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1. Inledning
En av de främsta målsättningarna med vårdvalsreformen inom
husläkarverksamheten i Stockholm var att förbättra patienternas tillgänglighet
till primärvården. Med den fria etableringen gavs möjligheter för ett ökat utbud
av aktörer på marknaden samtidigt som det nya ersättningssystemet gav
incitament att öka antalet besök. Båda förändringarna skapade förutsättningar
för en ökad produktion.
Kritiker till vårdvalsmodellens utformning pekade på riskerna med att de starka
incitamenten till att producera många besök skulle leda till en utbudsstyrd
efterfrågan där lätta besök premieras och där tunga diagnosgrupper trängs
undan. Vidare framfördes farhågor om att drivkraften att producera många och
snabba besök skulle kunna påverka vårdens kvalitet negativt.
Den här rapporten är den andra delen i en serie om fyra delrapporter som
tillsammans utgör femårsutvärderingen av Vårdval Stockholm. Syftet med
denna rapport är att redovisa de förändringar som har skett när det gäller
tillgänglighet och konsumtionsmönster för de fem första åren med Vårdval
Stockholm samt åren innan genomförandet av modellen. Utgångspunkten är att
undersöka om målet med förbättrad tillgänglighet har uppfyllts och vi berör
också de risker som har lyfts fram gällande eventuella undanträngningseffekter
och utbudsstyrd efterfrågan. Rapporten behandlar följande områden:




Utvecklingen av vårdutnyttjande, kostnader och patientnöjdhet
Produktivitetsskillnader och produktivitetsutveckling
Effekter på andra vårdformer

Övriga delrapporter behandlar vårdvalsmodeller i Sverige och internationellt,
valfrihet samt jämlikhetsaspekter.
Rapporten är disponerad på följande sätt. I kapitel två redogörs för de databaser
och metoder som har använts i rapporten. I kapitel tre presenteras
konsumtionsutvecklingen och i kapitel fyra behandlar vi kostnader. Kapitel fem
redovisar produktivitetsutvecklingen och här undersöker vi även eventuella
bieffekter av den ökade produktiviteten. Kapitel sex behandlar patientnöjdheten
och i kapitel sju analyserar vi vad som påverkar patientnöjdheten respektive
produktiviten. Kapitel åtta redovisar slutligen effekter på andra vårdformer och
studerar förekomst av så kallade övervältringseffekter.
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2. Data och metod
De dataunderlag som används i rapporten för att undersöka tillgängligheten och
konsumtionsutvecklingen baseras dels på register som landstingets
patientstatistik och kostnadsredovisning, dels på enkäter från landstinget om
patienternas omdömen om vården. Uppgifter om vårdutnyttjande har hämtats
från landstingets VAL-databas och uppgifter om patientupplevd kvalitet på
mottagningsnivå har hämtats från Institutet för kvalitetsindikatorer Indikators
databas över resultat från patientenkäten. Uppgifter om beställarens kostnader
per område och husläkarmottagningar har hämtats från landstingets
redovisningssystem ”Raindance”. Dessutom har befolkningsstatistik baserat på
data från SCB använts. I tabell 1 summeras de olika datakällor som använts i
rapporten.
Tabell 1. Datakällor och variabler
Datakällor
VAL-databasen, SLL
Indikator
ListON, SLL
Ekonomisystem – ”Raindance”, SLL
Befolkningsdata, SCB

Variabler
Vårdutnyttjande
Patientnöjdhet
Listning av medborgare
Kostnader
Invånare, ålderssammansättning

De analyser som gjorts i rapporten är främst baserade på data på
mottagningsnivå (husläkarmottagning) inom landstinget. Tidsperioden för
sammanställningarna och analyserna är 2006-2012. Metoderna som används för
att redovisa utvecklingen av vårdutnyttjande, kostnader och patientnöjdhet är i
huvudsak deskriptiva mått. Produktiviteten undersöks dels med dels med hjälp
av måttet kostnad per viktad vårdkontakt och dels med hjälp av benchmarkingmetoden Data Envelopment Analysis (DEA). Se bilaga 1 för en närmare
beskrivning av DEA.
För att undersöka vilka mottagningsspecifika egenskaper som påverkar utfallet i
DEA-modellen och patientnöjdheten använder vi oss av multipla linjära
regressionsanalyser. Metoden är väl lämpad för denna typ av analyser då den
möjliggör att enskilda effekter hos modellens variabler kan särskiljas samtidigt
som övriga effekter av de i modellen ingående variablerna hålls konstanta.
Standardiserade koefficienter är oberoende av variablernas enheter och kan
därför användas för att kunna jämföra deras effekter direkt mot varandra. För att
utifrån de relevanta variablerna kunna skapa den bäst lämpade
regressionsmodellen används stegvis regressionsanalys som utgångspunkt,
vilket är en metod som inkluderar och exkluderar variabler utifrån deras
signifikans i modellen. Andelen av den totala variationen i den beroende
variabeln som förklaras av en regressionsmodell anges av dess förklaringsgrad
R2, vilken i sin justerade form dessutom tar hänsyn till antalet ingående
variabler. Signifikansnivån 0,05 används i samtliga regressionsanalyser.
Envägs variansanalyser (ANOVA) med Tukey-test på 5 % signifikansnivå
används för att undersöka om det finns signifikanta skillnader i andelen
återbesök per typ av utförare och i patientnöjdhet före respektive efter införandet
av vårdval
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3. Konsumtionsutvecklingen - Fler läkarbesök
per person och fler personer som gör
läkarbesök
Med vårdvalsreformen infördes flera mekanismer som skapade förutsättningar
för en ökad vårdkonsumtion inom husläkarverksamheten. Den fria etableringen
skapade möjligheter för nya aktörer att inträda på marknaden och den ökade
andelen prestationsbaserad ersättning stärkte incitamenten till att producera
besök. Dessa mekanismer har haft effekt och antalet vårdkontakter inom
husläkarverksamheten har ökat stort sedan införandet av vårdval. Det totala
antalet fysiska besök på mottagning eller i hemmet hos läkare eller sköterska
ökade från 4,8 miljoner år 2007 till 5,8 miljoner 2012. Figur 1 visar
utvecklingen av antalet besök per invånare under perioden år 2006 till 2012.
Som figuren visar kan ökningen i princip helt tillskrivas förändringen av antalet
läkarbesök då antalet sköterskebesök per invånare har varit mer eller mindre
oförändrat under uppföljningsperioden.
I definitionen av besök inkluderar vi fysiska besök på mottagning och i hemmet.
Vårdgivarkategorier som ingår är läkare, distriktssköterska, sjuksköterska och
undersköterska.
Antal besök per
invånare
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Källa: VAL-databasen och SCB. Vårdkonsumtionen för invånare från Norrtälje eller för invånare
utanför Stockholms län inkluderas inte i urvalet

Figur 1. Antal läkarbesök och sköterskebesök inom husläkarverksamhet inklusive
basal hemsjukvård per invånare i Stockholms län exklusive Norrtälje.

