryka att i dessa sammanhang gäller det fria vårdvalet för patienterna och 

inte att det medger fritt vårdval för privata vårdgivare. 

• Inget landsting har nämnt att de arbetar med åtgärder för prevention 

• Bred politisk enighet i landstingen om vårdvalet - kring patientens fria 

val, så länge detta utövas bland existerande vårdcentraler 
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Basenheten 
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Basenheten – vår typiska vårdcentral 

Antal listade patienter 10 000     

Listade per läkare 2 000     

Antal läkare per vårdcentral 5,0     

Antal sjuksköterskor per vårdcentral* 5,0     

Antal sekr per vårdcentral* 2,5     

Antal övrig personal* 2,5     

Lokaler, kvm 1 000     

Täckningsgrad 60% 

CNI 1,0     

ACG 1,0     

Kvalitet: basenheten  når i varje landsting en 
måluppfyllelse som ger 50% av kvalitetsersättningen 

50% 

Basenheten arbetar med grunduppdraget, som det utformats 

i varje enskilt landsting. 

Grunduppdragen skiljer sig mellan landstingen, men även 

ansvar för läkemedel och medicinsk service, vilket illustreras 

av att basenhetens andel av landstingens primärvårds-

kostnad per invånare varierar från 35% för SLL som har ett 

begränsat åtagande, till ca 75% i Skåne. 

Tilläggsuppdrag har inte inkluderats för jämförbarhets skull – 

men dessa utgör en stor del av en normal vårdcentrals 

intäkter. Kostnaderna inkluderar dock alla de varierande 

kostnader som ingår i grunduppdraget. 

Vår basenhet har samma bemanning och övriga resurser 

överallt, i förhållande till åtagande och antal patienter.  

*varierar per Lt pga skilda grundåtaganden 
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Basenhetens åldersfördelningen är baserad på rikets 

befolkning 2009 

• Flertalet landsting använder åldersbaserad 

ersättning 

• Åldersintervallen skiljer sig dock mellan 

landstingen 

• För en rättvisande jämförelse har 

basenhetens åldersfördelning antagits vara 

densamma som rikets – oavsett i vilket 

landsting enheten är belägen 

• I de landsting som ej tillämpar ACG har 

korrigering av ersättningen per patient gjorts 

genom justering av åldersfördelningen: Hög 

ACG ger högre andel barn och äldre och vice 

versa. 

 
Åldersfördelning för basenheten, baserad på 

befolkningen i riket. I de landsting som ej tillämpar 

ACG, utan åldersbaserad ersättning, har 

antaganden om åldersfördelningen gjorts enligt 

figuren. 
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Basenhetens marginal varierar kraftigt mellan 

landstingen 

• Vår basenhet arbetar med samma bemanning och övriga 

resurser i alla landsting, i förhållande till åtagande och antal 

patienter.  

• De här redovisade resultaten är därför  baserade på att 

verksamheten inte skulle reagera på förlusterna – i 

verkligheten kommer anpassning att ske till 

ersättningssystemet och övriga villkor. 

• Syftet är att förstå attraktiviteten i de enskilda landstingen - 

och därmed sannolikheten att patienterna erbjuds vård på 

lika villkor 

• Analysen visar att basenheten går med förlust i tre 

landsting: Uppsala, Stockholm och VGR.  

• I övriga är basenheten lönsam, med högst marginal i 

Halland. 

• Med varierande antaganden om de resurser som krävs för 

grunduppdraget i normalfallet har varierande marginal 

påvisats i analysen, men fördelningen mellan landstingen 

har i stort sett varit oförändrad. 

• Vi  antar att kostnaden för läkemedel motsvarar 

ersättningen, dvs läkemedelshanteringen ger inget 

nettobidrag. Vårdgivarnas syn på detta har varierat – vissa 

menar att läkemedelskostnaden är en affärsrisk eftersom 

risken för förluster är stor, andra ser en effektiv 

läkemedelshantering som en intäktskälla. 