Mellan år 2006 och 2007, innan vårdvalsreformen trätt i kraft, ökade både
antalet läkarbesök och sköterskebesök. Det kan förklaras av att
ersättningssystemet redan sedan år 2005 hade förändrats mot en ökad andel
prestationsbaserad ersättning. Mellan år 2007 och 2008 sker det dock ett tydligt
skift uppåt i förändringen av antalet läkarbesök samtidigt som antalet
sköterskebesök per invånare istället viker av nedåt.
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Alla åldersgrupper har ökat sitt vårdutnyttjande år 2012 i jämförelse med 2007
när det gäller läkarbesök. För sköterskebesöken har antalet besök per person
minskat för alla åldersgrupper utom för de allra äldsta. Tabell 2 visar antalet
läkarbesök respektive antalet sköterskebesök per person uppdelat på
åldersgrupper 2007 och 2012. Flest läkarbesök per person gör invånare i
åldrarna 75-84 år, följt av invånare 85 år eller äldre. När det gäller
sköterskebesöken gör de allra äldsta flest besök.
Tabell 2. Antal läkarbesök och sköterskebesök inom husläkarverksamhet inklusive
basal hemsjukvård per invånare 2007 och 2012 uppdelat på åldersgrupper
Åldersgrupp

Läkarbesök per invånare

2007
0-5
1,30
6-17
0,74
18-39
0,85
40-64
1,33
65-74
2,42
75-84
3,77
85+
3,26
Källa: VAL-databasen och SCB

2012
1,45
0,91
1,08
1,64
2,95
4,78
4,63

Sköterskebesök per invånare
2007
0,18
0,16
0,17
0,70
2,62
7,82
15,35

2012
0,11
0,12
0,16
0,65
2,30
7,53
17,15

Tabell 3 visar utvecklingen för män och kvinnor för läkarbesök respektive
sköterskebesök. Både män och kvinnor har ökat antalet läkarbesök per person.
Antalet sköterskebesök per person har minskat för kvinnorna, men ligger kvar
på samma nivå för männen. I delrapport 4 i denna utvärdering analyseras
förändringen av vårdutnyttjandet för olika grupper ytterligare.
Tabell 3. Antal läkarbesök och sköterskebesök inom husläkarverksamhet inklusive
basal hemsjukvård per invånare 2007 och 2012 uppdelat på kön
Läkarbesök per invånare
2007
2012
Män
Kvinnor

1.13
1.52

1.43
1.89

Sköterskebesök per invånare
2007
2012
0.94
1.46

0.94
1.39

Källa: VAL-databasen och SCB

De allra flesta läkarbesöken äger rum på en mottagning. Bara en liten del, cirka
en procent, av läkarbesöken utförs i hemmet. För sköterskebesöken utgör
hembesöken däremot en majoritet; år 2012 uppgick hembesöken till två
tredjedelar av det totala antalet sköterskebesök. Figur 2 visar besöken uppdelade
på om de ägt rum i hemmet eller på mottagning.

Antal besök per invånare
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Figur 2. Antal läkarbesök och sköterskebesök inom husläkarverksamhet inklusive
basal hemsjukvård per invånare i Stockholms län exklusive Norrtälje, uppdelat på
om besöket ägt rum i hemmet eller på mottagning

Andel av invånarna som
gjort minst ett besök

Ökningen av antalet läkarbesök kan både förklaras av att en större andel av
befolkningen besöker läkare inom husläkarverksamheten och att de som gör
besök i genomsnitt gör fler besök per person. Figur 3 visar andel av
befolkningen som har gjort minst ett besök på mottagning eller i hemmet 20062012.
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Källa: VAL-databasen och SCB

Figur 3. Andel av befolkningen i Stockholms län exklusive Norrtälje som har gjort
minst ett besök inom husläkarverksamhet inklusive basal hemsjukvård 2006-2012

Under 2006 och 2007 gjorde 47 procent av befolkningen i Stockholm minst ett
läkarbesök på mottagning inom husläkarverksamheten. År 2012 uppgick
motsvarande andel till 53 procent. Störst årlig ökning skedde mellan 2007 och
2008 då reformen trädde i kraft. När det gäller sköterskebesöken har andelen av
befolkningen som har gjort minst ett besök minskat under 2006-2012 vilket
gäller både besök i hemmet och på mottagning.
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Som redan nämnts så har det genomsnittliga antalet besök per person ökat för de
invånare som gör minst ett läkarbesök på mottagning. Det gäller även
sköterskebesök i hemmet. När det gäller läkarbesök i hemmet och
sköterskebesök på mottagning har det genomsnittliga antalet besök för dem som
gör minst ett besök däremot minskat. Tabell 4 visar andel av befolkningen som
har gjort minst ett besök, antal besök per invånare och antal besök per person
som har gjort minst ett besök 2007 och 2012.

Tabell 4. Andel av befolkningen som har gjort minst ett besök, antal besök per
invånare och antal besök per person som har gjort minst ett besök 2007 och 2012
Andel av
befolkningen som
gjort minst ett besök

Antal besök per
invånare

Antal besök per
person som gjort
minst ett besök

2007 2012

utv.

2007 2012 utv.

2007 2012

Motta gni ngs - Lä ka re
Sköters ka
bes ök

0,47
0,15

0,53
0,14

13%
-9%

1,30 1,62 25%
0,46 0,39 -15%

2,77
3,01

Lä ka re
Sköters ka

0,01
0,02

0,01
0,02

17%
-8%

0,01 0,02 13%
0,75 0,77 3%

Hembes ök

utv.

3,06 10%
2,82 -7%

2,44 2,36 -3%
34,65 38,77 12%

Källa. VAL-databasen och SCB

Att läkarbesöken har ökat i så mycket större utsträckning än sköterskebesöken
tyder på att vårdvalsreformen har skapat kraftigare incitament för produktion av
läkarbesök än för sköterskebesök. Det går inte att säkert uttala sig om vad som
har orsakat förändringen. Ersättningssystemet som ger mer ersättning för ett
läkarbesök än ett sköterskebesök och som har ett lägre tak för sköterskebesök än
läkarbesök skulle kunna vara en del av förklaringen. Vi saknar dock information
om vad mottagningarnas kostnader för läkarbesök respektive sköterskebesök
uppgår till så vi kan inte svara på om den ena kategorin besök är mer lönsam för
mottagningarna än den andra. En annan tänkbar förklaring är att förändringen är
en anpassning till patienternas efterfrågan och önskemål. Eftersom ökningen
delvis beror på att nya patienter gör besök tyder det på att ett efterfrågetryck är
en del av förklaringen.
Det är svårt att svara på om förskjutningen mot en ökad andel läkarbesök är
positiv eller negativ. Det finns ingen standard för den optimala nivån av
läkarbesök i relation till sköterskebesök. Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv kan
det både tolkas som ett ineffektivt resursutnyttjande om det innebär att läkare
utför besök som en sjuksköterska skulle kunna göra eller ett effektivt
resursutnyttjande om det innebär att läkarens arbetstid koncentreras till
patientkontakten och att andra vårdgivare utför mer av kringarbetet.
Den stora ökningen av läkarbesök inom husläkarverksamheten innebär att
Stockholm har ett större vårdutnyttjande per person när det gäller läkarbesök i
jämförelse med andra landsting, men i ett internationellt perspektiv är nivån
fortfarande låg. Antal läkarbesök per invånare i Stockholm i jämförelse med
genomsnittet för Sverige och i andra länder redovisas i delrapport ett i denna
utvärdering.
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4. Kostnadsutvecklingen - Vårdval har inte lett
till ökade kostnader
Trots den stora ökningen av antalet besök inom husläkarverksamheten har
vårdvalsreformen inte lett till några stora kostnadsökningar. De totala
kostnaderna för husläkarverksamheten ökade i fasta priser1 från 3,87 miljarder
kronor år 2007 till 4,00 miljarder kronor år 2012 vilket motsvarar en ökning på
drygt 3 procent. Samma period ökade befolkningen i Stockholm (exklusive
Norrtälje) med mer än 9 procent. Sett per invånare har därmed kostnaderna för
husläkarverksamheten minskat under perioden. Kostnaden per invånare för
husläkarverksamheten uppgick till 2 045 kronor år 2007 (i 2012 års prisnivå)
och 1 934 kronor år 2012 vilket innebär en minskning med drygt 5 procent.
Tabell 5 visar kostnadsutvecklingen för husläkarverksamheten totalt och per
invånare från 2006 till 2012.