Resultat för basenheten – genomsnittet för 

riket är baserat på antagande om en basenhet 

per landsting 
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Riket 

genomsnitt 



SLL VGR Skåne 
Öster 

götland 
Uppsala Halland Dalarna Gävleborg 

Väster 

botten 
Västman 

land 

Viktad basersättning             800              1 385                    -               2 055             1 412             3 008                    -               1 938             2 178             1 992    

                      

Besöksersättning           1 020                    16                    305                  674                  261                    99                  295                  380                  263     

Socioekonomi (CNI)                 -                      502                     -                        560                  506                    26                  138     

Vårdtyngd (ACG)                 -                 1 385               2 006                     2 239           

Läkemedel                 -                       -                    780               2 992                  783               1 517                    875               1 035                  800     

Radiologi                 -                       -                       -                     

Diagnostik                 -                       -                       -                     

Ersättning för geografi                   -                       -                       -                       -                           -                       -         

Täckningsgrad                  9                  181                    41                    28     -            159     -            336                  704       -            283       

Ersättning för kvalitet                29                    70                    33                    56                    35                    100                    29                    46                    32     

Momskompensation              112                    91                  101                  163                    82                  267                  111                  109                  101                    97     

                      

Total ersättning per 

listad 
         1 970              3 128             3 463             5 600             2 829             4 717             3 813             3 752             3 483             3 321    

Intäkter per listad för basenheten 

Källa: Vasco Advisers, analyserade landsting 
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Vilka blir effekterna av förändrad vårdtyngd, geografiskt 

läge, områdets socio-ekonomi etc? 

• Vi har analyserat effekterna då 

basenhetens förutsättningar ändras 

– vårdtyngd, geografiskt läge, socio-

ekonomi, antal patienter 

• Samtliga ersättningssystem tar någon 

form av hänsyn till dessa faktorer – men i 

olika grad och med skilda mekanismer 

• Vi har analyserat förändringen i finansiellt 

resultat – vilken i ett idealt 

ersättningssystem skulle vara noll 

eftersom systemet skulle korrekt beskriva 

resursåtgången för skilda patientgrupper. 

• Jämförelse kan göras med DRG – där 

vikterna gradvis alltbättre har kommit att 

beskriva resursåtgången  
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Intäkter 
Baseras på det enskilda 
landstingets 
ersättningssystem 

Korrektion för ålder, ACG, 
CNI, Geografi etc  

Kostnader 
Varierar baserat på 
produktionsförutsättningar 

Baseras på vårdgivarnas 
erfarenheter och expertis 

Korrektion för antal listade 
patienter, kompetensmix, 
grundåtagandet, 
resursåtgång etc 



Patienter med större vårdtyngd drar ner resultatet, 

även med ACG 

• I Uppsala, SLL och Västerbotten faller 

marginalen kraftigt vid högt ACG 

(ö.t.h) 

• Skånes ersättning är helt baserat på 

ACG/CNI – vilket leder till aningen 

försämrad marginal 

• Resultatet minskar dock i samtliga 

landsting 

• Vissa privata vårdgivare uppger att de 

har lyckats hantera populationer med 

ett högt ACG, genom att differentiera 

kompetensmixen så att fler aktiviteter 

kan hanteras av sjuksköterskor och 

övrig personal 

Förändring i marginal jämfört 

med normalfall, ACG=1,2 
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Patienter med lägre vårdtyngd både minskar och ökar 

resultatet 

• I Uppsala, Stockholm och 

Gävleborg förbättras resultatet 

vid lågt ACG (ö.t.h) 

• I några landsting, som VGR, 

Skåne och Dalarna försämras 

resultatet 

• Skånes ersättning är helt baserat 

på ACG/CNI – vilket leder till 

aningen försämrad marginal 

• Resultateffekterna är dock 

mindre än för högt ACG 
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Förändring i marginal jämfört 

med normalfall, ACG=0,8 



Socio-ekonomiskt svaga områden drar ner resultatet, 

även med CNI 

• I samtliga landsting utom 

Östergötland faller marginalen 

vid högt CNI (ö.t.h) 

• Skånes ersättning är helt baserat 

på ACG/CNI – vilket leder till en 

endast något försämrad marginal 

• Några vårdgivare uppger att 

kompetensmixen kan optimeras 

för populationer med högt CNI – 

på så sätt kan det förväntade 

fallet i marginal motverkas 
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Förändring i marginal jämfört 

med normalfall, CNI=1,2 
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Socio-ekonomiskt priviligierade områden förbättrar 

resultatet något 

• I flertalet landsting förbättras 

resultatet något vid lågt CNI 

(ö.t.h) 

• Skånes ersättning är helt baserat 

på ACG/CNI – vilket leder till 

aningen försämrad marginal, de 

välmående patienterna har låg 

kostnad, men också låg 

ersättning 

• Resultateffekterna är dock 

mindre än för ACG 
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Förändring i marginal jämfört 

med normalfall, CNI=0,8 



Socio-ekonomiskt svaga områden med tunga 

patienter är förödande för resultatet 

• I samtliga landsting faller 

marginalen vid högt CNI och 

ACG (ö.t.h) 

• Skånes ersättning är helt baserat 

på ACG/CNI – vilket leder till en 

lägre försämring av marginalen 

• Resultatet minskar i samtliga 

landsting 

Förändring i marginal jämfört med 

normalfall, CNI=ACG=1,2 
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Ersättningen till vårdcentraler i landsbygd varierar 

• I mindre tättbefolkade områden är 

enheterna ofta mindre, varför det är 

rättvisande att analysera effekterna på 

en mindre vårdcentral (5,000 pat) i 

landsbygd 

• Stockholm och Västerbotten har system 

som skapar goda förutsättningar att 

bedriva primärvård i dessa områden 

• I flertalet landsting faller resultatet 

kraftigt i landsbygd 

• Östergötland har en relativt generös 

kompensation för geografiska avstånd – 

och marginalen minskar endast i mindre 

utsträckning 
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Förändring i marginal jämfört med 

normalfall 



Betraktar man ett nationellt viktat utfall så minskar 

basenhetens marginaler med högt CNI och ACG 

Den sammanlagda effekten i 

samtliga landsting: 

• Vårdcentraler (basenheten) i 

socio-ekonomiskt drabbade 

områden uppvisar något lägre 

marginal 

• Vårdcentraler (basenheten) 

med en patientpopulation med 

större vårdbehov uppvisar 

väsentligt lägre marginal 

• Antalet listade patienter är av 

stor betydelse för marginalen – 

små enheter har svårt att nå 

marginal 

Genomsnittlig marginal nationellt, dvs den totala 

vinsten från samtliga enheter landsting i förhållande till 

samlad omsättning. Låg – Medel – Hög (liten – stor) 
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I samtliga landsting faller resultatet för mindre enheter – 

men ökar för stora 

• Föga överraskande så försämras 

resultatet då skalfördelar inte kan 

uppnås 

• Storlekens betydelsen varierar 

beroende på lokal-, läkemedel-, 

personalkostnader etc 

• Oavsett landsting är det dock 

tydligt att små enheter har svårt att 

överleva – och att nya aktörer 

behöver finansiell styrka för att 

etablera sig 
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Förändring i marginal jämfört 

med normalfall 



Slutsatser kring ersättningssystemets komponenter 

Enkelt att harmonisera 

Kapitering: Åldersfördelad  ersättning  torde 

vara enkelt att harmonisera  

CNI: CNI torde kunna harmoniseras 

ACG: ACG torde kunna harmoniseras: 

Täckningsgrad: Torde till viss del kunna 

harmoniseras – men beror av landstingets 

målbild 

Momskompensation: Torde inte behöva 

variera – eller genomgå plötsliga 

förändringar som nyligen skett 

Källa: Vasco Advisers, analyserade landsting 41 

Komplext att harmonisera 

Besöksersättning: Betalning för enskilda 

besök - dels nivå, dels per yrkeskategori - 

utgör strategiska beslut och kan endast med 

viss svårighet harmoniseras 

Läkemedel: Primärvårdens andel av 

läkemedelsnotan varierar mellan landsting – 

harmonisering komplex 

Medicinsk service: Harmonisering komplex 

– men ökad transparens vore gynnsam 

Geografi: Tilläggsersättning beroende på 

geografi bör utarbetas lokalt. 