Tabell 5. Totala kostnader och kostnad per invånare för husläkarverksamheten
inklusive basal hemsjukvård
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Kostnad husläkarverksamhet
(löpande priser, mkr)

3 254

3 395

3 530

3 609

3 756

3 876

4 005

Förändring av kostnad sedan
föreg. år (löpande priser)

---

4.3%

4.0%

2.2%

4.1%

3.2%

3.3%

Kostnad husläkarverksamhet
(2012 års fasta priser, mkr)

3 855

3 875

3 901

3 901

3 965

3 984

4 005

Förändring av kostnad sedan
föreg. år
(2012 års fasta priser)

---

0.5%

0.7%

0.0%

1.6%

0.5%

0.5%

Befolkning exkl Norrtälje (dec
varje år, tusental)

1 863

1 894

1 926

1 963

1 998

2 035

2 070

---

1.7%

1.7%

1.9%

1.8%

1.8%

1.7%

2 069

2 045

2 026

1 987

1 984

1 958

1 934

---

-1.1%

-1.0%

-1.9%

-0.1%

-1.3%

-1.2%

Befolkningsutveckling
Kostnad per invånare (2012
års fasta priser)
Förändring av kostnad per inv.
(2012 års fasta priser)

Källa. Raindance och SCB

En förklaring till att kostnaderna inte har ökat i högre utsträckning är att
ersättningen till mottagningarna inte har räknats upp i takt med pris- och
löneökningar. Det finns även ett tak i ersättningsmodellen som bidrar till
kostnadskontrollen. Att ersättningarna inte har räknats upp i takt med inflationen
innebär i praktiken att mottagningarna för varje år har fått mindre betalt i reala
termer. Att antalet besök fortsätter att stiga för varje år kan vara en effekt av att
mottagningarna behöver producera mer för att behålla samma omsättning. Å
1

Fasta priser har beräknats med hjälp av Landstingsprisindex, LPI.
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andra sidan skulle en höjning av ersättningarna sannolikt öka lönsamheten på
besöken och därmed skapa incitament för ytterligare besök.
Marknadssituationer med bara en köpare eller finansiär kallas monopsonier. En
risk vid monopsoni är att köparen sätter ett så lågt pris att aktörer tvingas lämna
marknaden. På husläkarmarknaden finns det ingenting som tyder på en sådan
situation. Antalet mottagningar som har lämnat marknaden (utöver landstingets
avknoppningar av mottagningar och sammanslagningar) uppgår till totalt 12
stycken under uppföljningsperioden. Under samma period har 58 mottagningar
nyetablerats.
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5. Produktivitet - Produktiviteten inom
husläkarverksamheten har ökat
Att kostnaderna inte har ökat i samma utsträckning som produktionen av vård
innebär att produktiviteten inom husläkarverksamheten har ökat. Med
produktivitet avses antalet prestationer i relation till insatta resurser. En vanlig
indikator på produktivitet, som till exempel används av Sveriges Kommuner och
Landsting är kostnad per viktad vårdkontakt. För att beräkna detta mått viktas
vårdkontakter utifrån vilken personalkategori som besöket skett hos och utifrån
om besöket ägt rum på mottagning eller i hemmet. Ett läkarbesök på mottagning
ges vikten 1,0 och ett mottagningsbesök hos övriga personalkategorier ges
vikten 0,4. För hembesök multipliceras vikterna med 2 vilket ger en vikt på 2,0
för läkarbesök i hemmet och 0,8 för övriga personalkategorier.
Tabell 6 visar de totala kostnaderna för husläkarverksamheten, antalet viktade
vårdkontakter och kostnaden per viktad vårdkontakt 2006-2012.
Tabell 6. Kostnadsutveckling, besöksutveckling och kostnad per viktad vårdkontakt
2006 till 2012
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Kostnad för
husläkarverksamheten
(2012 års fasta priser, mkr)

3 855

3 875

3 901

3 901

3 965

3 984

4 005

Antal viktade besök
(tusental)

3 810

4 000

4 338

4 550

4 658

4 892

5 028

Kostnad per viktad
vårdkontakt, kr

1 012

969

899

857

851

815

796

Källa: Raindance och VAL-databasen

Som tabellen visar har kostnaden per viktad vårdkontakt minskat för varje år
sedan 2006 vilket innebär en ökning av produktiviteten. Störst var skillnaden
mellan 2007 och 2008 då kostnaden per viktad vårdkontakt sjönk med 70 kronor
(4,2 %).
Ett problem med att vikta vårdkontakter är att storleken på vikterna inte säkert
motsvarar den sanna fördelningen av hur resurskrävande olika prestationer är.
En annan metod för att analysera produktivitet som inte kräver viktning mellan
olika prestationer är Data Envelopment Analysis (DEA). DEA är en kvantitativ
metod som används för att undersöka den relativa produktiviteten mellan olika
enheter. Det finns två utgångspunkter för en DEA-analys. I den outputorienterade ansatsen estimeras det maximala antalet prestationer (outputs) givet
en viss kostnad (input). I den input-orienterade ansatsen undersöks istället den
lägsta möjliga kostnaden för att producera en given mängd outputs. Se bilaga 1
för en närmare beskrivning av metoden.
Vår analys utgår ifrån en outputorienterad DEA. Med hjälp av linjär
programmering skapas i DEA en front av de mest produktiva enheterna och
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linjära kombinationer av dem. Varje enhet får sedan ett värde på sin
produktivitet baserat på avståndet från fronten. Enheter som ligger på fronten får
värdet 1. Ju lägre DEA-värdet är desto längre ifrån fronten ligger enheten. Figur
4 visar utfallet av en DEA-modell med följande input och outputs:
Input:


Beställarens kostnad för mottagningen

Output:





Läkarbesök, mottagning
Sköterskebesök, mottagning
Läkarbesök, hem
Sköterskebesök, hem

Varje mottagning inkluderas som en separat observation för varje år den har
varit verksam. Mottagningar som startade sin verksamhet senare än det första
kvartalet ett givet år inkluderas inte för det året och mottagningar som har lagts
ner exkluderas under det år då nedläggningen skedde. Även hopslagningar av
mottagningar som till exempel Husby-Akalla är exkluderade ur analysen på
grund av risken att kostnadsdata och besöksdata inte är helt överensstämmande.
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
2007

2012

Figur 4. DEA-värden per mottagning 2007 och 2012. Mottagningarna är sorterade
efter utfallen år 2012.

De allra flesta enheter har förbättrat sin relativa produktivitet år 2012 i
jämförelse med år 2007. I tabell 7 ser vi det genomsnittliga DEA-värdet för
mottagningarna för respektive år under perioden 2006 till 2012 och som framgår
av tabellen har den relativa produktiviteten ökat för varje år.
Tabell 7. Genomsnittligt DEA-värde 2006-2012

Genomsnittligt DEA-värde
Produktivitetsutveckling

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0.595
--

0.612
3%

0.654
7%

0.667
2%

0.675
1%

0.692
2%

0.701
1%

Källa: VAL-databasen och Raindance
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Viktigt att tänka på när vi tolkar produktiviteten är att det är ett mått på
produktivitet ur beställarens perspektiv där vi som input inkluderar beställarens
kostnader. Hur mottagningarna sedan fördelar dessa resurser på olika aktiviteter
har vi inte kännedom om. Vi kan observera hur stor andel av besöken som utförs
av läkare respektive sköterskor eller hur mycket vård som utförs på mottagning
respektive i hemmet, men vi vet inte hur stor del av resurserna som läggs på
produktion av vård och hur stor del som till exempel plockas ut som vinst. Det
innebär att produktiviteten sannolikt skulle vara högre för till exempel vissa
vinstdrivna enheter om produktiviteten istället skulle skattas ur mottagningarnas
perspektiv.
Att tolka produktiviteten ur beställarens perspektiv är dock en relevant
utgångspunkt eftersom beställarens kostnad för vården också är skattebetalarnas
(exklusive patientavgifterna). Att produktiviteten ur beställarnas perspektiv har
ökat innebär att fler besök erhålls för de pengar som satsas på
husläkarverksamheten. Fler besök är dock inte synonymt med högre kvalitet
eller bättre vård. Teoretiskt sett kan det finnas en motsättning mellan att uppnå
en hög produktvitet och en hög kvalitet. I avsnitt 6 undersöker vi
patientnöjdheten under perioden innan och efter införandet av Vårdval
Stockholm och i nästa avsnitt undersöker vi om vi kan iaktta några bieffekter av
produktivitetsutvecklingen
i
form
av
fler
återbesök
eller
undanträngningseffekter.

5.1 Finns det bieffekter av produktivitetsutvecklingen?
Som vi har visat med både måttet kostnad per viktad vårdkontakt och DEAmodellen så har produktiviteten inom husläkarverksamheten ökat för varje år
under uppföljningsperioden. I produktivitetsmåtten tar vi bara hänsyn till om ett
besök har ägt rum eller inte. Analysen säger ingenting om innehållet i vården,
hur lång tid som lades på besöket eller om vården möter det slutgiltiga målet –
en förbättrad hälsa för patienten.
En farhåga som lyftes fram i och med införandet av vårdval var att reformen
skulle ge upphov till onödiga besök genom att vårdgivare till exempel delar upp
ett besök på flera tillfällen istället för att ta hand om patientens alla behov vid ett
och samma besök. En annan farhåga var att vårdtunga grupper skulle trängas
undan till förmån för patienter med mer övergående besvär. I detta avsnitt berör
vi dessa frågeställningar och undersöker utvecklingen av återbesök och besök
för olika diagnosgrupper.

5.2 Andelen återbesök har ökat något
För att undersöka om det finns en tendens till att vårdgivarna efter införandet av
vårdval systematiskt påverkar patienterna till att öka sin konsumtion tittar vi på
andelen besök som leder till ett återbesök inom en kort tid. Anledningen till att
vi undersöker andelen återbesök är att vårdgivaren har ett mycket större
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inflytande att påverka konsumtionen när det gäller återbesök än när det gäller
den första kontakten.
I VAL-databasen där vi hämtar uppgifter om vårdkonsumtion finns det en
variabel som anger om ett besök är ett nybesök eller ett återbesök. Kvaliteten på
variabeln är däremot inte så god att det går att använda den till en analys av
återbesöksfrekvensen över tid. Vi konstruerar därför ett eget mått på återbesök
där vi definierar återbesök som förekomst av ett nytt läkarbesök inom 10 dagar
efter ett nybesök på samma mottagning (figur 5). Nybesök i sin tur definieras
som ett läkarbesök vid en husläkarmottagning som har föregåtts av en period på
minst 30 dagar utan någon vårdkontakt.

Figur 5. Definition av nybesök och återbesök

Figur 6 visar andelen av alla nybesök som lett till ett återbesök inom 10 dagar
för hela befolkningen och som figuren visar är skillnaderna mellan åren relativt
små. Andelen återbesök ökade från år 2006 till 2009 för att sedan minska svagt
fram till år 2012.

Andel nybesök som följts av ett
återbesök

12%
10%
8.6%

9.8%

10.1%

10.0%

10.0%

9.7%

2008

2009

2010

2011

2012

8.9%

8%
6%
4%
2%
0%
2006

2007

Källa: VAL-databasen

Figur 6. Andel nybesök som följts av minst ett återbesök inom tio dagar, 2006 till
2012

För hela befolkningen verkar det därmed inte som att någon systematisk ökning
av antalet återbesök har satts i system. Det är däremot tänkbart att vissa grupper
eller vissa mottagningar har ökat andelen återbesök mer än andra. I figur 7 ser vi
andelen återbesök uppdelat på olika åldersgrupper. För de flesta åldergrupper ser
trenden likadan ut som för hela befolkningen. Andelen ökar något fram till 2009
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för att sedan sjunka. De äldsta åldersgrupperna har en något högre andel
återbesök än de yngre. För gruppen 85+ minskar inte andelen återbesök efter
2009 som för de andra grupperna.
14%

85+
75-84

12%

65-74
45-64
20-44
0-19

10%
8%
6%
4%
2%
0%
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Källa: VAL-databasen

Figur 7. Andel nybesök som har lett till ett återbesök inom tio dagar 2006 till 2012
för olika åldersgrupper

I figur 8 har vi istället delat upp återbesöksfrekvensen på olika typer av utförare:
privata mottagningar som etablerades innan vårdvalsreformen, privata
nyetablerade mottagningar och offentliga mottagningar. Det finns ingen skillnad
mellan privata mottagningar som etablerades innan reformen och offentliga
mottagningar. Däremot kan vi se att nyetablerade mottagningar har en
återbesöksfrekvens som ligger ett par procentenheter högre än mottagningarna
som etablerades innan vårdval.
14%

Andel återbesök

12%

Privat,
nyetablerad

10%
8%
6%

Privat,
etablerad
innan Vårdval

4%

Offentlig

2%
0%
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Källa: VAL-databasen

Figur 8. Andel nybesök som har lett till ett återbesök inom tio dagar 2006 till 2012
för olika typer av mottagningar

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi inte kan se några tecken på att
vårdgivare missbrukat systemet i form av att systematiskt börjat kalla tillbaka
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patienter i större utsträckning. Envägs variansanalys används för att undersöka
om skillnaderna mellan typerna är signifikant. Det finns inte någon skillnad
mellan privata och offentliga aktörer. Nyetablerade mottagningar avviker dock
med en signifikant högre andel återbesök. I gruppen nyetablerade mottagningar
finns det också en större spridning inom gruppen.
Att andelen återbesök har ökat något mer för de äldsta skulle kunna tolkas som
en omställning av produktionen mot att ett hälsoproblem behandlas i taget vid
varje besök. De äldsta patienterna är också den grupp som generellt har den mest
komplexa problematiken. Den besöksökning som vi kan iaktta för den äldsta
gruppen kan dock bara i liten utsträckning förklaras av en ökad andel återbesök.
Totalt sett har antalet läkarbesök per person i gruppen ökat med mer än 40
procent.
Ett problem med måttet på återbesök är att det krävs en period på 30 dagar utan
något besök för att vi ska kunna identifiera nybesök. Patienter som konsumerar
mycket vård och som därmed inte har någon besöksfri 30-dagarsperiod under
hela året ingår inte i sammanställningen. Antalet besök som varken klassas som
nybesök eller återbesök uppgår till ungefär en tredjedel av besöken. Denna andel
ökar också efter införandet av vårdval vilket är naturligt eftersom det
genomsnittliga antalet besök per invånare ökar. År 2007 var andelen besök som
varken klassades som nybesök eller återbesök 33 procent och 2012 var
motsvarande andel 36 procent.