Kvalitet: Utgör strategiska beslut och kan 

endast med viss svårighet harmoniseras – 

beror av landstingets målbild 

 



Slutsatser 

• Samtliga landsting har infört valfrihetssystem inom primärvård - enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). Ett 

viktigt motiv har varit att åstadkomma effektiva patientprocesser genom ökad tillgänglighet och attraktivitet 

ur patientens synvinkel.  

• De ekonomiska förutsättningarna för utförarna skiljer sig mellan landstingen – vilket innebär att patientens 

möjlighet att söka vård och därmed utöva sin valfrihet kommer att variera beroende på var i landet och 

under vilket ersättningssystem han lever. 

• Flertalet landsting menar att ersättningsmodellerna för primärvården alltjämt konvergerar - de kommande 

åren kommer att innebära justeringar av systemen.  

• Det råder bred politisk enighet om inriktningen i vårdvalet och det fortsatta arbetet med 

ersättningssystemen. 

• En annan slutsats är att vårdtunga patienter, med högt ACG, är olönsamma, till viss del även i de system 

som tillämpar ACG-ersättning. - ersättningsmodellerna inom primärvården beskriver ännu inte helt korrekt 

den faktiska resursåtgången.  

• Några har lagt stor vikt vid ACG/CNI – som Skåne, Dalarna och VGR.  

• Andra - Halland och Uppsala - har beslutat att inte införa vare sig ACG eller CNI.  

• Majoriteten av landsting uppger att de är på väg mot ersättningssystem som tar ökad hänsyn till vårdtyngd 

och socio-ekonomi, vilket kommer att förbättra möjligheterna att erbjuda vård på lika villkor.  

• Vårdvalsmodellerna kan behöva skilja sig åt pga de skilda förhållanden som råder i landet, men samhällets 

övergripande mål för patientens rättigheter skulle gynnas av att de kommande årens arbete med 

ersättningssystemen ledde fram till jämförbara villkor för vårdgivaren. 
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Appendix A 

Ersättningssystemets komponenter i de 

analyserade landstingen 
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Ersättningssystemets komponenter 

• Åldersintervall: 3 åldersintervall 

• Kapitering: Uteslutande åldersbaserad 

• Besöksersättning: differentierad minus patientavgift 

150 kr. 

• CNI: N/A. Inga planer på införande 

• ACG: N/A. Inga planer på införande 

• Läkemedel: Fri nyttighet 

• Lab/radiologi: Lab fullt kostnadsansvar, radiologi 20% 

• Geografi: Extraersättning enlig 3 kategorier. 

• Kvalitet: 3 parametrar 

• Momskompensation: 6% 

 

Åldersbaserad ersättning - Stockholm 

Ålder 
Ersättning per 

individ 

Patient-
fördelning för 
basenheten 

0–5              734     7,00% 

6–64              616     74,90% 

65–            1 588     18,09% 

För basenheten Ers, kr 

Basersättning          3 008 

Läkemedel           1 517 

Stockholm  - införde vårdval 

januari 2008 

Källa: Vasco Advisers, analyserade landsting 44 



Västra Götaland - vårdval infördes 

oktober 2009  

Ersättningssystemets komponenter 

• Åldersintervall: ettårsintervall 

• Kapitering: åldersbaserad + ACG 

• Besöksersättning: Enbart patientavgift - är 

differentierat och avräknas mot de ersättningar som 

utgår 

• CNI: Används, men ersättning utgår enbart vid 

CNI>2,5 

• ACG: Ja, 528 000 ACG-poäng i VGR, med 

ersättningen 345 kr per poäng och månad. 

• Läkemedel: Fullt kostnadsansvar 

• Lab/radiologi: Fullt kostnadsansvar 

• Geografi: Extraersättning enlig poängsystem, total 100 

mkr i VGR. 