5.3 Läkarbesök med övergående diagnoser har inte ökat
mer än läkarbesök med kroniska diagnoser
Som vi redan har nämnt var en ytterligare farhåga som fördes fram med vårdval
att patientgrupper med kroniska sjukdomar skulle trängas undan till förmån för
personer som sökte vård för mer övergående besvär. En nyligen utgiven rapport
från Myndigheten för vårdanalys visar att ökningen i antal besök för
befolkningen i stort inte resulterat i undanträngning (Janlöv m.fl., 2013).
Däremot visar rapporten att besök med övergående diagnoser, såsom halsont
och snuva, ökat mer än besök med komplicerade diagnoser – både för kroniskt
sjuka och för befolkningen i stort. Vårdanalys definition av primärvård är dock
bredare än det vi i Stockholms län definierar som husläkarverksamhet. Därför
studerar vi i detta och kommande avsnitt frågan på nytt. I detta avsnitt
undersöker vi relationen mellan övergående diagnoser och kroniska diagnoser
för diagnossatta läkarbesök. I kommande avsnitt följer vi istället upp samtliga
besök för individer med en kronisk sjukdom.
Den centrala frågan i detta avsnitt är om andelen besök med en övergående
diagnos ökat mer än andelen besök med en kronisk diagnos. I gruppen
övergående diagnoser inkluderar vi akuta luftvägsinfektioner, virussjukdom och
medicinsk observation och bedömning. I gruppen kroniska diagnoser tar vi med
diabetes, hypertoni, förmaksflimmer, ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt och
cerebrovaskulära sjukdomar. Totalt sett hamnar cirka 30 procent av de
diagnossatta besöken i någon av dessa två grupper. Besök som diagnosticerats
med både en övergående och en kronisk diagnos räknas in i båda de studerade
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diagnosgrupperna. Figur 9 visar fördelningen av diagnoser för de två grupperna
under perioden 2006 till 2012.
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Övergående diagnoser
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Kroniska diagnoser
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Källa: VAL-databasen

Figur 9. Andel av samtliga diagnossatta besök som klassificerats med en övergående
respektive kronisk diagnos 2006 till 2012

Som figur 9 visar har besöken med kroniska diagnoser sammantaget ökat mer
relativt sett än besöken med övergående diagnoser. För de övergående
diagnoserna ligger andelen ganska stabilt runt 16 procent av det totala antalet
diagnossatta besök. För de kroniska diagnoserna har andelen ökat från cirka 12
procent 2006 och 2007 till 15 procent 2012. I figur 10 och 11 delar vi upp de två
grupperna per diagnos.
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2009

2010

2011
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Medicinsk obs. och bedömning

Virussjukdom
Källa: VAL-databasen

Figur 10. Andel av det totala antalet diagnossatta läkarbesök som utgörs av besök
med diagnoser inom tre övergående diagnosgrupper, 2006 till 2012
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Figur 11. Andel av det totala antalet diagnossatta läkarbesök som utgörs av besök
med diagnoser inom tre kroniska diagnosgrupper, 2006 till 2012

När det gäller besöken inom de övergående diagnosgrupperna har medicinsk
observation och bedömning ökat samtidigt som akuta luftvägsinfektioner har
minskat sin relativa andel av de totala diagnossatta besöken. När det gäller
besöken inom den kroniska gruppen ser vi att den relativa ökningen helt kan
förklaras av att besöken med diagnosen förmaksflimmer har ökat från att utgöra
2 procent av det totala antalet diagnossatta läkarbesök 2007 till över 5 procent
2012. Detta beror möjligen på att underbehandlingen av förmaksflimmer (som
rapporterats av bland annat SBU (2011)) minskat i samband med att nya
nationella riktlinjer för hjärtsjukvård publicerats. Ökningen av diagnosticerade
besök med förmaksflimmer har därmed sannolikt att göra med andra faktorer än
vårdvalsreformen.
För övriga kroniska diagnoser ligger andelen kvar på ungefär samma nivå under
hela uppföljningsperioden. Ett undantag är besöken med en diabetesdiagnos som
har minskat sin relativa andel något under perioden. Det betyder dock inte att det
faktiska antalet besök har minskat.
Skillnader i praxis mellan mottagningar, liksom förändringar i antal registrerade
diagnoser över tid, gör att det är svårt att studera eventuella
undanträngningseffekter med diagnosdata utifrån VAL-databasen. Om det av
någon anledning fanns stora underregistreringar av antingen övergående eller
kroniska diagnoser i början av uppföljningsperioden så kommer detta att spegla
sig i resultaten. Detta gäller särskilt eftersom att vi fångar både huvud- och
bidiagnoser. Säkrare slutsatser skulle kräva analys av patientjournaler, vilket är
ett omfattande arbete och tyvärr utanför ramarna för denna utvärdering.
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Sammanfattningsvis kan vi inte utifrån diagnosregistreringen se något som tyder
på att övergående diagnoser skulle tränga undan besök för kroniska åkommor.
Resultaten är dock helt beroende av hur diagnosregistreringen till VALdatabasen sett ut över tid, så några allt för långt gångna slutsatser bör inte dras
av resultatet. De diagnosgrupper vi studerat utgör också bara cirka 30 procent av
alla besök.
Slutligen är det viktigt att komma ihåg att diagnoskoden inte nödvändigtvis
fångar om ett besök tar mycket tid och resurser i anspråk eller inte. Ett besök
med en diagnos inom någon av de kroniska grupperna, som till exempel en
inställning av nivån av Warfarin för att behandla förmaksflimmer kan i vissa fall
vara mindre resurskrävande än att behandla något komplicerat fall inom
grupperna övergående diagnoser.

5.4 Personer med diabetes har ökat sitt antal besök i
mindre grad än befolkningen i stort
En annan ansats för att undersöka eventuella undanträngningseffekter är att titta
på relationen mellan diagnoser i olika grupper för att identifiera en patientgrupp
och följa den gruppens totala vårdkonsumtion av husläkarvård i jämförelse med
hela befolkningen. Vi har valt att följa personer med diabetes. Att undersöka
vårdkonsumtionen för gruppen personer med diabetes är relevant eftersom det är
en av de största diagnosgrupperna inom primärvården. Det är också en grupp
som kräver tät uppföljning, och många besök är därför i regel positivt för
individen. I jämförelse med andra diagnosgrupper är också registreringen av
diabetes relativt god under hela perioden.
I ovan nämnda rapport från Myndigheten för vårdanalys (2013) studerades
utvecklingen av antal läkarbesök för en grupp individer som haft diagnosen
diabetes 2004-2005. Denna ansats är ett värdefullt komplement till analyser av
diagnosregistrering för besök eftersom att alla läkarbesök för individerna följs
upp, och resultaten därför blir mindre känsliga för skillnader i
diagnosregistrering för enstaka besök. Rapporten från Vårdanalys hade en
kohortansats vilket gör att endast personer som hade diagnosen diabetes 20042005 och överlevde till 2011 inkluderats. För att undvika så kallat survival bias
kompletterar vi därför här med en tvärsnittsansats.
För varje år har vi scannat efter diabetesdiagnoser (ICD10 E10-E14) bland alla
huvud- och bidiagnoser i primärvård, öppenvård och slutenvård. Eftersom
diabetes är en kronisk sjukdom har vi antagit att en person som har minst en
diabetsdiagnos ett visst år har diabetes det året och alla kommande år så länge
vederbörande är vid liv och bor i länet. Denna metodik gör att vi fångar fler och
fler personer med diabetes varje år. Det beror dels på att vi ackumulerar
individer över tid, och dels på att diagnosregistreringen i primär- och
öppenvården förbättrats.
Vi har undersökt om ackumuleringen av individer över tid medför att gruppen
som vi fångar 2012 har ett annat vårdbehov än gruppen som vi fångar 2007
genom att undersöka vårdutnyttjandet inom slutenvården för grupperna.
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Analysen visar ingenting som indikerar att de personerna med diabetes vi
inkluderat 2012 skulle vara friskare än de vi inkluderat 2007 (se bilaga 2).
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Antalet individer som vi definierar som personer med diabetes per år, och deras
andel av totalbefolkningen per år, framkommer av figur 12.
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Figur 12. Översikt över hur många som (enligt databaserna) har diabetes respektive
år