• Kvalitet: Uppföljning enligt 8 indikatorer.  

• Momskompensation: 3% 

 

För basenheten Ers, kr 

Basersättning          1 385 

ACG           1 385 

CNI            - 

Genomsnittlig poäng 
per pat 

0,33 

Källa: Vasco Advisers, analyserade landsting 45 



Skåne - Hälsoval Skåne infördes maj 

2009 

Ersättningssystemets komponenter 

• Åldersintervall: N/A 

• Kapitering: Baseras helt på ACG/CNI. 80% ACG och 

20% CNI.  

• Besöksersättning: Ingen rörlig ersättning per besök 

utöver patientavgiften som tillfaller Region Skåne. 

• CNI: 20% av kapiteringen, 209 kr per poäng 

• ACG: 80% av kapiteringen , 209 kr per poäng 

• Läkemedel: Erhåller en ersättning på 65 kr/år vid vikt 

1,0. 2011 har vårdgivaren kostnadsansvar 75%. 

• Lab/radiologi: Fullt kostnadsansvar. 

• Geografi: N/A 

• Kvalitet: Uppföljning enligt 8 parametrar 

• Momskompensation: 3% 

För basenheten Ers, kr 

Basersättning - 

Läkemedelsersättning 780 

ACG 2 006 

CNI    502 

Källa: Vasco Advisers, analyserade landsting 46 



Östergötland – vårdval infördes 

september 2009  

Ersättningssystemets komponenter 

• Åldersintervall: 8 intervall 

• Kapitering: Åldersbaserad, 1 042 kr vid vikt 1,0 

• Besöksersättning Patientavgift 150 kr för läkare och 

sjukvårdande behandling 100 kr. Vårdenheten behåller 

ersättningen 

• CNI: Används. Listade från ”socioekonomiskt svaga 

områden”, 1 736/kr/listad 

• ACG: N/A 

• Läkemedel: Fullt kostnadsansvar. Ersätts utifrån 

separat fördelning, 2,992 kr för basenheten 

• Lab/radiologi: Fullt kostnadsansvar. 

• Geografi: För personer > 75 år extraersättning i 2 

intervall. Till detta kommer s.k. Basersättning med 

perifer belägenhet o/e lågt invånarantal, d v s antal 

listade. 

• Kvalitet: 4 parametrar som ger extraersättning samt 

täckningsgrad . 

• Tolk:  Vårdgivare bekostar språktolk och landstinget 

teckentolk. 

• Momskompensation: 3% 

 

Åldersbaserad ersättning - Östergötland 

Ålder Poäng 
Ersättning per 

individ 

Patient-
fördelning för 
basenheten Läkemedel 

0-6 3,1            3 230     8,11%        4 703     

7-14 0,8               802     8,48%        1 168     

15-19 0,8               854     6,84%        1 244     

20-44 1,0            1 042     32,70%        1 517     

45-64 1,6            1 698     25,77%        2 473     

65-74 2,6            2 668     9,55%        3 884     

75-79 4,3            4 481     3,26%        6 523     

80- 8,9            9 232     5,28%      13 441     

För basenheten Ers, kr 

Basersättning          2 055     

Läkemedelsersättning          2 992     
Källa: Vasco Advisers, analyserade landsting 47 



Uppsala - vårdval infördes januari 

2010  

Ersättningssystemets komponenter 

• Åldersintervall: 4 intervall för ersättningen.  

• Kapitering: Åldersbaserad, 2,178 kr för basenheten 

• Besöksersättning: differentierat för olika 

yrkesgrupper. Patientavgiften (140 

kr/läkarbesök)tillfaller landstinget 

• CNI: N/A. Inga planer på införande. 

• ACG: N/A. Inga planer på införande 

• Läkemedel: Särskild kapiteringsersättning indelad i 6 

åldersintervall. Vårdgivaren har fullt kostnadsansvar. 

För 2011 finns vinst/förlusttak. Vinsttaket + 5% och 

förlusttaket -8%. . 

• Lab/radiologi: Fullt kostnadsansvar. 

• Geografi: Utbetalas en ”strukturersättning” för perifert 

belägna vårdcentralen motsvarande 15%/ listad. 

• Kvalitet: Utgörs av 5% av det faktiska belopp som 

utbetalas i kapiteringsersättning. Målområden beslutas 

för respektive år. 

• Momskompensation: 3% 

 

Åldersbaserad ersättning - Uppsala 

Ålder 
Ersättning 

per individ, 
med CNI 

Ersättning per 
individ, utan 

CNI 

Patient-
fördelning för 
basenheten 

0 – 5       4 390           4 087     7,00% 

6 – 64       1 201           1 122     74,90% 

65 – 74       4 144           3 875     9,55% 

75 -        6 168           5 798     8,54% 

För basenheten Ers, kr 

Basersättning          1 992 

CNI            138     

Källa: Vasco Advisers, analyserade landsting 48 



Ersättningssystemets komponenter 

• Åldersintervall: 4 åldersintervall. Erhåller en ”Hälso- 

och sjukvårdspeng” på 2 927 kr, vikt 1,0. 

• Kapitering: Uteslutande åldersbaserad 

• Besöksersättning: Ingen besöksersättning för egna 

patienter, men får behålla patientavgiften. För 

läkarbesök 130 kr/besök. 

• CNI: N/A. Inga planer på införande 

• ACG: N/A. Inga planer på införande 

• Läkemedel: Fri nyttighet, men har ett system med 

måluppfyllelse avseende läkemedel där hälso- och 

sjukvårdpengen reduceras 

• Lab/radiologi: Fullt kostnadsansvar. 

• Geografi: N/A 

• Kvalitet: Ja, höga krav på täckningsgrad 

• Momskompensation: 6% 

 

Åldersbaserad ersättning - Halland 

Ålder Poäng 
Ersättning per 

individ 

Patient-
fördelning för 
basenheten 

0–6 2,1            6 147     8,1% 

7–64 0,6            1 756     73,8% 

65–79 2,0            5 854     12,8% 

80– 3,0            8 781     5,3% 

För basenheten Ers, kr 

Basersättning          3 008 

Läkemedel           1 517 

Halland – var först ut med vårdval i januari 

2007 

Källa: Vasco Advisers, analyserade landsting 49 



Dalarna var sent ute - vårdval 

infördes maj 2010  

Ersättningssystemets komponenter 

• Åldersintervall: N/A 

• Kapitering: utgör 70% av ersättningen. Av dessa är 

80% ACG och 20% CNI. Dessutom är 20% 

täckningsgrad, 5% Kvalitetsmått samt 5% 

besöksersättning 

• Besöksersättning: Besöksersättning 55 kr/besök och 

telefonkonsultation 27kr. Patientavgiften tillfaller 

landstinget. 

• CNI: Används. 20% av kapiteringen 

• ACG: Används. 80% av kapiteringen  

• Läkemedel: Fullt kostnadsansvar, Lt anger att 

”Separat ersättning för läkemedel kommer att 

utvecklas under 2011”.  

• Lab/radiologi: Fullt kostnadsansvar. 

• Geografi: Används ej, utöver glesbygdstillägg för 

Särna. 

• Kvalitet: Ersättning 5% av kapiteringen = 200 kr per 

invånare 

• Tolk:  Ersättning 1300 kr/besök oavsett typ av tolk. 

• Momskompensation: 3% 

För basenheten Ers, kr 

Basersättning - 

Läkemedelsersättning  -         

CNI 560 

ACG 2239 

Källa: Vasco Advisers, analyserade landsting 50 



Gävleborg - vårdval infördes januari 

2010  

Ersättningssystemets komponenter 

• Åldersintervall: N/A 

• Kapitering: viktas utifrån ålder 1938 kr/poäng 

• Besöksersättning: Patientavgift som behålls av 

vårdgivaren (150 kr/läkarbesök). 

• CNI: Används. CNI 506 kr/poäng  

• ACG: N/A 

• Läkemedel: Fullt kostnadsansvar. Ersätts med 

läkemedel 875 kr/poäng.  