Som framgår av figuren uppgick andelen av befolkningen som vi identifierar
som personer med diabetes till 4 procent 2012. Andelen stämmer överrens med
den uppskattade prevalensen i Sverige (Nationella Diabetesregistret, 2012).
Efter att ha identifierat vilka personer som har diabetes undersöker vi deras
vårdkonsumtion i form av läkarbesök i husläkarverksamheten- oavsett om
besöket har en diabetesdiagnos eller inte.
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Figur 13. Andel som har gjort minst ett läkarbesök i husläkarverksamheten per år, samt
förändring 2007-2012

I figur 13 redovisar vi andelen som har gjort minst ett läkarbesök i
husläkarverksamheten per år, samt förändring i andel från 2007 till 2012. Som
väntat är det en betydligt större andel av personerna med diabetes som gör minst
ett besök; andelen uppgår till cirka 80 procent. För hela befolkningen ligger
motsvarande andel istället runt 50 procent. Förändringen över tid är marginell
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för personerna med diabetes. Mellan 2007 och 2012 har ökningen av andelen
som gör ett besök bara ökat med 2 procent. Det förklaras sannolikt av att
personerna med diabetes redan innan vårdvalsreformen hade en god tillgång till
husläkarverksamheten. För befolkningen i stort har andelen som besöker
husläkarverksamheten ökat med 13 procent mellan 2007 och 2012.
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Figur 14. Genomsnittligt antal läkarbesök på mottagning, samt förändring 2007-2012

I figur 14 visar vi hur det genomsnittliga antalet besök per person har förändrats
under uppföljningsperioden för personer med diabetes respektive för
befolkningen i helhet. Båda grupperna har ökat sin konsumtion under
uppföljningsperioden, men den relativa ökningen från 2007 till 2012 är större för
befolkningen i genomsnitt.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att personer med diabetes relativt sett inte
har ökat sin konsumtion i lika stor utsträckning som befolkningen i stort. Det
gäller både andelen som gör minst ett besök och det genomsnittliga antalet
besök per person. Detta behöver dock inte vara ett tecken på undanträngning.
Den faktiska konsumtionen har ökat för båda grupperna och personerna med
diabetes hade redan innan reformen en god tillgänglighet till
husläkarverksamheten där 80 procent av gruppen besökte läkare inom
husläkarverksamheten per år och det genomsnittliga antalet besök person
uppgick till cirka 4 besök.
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6. Patientnöjdheten tycks oförändrad
I ovanstående avsnitt har vi undersökt vårdvalsreformens eventuella bieffekter
och kunnat konstatera att vi inte ser några tydliga tendenser till utbudsstyrd
efterfrågan eller undanträngningseffekter. En annan viktig aspekt är reformens
påverkan på vårdens kvalitet. Möjligheterna att mäta vårdens kvalitet är långt
mer begränsad för primärvårdens verksamhet än för den specialiserade vården.
En källa till information om den patientupplevda kvaliteten är den enkät som
årligen skickas ut till ett urval av patienterna som har besökt respektive
mottagning. År 2012 skickades enkäten ut till cirka 61 000 patienter och
svarsfrekvensen uppgick till 48 procent.
Låddiagrammen2 nedan visar resultaten från fyra frågor ur patientenkäten under
perioden 2006 till 2012 på mottagningsnivå. Frågorna avser helhetsintryck,
bemötande, tillgång till information och delaktighet.

Källa: Indikator

Figur 15. Andel som svarat positivt på frågan om de är nöjda med vården som helhet

2

Lådorna i diagrammen visar värdet för den mittersta hälften av materialet och sträcker sig från
den övre till den undre kvartilen. De horisontella strecken i lådorna markerar medianvärdet och
medelvärdet markeras med den lilla fyrkanten i varje låda. De vertikala strecken markerar maxoch minvärdena och eventuella extremvärden markeras med cirklar. Extremvärden definieras
som värden som ligger längre ifrån lådan än 1.5 gånger avståndet mellan de yttre kvartilerna.
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Källa: Indikator

Figur 16. Andel som svarat positivt på frågan om de har blivit bemötta med respekt
och hänsyn

Källa: Indikator

Figur 17. Andel som svarat positivt på frågan om de har fått tillräcklig information
om sitt tillstånd
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Källa: Indikator

Figur 18. Andel som svarat positivt på frågan om de har känt sig delaktiga i beslut om
vård

Som diagrammen visar är förändringarna över tiden små, och det finns en
betydande spridning mellan mottagningarna i hur stor andel av patienterna som
ger positiva omdömen när det gäller de fyra frågorna. För att undersöka om det
finns några signifikanta skillnader i andelen som har svarat positivt före och
efter införandet av vårdvalsreformen har vi använt oss av envägs variansanalys
med årtalen grupperade i före och efter reformens införande. När det gäller
helhetsintryck och bemötande hittar vi inte några signifikanta skillnader i
perioden före och efter införandet av Vårdval Stockholm. När det gäller andel
välinformerade patienter är andelen positiva signifikant högre efter 2008 och när
det gäller andel delaktiga är andelen positiva signifikant lägre efter 2008.
Skillnaderna är dock små och sammantaget går det inte att se att
patientnöjdheten vare sig har försämrats eller förbättrats under
uppföljningsperioden. Att det finns en viss spridning mellan mottagningarna gör
det ändå intressant att titta närmare på vilka egenskaper hos mottagningarna som
påverkar patientnöjdheten. I nästa avsnitt undersöks närmare vad som påverkar
den patientupplevda kvaliteten. För dessa analyser används ett
patientnöjdhetsindex som består av medelvärdet på de fyra frågorna som
redovisats ovan.
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7. Vad påverkar produktiviteten respektive
patientnöjdheten?
För att undersöka vilka effekter som mottagningarnas egenskaper har på
produktiviteten respektive patientnöjdheten använder vi oss av multipla linjära
regressionsmodeller som tas fram med hjälp av olika tillämpningar av stegvis
regression. Regressionsanalyser används för att kunna skatta samband mellan
olika variabler. Det går däremot inte med hjälp av regressionsanalysen uttala sig
om det kausala sambandet mellan variablerna utan valet av beroende respektive
förklarande variabler väljs innan analysen genomförs.
Femton variabler som potentiellt skulle kunna påverka produktiviteten
respektive patientnöjdheten testas för statistiskt signifikans i modellerna.
Variablerna är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

År (2006-2012)
Vårdvalsreformen har ägt rum det år som analyseras (ja/nej)
Privat mottagning (ja/nej)
Placering i innerstaden (ja/nej)
Nyetablering - mottagningen är etablerad efter vårdvalsreformen (ja/nej)
Storlek - antal listade individer
Besöksfrekvens - antal besök per listade individer
Åldersfördelning - andel listade individer som är 65 år eller äldre
Andel läkarbesök - andel besök (läkar- eller sköterskebesök) som skett hos
läkare
Andel återbesök - andel nybesök som följs av ett återbesök inom 10 dagar
Andel övergående diagnos – andel diagnossatta besök med en övergående
diagnos
Andel kronisk diagnos – andel diagnossatta besök med en kronisk diagnos
CNI - Care Need Index för de listade individerna per mottagning. CNI baseras
på sju olika variabler; antal ensamstående 64 år och äldre, antal utlandsfödda
utanför Norden, antal arbetslösa, antal ensamstående föräldrar, antal som flyttat
in senaste året, antal lågutbildade och antal barn <5 år.
Patientnöjdhetsindex – medelvärde per mottagning av resultaten av fyra frågor
ur patientenkäten om delaktighet, information, bemötande, helhetsintryck
(inkluderas i produktivitetsmodellen).
DEA-värde per mottagning