• Lab/radiologi: Fullt kostnadsansvar. 

• Geografi: Särskild ersättning för glesbygd 

• Kvalitet: Max. 3% av den totalt erhållna ersättningen 

för basuppdraget. 

• Tolk:  Språk enligt avtal och övrig tolkning ersätts av 

landstinget. 

• Momskompensation: 3% 

Åldersbaserad ersättning - 
Gävleborg 

Ålder Patientfördelning 
för basenheten 

0-4 5,87% 

5-19 17,55% 

20-49 39,35% 

50-69 24,62% 

70-79 7,31% 

80- 5,28% 

För basenheten Ers, kr 

Basersättning          1 938 

Läkemedelsersättning            875    

CNI            506 

Källa: Vasco Advisers, analyserade landsting 51 



Västerbotten - vårdval infördes januari 

2010  

Ersättningssystemets komponenter 

• Åldersintervall: 5 intervall 

• Kapitering: Åldersbaserad, 2,178 kr för basenheten 

• Besöksersättning: Patientavgift 200 kr/läkarbesök 

som vårdcentralen behåller. 

• CNI: Används. Genomsnittlig ersättning är 120 

kr/individ. 

• ACG: N/A 

• Läkemedel: Fullt kostnadsansvar. Ersätts utifrån 

separat fördelning/åldersgrupp, 1,035 kr för 

basenheten 

• Lab/radiologi: Fullt kostnadsansvar. 

• Geografi: Erhåller olika åldersviktade procentuella 

påslag kopplat till avstånd till närmaste sjukhus 

• Kvalitet: 5 olika indikatorer. Ersättningen motsvarar 

4% av vårdcentralen åldersviktade kapitering, vilket 

motsvarar 18 kr/poäng. 

• Tolk:  Fullt kostnadsansvar för alla typer av tolkning. 

• Momskompensation: 3% 

 

Åldersbaserad ersättning - Västerbotten 

Ålder Poäng 
Ersättning per 

individ 

Patient-
fördelning för 
basenheten Läkemedel 

0-6         1,30                 2 854     8,11% 212 

7-19         0,40                    878     15,31% 318 

20-64         0,79                 1 734     58,47% 700 

65-79         1,60                 3 512     12,81% 2756 

80-         3,00                 6 585     5,28% 3922 

För basenheten Ers, kr 

Basersättning          2 178     

Läkemedelsersättning          1 035     
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Västmanland - vårdval infördes januari 

2008 

Ersättningssystemets komponenter 

• Åldersintervall: 4 intervall för ersättningen. 

Vårdpengens storlek kopplad till CNI samt röntgen.  

• Kapitering: Åldersbaserad, 2,178 kr för basenheten 

• Besöksersättning: Patientavgift som vårdcentralen 

behåller. Läkarbesök ersätts med 140 kr/besök. Ersätts  

även för frikort. 

• CNI: Används. Ersättning genom en viktad CNI-peng 

med snitt 130,50 kr/listad och år. 

• ACG: Planer på att genomföra fr.o.m. 1/7 2010 avbröts 

p.g.a. kvalitetsproblem. Avser införa med vikt 14%. 

• Läkemedel: Från 2011 50% kostnadsansvar. Medel 

för detta kommer att fördelas. 

• Lab/radiologi: Fullt kostnadsansvar. 

• Geografi: N/A 

• Kvalitet: 14 olika parametrar med olika procentsatser. 

• Momskompensation: 3% 

 

Åldersbaserad ersättning - Västmanland 

Ålder 
Ersättning 

per individ, 
med CNI 

Ersättning per 
individ, utan 

CNI 

Patient-
fördelning för 
basenheten 

0 – 5       4 390           4 087     7,00% 

6 – 64       1 201           1 122     74,90% 

65 – 74       4 144           3 875     9,55% 

75 -        6 168           5 798     8,54% 

För basenheten Ers, kr 

Basersättning, ej CNI          1 992 

CNI            138     
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