Den första variabeln inkluderas för att kunna se om det finns någon trend över
tid. Variabel 2 inkluderas för att undersöka om det finns en effekt av att
vårdvalsreformen har ägt rum eller inte. Variabel 3 inkluderas för att undersöka
om det finns systematiska skillnader mellan privata och offentliga mottagningar
och variabel 4 tar vi med för att se om det finns skillnader mellan mottagningar
placerade i innerstaden och övriga mottagningar. Med hjälp av variabel 5
undersöker vi om nyetablerade mottagningar har andra utfall när det gäller
produktivitet och patientnöjdhet än äldre mottagningar och med variabel 6 ser vi
om storleken på mottagningen har någon betydelse. Variabel 7 inkluderar vi för
att undersöka om antalet besök per listad påverkar produktiviteten respektive
patientnöjdheten och variabel 8 inkluderas för att undersöka om det finns någon
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effekt kopplad till andelen äldre bland de listade patienterna på mottagningen.
Med variabel 9 undersöker vi om andelen av besök som sker hos läkare har
någon effekt och med variabel 10 iakttar vi om andelen återbesök samvarierar
med produktiviteten eller patientnöjdheten. Variabel 11 respektive 12 inkluderas
för att undersöka om andelen kroniska respektive övergående diagnoser av det
totala antalet diagnossatta besök har någon effekt på utfallen. Med variabel 13
undersöker vi om vårdbehov hos de listade på respektive mottagning påverkar
produktiviteten respektive patientnöjdheten.
Variabel 14 om patientnöjdhet inkluderas i produktivitetsmodellen och variabel
15 om DEA inkluderas i patientnöjdhetsmodellen. Teoretiskt sätt kan det finnas
en motsättning mellan det optimala sättet att organisera en husläkarmottagning
utifrån patientnöjdhetsperspektivet respektive utifrån maximal produktivitet,
men man kan också tänka sig att en god tillgänglighet till vården både skulle
gynna omdömet i patientenkäten och produktiviteten. I tidigare rapporter
(Rehnberg m.fl., 2010) har vi visat att det inte föreligger någon motsättning
mellan patientupplevd kvalitet och produktivitet inom husläkarverksamheten i
Stockholm. Detta resultat har också bekräftats i en studie av produktivitet inom
primärvården i Halland, Västra Götalandsregionen och Skåne (Glenngård &
Anell, 2012b)
En tidigare studie av vad som påverkar patientupplevd kvalitet i primärvården
visade att patientupplevd kvalitet är lägre i storstadsområden och att den
generellt är högre för privata mottagningar. Det senare gällde dock inte när
resultaten korrigerats för behov och socioekonomi. Studien visade också att
mottagningar med ett större antal listade hade lägre patientupplevd kvalitet och
att en större andel besök hos läkare samvarierade med en högre patientupplevd
kvalitet (Glenngård & Anell, 2012).
I den första modellen undersöker vi vilka egenskaper som påverkar
produktiviteten. Produktivitetsmåttet som används är det skattade DEA-värdet3
per mottagning och år. Varje mottagning ingår som en observation i modellen
för varje år den har bedrivit verksamhet. I likhet med urvalet till DEA-analysen
så inkluderas inte mottagningar som startade sin verksamhet senare än det första
kvartalet ett givet år för det året och mottagningar som har lagts ner exkluderas
under det år då nedläggningen skedde. Även hopslagningar av mottagningar är
exkluderade ur analysen.
Av de variabler som testades inkluderades till slut sju variabler. Den slutgiltiga
modellen är starkt signifikant (p-värde <.0001) och har en förklaringsgrad på
R2=0,5639 (justerad). Det innebär att något mer än hälften av variationen i
produktiviteten kan förklaras av de sju variabler som inkluderas i modellen. De
variabler som har en signifikant påverkan på produktiviteten visas i tabell 8.

3

DEA-värdet har multiplicerats med 100 för att minska antalet decimaler. Möjliga värden för ett
DEA-utfall ligger därmed mellan 0 och 100 istället för mellan 0 och 1. Detta påverkar inte
resultaten.
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Tabell 8. Variabler med en signifikant påverkan på mottagningarnas produktivitet

Intercept
År
Vårdvalsreform
Nyetablerad
Besöksfrekvens
Åldersfördelning
Andel läkarbesök
Andel återbesök

Parameterskattning

Standardfel

Signifikans
(p-värde)

Standardiserad
parameterskattning

60.15
0.89
2.86
3.96
6.07
-0.33
-0.29
0.40

2.02
0.15
0.68
0.72
0.32
0.04
0.02
0.08

<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001

0.00
0.19
0.13
0.14
0.47
-0.17
-0.37
0.11

Parameterskattningarna i tabellen ovan kan tolkas som den positiva eller
negativa effekt som en enhets ökning för respektive oberoende variabel innebär
för mottagningens relativa produktivitet. Det finns en signifikant positiv trend
över åren som har förstärkts väsentligt i och med införandet av vårdval. Utöver
denna kan fem ytterligare samband konstateras. Inga signifikanta resultat gavs
av CNI eller patientnöjdhetsindex. Inte heller mottagningarnas storlek,
geografisk placering i innerstaden eller andel kroniska respektive övergående
diagnoser hade någon signifikant inverkan på produktivitetsmåttet.
För att underlätta jämförelsen av de signifikanta egenskapernas effekter med
varandra används standardiserade parameterskattningar. Dessa skattningar har
korrigerats för att variablerna mäts enligt olika skalor och anger den relativa
effekten på DEA-värdet. Figur 19 visar de standardiserade parameterskattningarna för de egenskaper hos mottagningar som hade en signifikant effekt
på DEA-värdet.
0.6

Grad av samband med DEA

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2

Antal besök per listad
Nyetablering
Andel återbesök
Åldersfördelning
Andel läkarbesök

-0.3
-0.4
-0.5

Figur 19. Egenskaper hos mottagningarna med signifikant effekt på DEA

Störst positiv påverkan på produktiviteten har antal besök per listad, vilket är ett
väntat resultat. Mottagningar som producerar många besök i förhållande till hur
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många personer de har listade på sin mottagning har också en hög produktivitet.
Nyetablerade mottagningar har i genomsnitt en högre produktivitet än äldre
mottagningar och även en större andel återbesök har ett positivt samband med
produktiviteten. Faktorer som har ett negativt samband med en hög produktivitet
är en större andel äldre listade och framförallt en större andel läkarbesök.
När det gäller att undersöka den patientupplevda kvaliteten använder vi samma
typ av regressionsmodell som ovan men med patientnöjdheten på
mottagningsnivå som beroende variabel och DEA-värde som en av de
oberoende variablerna. Patientnöjdhetsindexet konstrueras genom ett
medelvärde för svaren ur frågorna ur patientenkäten som rör bemötande,
helhetsintryck, information och delaktighet. I övrigt testar vi samma variabler
som i produktivitetsmodellen.
I modellen för patientnöjdhet hittar vi nio signifikanta parametrar. Den
slutgiltiga modellen förklarar en starkt signifikant andel av den observerade
variationen (p-värde <.0001) och förklaringsgraden uppgår till R2=0,41083
(justerad), vilket är något lägre än för produktivitetsmodellen.
Tabell 9. Variabler med en signifikant påverkan på patientnöjdheten vid
mottagningarna

Intercept
CNI
Nyetablering
Placering i innerstaden
Storlek
Besöksfrekvens
Åldersfördelning
Andel läkarbesök
Andel övergående diagnos
Andel kronisk diagnos

Parameterskattning

Standardfel

Signifikans
(p-värde)

51.00
-8.48
-3.80
3.21
0.00
1.69
0.26
0.23
-0.29
-0.12

2.01
0.54
0.85
0.57
0.00
0.40
0.06
0.03
0.05
0.05

<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
0.01
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
0.01

Standardiserad
parameterskattning
0.00
-0.51
-0.18
0.15
-0.08
0.14
0.16
0.35
-0.16
-0.08

I figur 20 visar vi de standardiserade parameterskattningarna från modellen. Det
överlägset största positiva sambandet ser vi med variabeln andel läkarbesök följt
av andel äldre bland de listade individerna, placering i innerstaden och en hög
besöksfrekvens. Ett högt CNI har ett starkt negativt samband med
patientnöjdhet, men vi ser även negativa effekter hos nyetableringar,
mottagningar med ett stort antal listade och mottagningar med en stor andel
övergående respektive kroniska diagnoser.
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Grad av samband med patientnöjdhet

0.4
0.3

Andel läkarbesök

0.2

Åldersfördelning

0.1

Placering i innerstaden

0

Besöksfrekvens

-0.1

Andel kronisk diagnos

-0.2

Storlek

-0.3

Andel övergående diagnos

-0.4

Nyetablerad

-0.5

CNI

-0.6

Figur 20. Egenskaper hos mottagningarna med signifikant effekt på patientnöjdheten

Den genomförda regressionsanalysen kunde inte identifiera något statistiskt
signifikant samband mellan mottagningarnas DEA och patientnöjdhet. Vi kan
dock observera att flera av de undersökta egenskaperna hos mottagningarna
återfinns i båda modellerna enligt ovan och med undantag för besöksfrekvensen
inverkar de i motsatt riktning.
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8. Effekter på andra vårdformer - Större andel av
läkarbesöken utförs i primärvården
I många landstings vårdvalsmodeller finns en särskild ersättning för
täckningsgrad. Det innebär att mottagningar får en högre ersättning om de tar
hand om en större andel av de listade individernas totala vårdkonsumtion. Syftet
är att motverka övervältringseffekter mellan olika vårdformer. Inom Vårdval
Stockholm finns det ingen uttalad målsättning om att avlasta andra vårdformer
men det är ändå av intresse att studera hur utvecklingen av primärvården
påverkat andra delar av vården. För att bedöma om den finns tendenser att
avlasta eller övervältra besök på andra vårdformer presenteras i figur 21
fördelningen av läkabesöken på olika delar av öppenvården före och efter
vårdvalsreformen. På grund av förändringar i registreringen i VAL-databasen
för besök vid BVC och MVC under perioden har dessa exkluderats ur
sammanställningen för att inte snedvrida resultaten.

2007
Privata
specialister
(23%)

Akutmottagning
(8%)
Öppenvård
sjukhus, ej
akutmottagning
(26%)

Husläkarverksamhet inkl.
basal hemsjukvård
(39%)

Närakut/
jourmottagning
(4%)

Privata
specialister
(13%)
Akutmottagning
(8%)

Öppenvård
sjukhus, ej
akutmottagning
(29%)

2012

Husläkarverksamhet inkl.
basal hemsjukvård
(46%)

Närakut/
jourmottagning
(4%)

Figur 21. Fördelning av läkarbesöken inom olika öppna vårdformer 2007 och 2012

Som figuren visar har andelen läkarbesök som äger rum inom
husläkarverksamheten ökat från 2007 till 2012. År 2012 utgör de nästan hälften
av alla besök. Den kraftigaste minskningen har under samma period ägt rum för
privata specialister som i huvudsak ersätts efter den nationella läkartaxan.
Läkarbesök på akutmottagning ligger kvar på ungefär samma andel 2012 som
2007. Samma andel innebär dock att de i faktiska tal har ökat eftersom det totala
antalet besök är fler 2012 än 2007. När det gäller specialiserad öppenvård som
inte sker på akutmottagning har andelen ökat något från 2007 till 2012.
Förklaringen till det är införandet av Vårdval inom vissa specialistområden 2012
vilket påverkar hur besöken redovisas i VAL-databasen. Förändringen leder till
att många besök inom dessa områden från och med 2012 hamnar i kategorin
Specialiserad öppenvård istället för Privata specialister. I figur 22 där vi
redovisar antal läkarbesök per person i olika vårdformer ser vi denna förändring
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ännu tydligare. I bilaga 3 redovisas antalet besök totalt och per person samt den
procentuella förändringen per år i tabeller.

1.8
2006

1.6

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Läkarbesök per invånare

1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

Primärvård

Specialiserad
somatisk öppenvård

Specialiserad
psykiatrisk
öppenvård

Psykiatri

Primärvård

Somatiska specialister

På akutmottagning

Ej akut

På akutmottagning

Ej akut

Närakut/jourmottagning

Husläkarverksamhet inkl. basal hemsjukvård

0.0

Privata specialister

Källa: VAL-databasen och SCB

Figur 22. Utveckling av antal läkarbesök per invånare inom olika öppna vårdformer,
2006-2012

Som figur 22 visar så ser vi att antalet läkarbesök ökat stort inom ej akut
specialiserad somatisk öppenvård år 2012. Detta är som nämnts en effekt av
förändrad redovisning i VAL-databasen efter införandet av vårdval inom vissa
specialistområden. I övrigt ser vi inga kraftiga ökningar av läkarbesöken inom
andra delar av öppenvården sedan införandet av Vårdval Stockholm vilket tyder
på att övervältringseffekter inte har ägt rum. Vi ser emellertid inte heller att den
kraftiga ökningen av besök inom husläkarverksamheten har lett till en lika
kraftig nedgång inom andra öppenvårdsformer. Det behöver dock inte betyda att
en avlastning inte har skett. Trenden går mot att vården i större och större
utsträckning flyttas från den slutna vården till öppenvården och vi vet inte hur
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utvecklingen hade sett ut i andra vårdformer utan den stora ökningen av
läkarbesöken inom husläkarverksamheten.
I figur 23 redovisar vi hur stor andel av befolkningen som har gjort minst ett
läkarbesök eller haft minst ett vårdtillfälle i olika vårdformer. Om
husläkarverksamheten har avlastat något område i synnerhet så tycks det vara
verksamheten hos privata specialister. Minskningen för deras verksamhet kan
emellertid förklaras av en rad andra faktorer såsom pensionsavgångar och
införandet av vårdval inom vissa specialistområden vilket har påverkat
redovisningen.
Husläkarverksamhet och
basal hemsjukvård
60%

2007
2012

50%
40%

Inget besök/vårddagar

Närakut

30%
20%
10%
0%
Privata specialister

Akutmottagning

Slutenvård

Öppenvård sjukhus
(exkl. akutmottagning)

Källa: VAL-databasen

Figur 23. Andel av invånarna i Stockholms län som under 2007 respektive 2012 har
gjort minst ett läkarbesök/haft minst ett vårdtillfälle inom respektive vårdform
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9. Avslutande synpunkter
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att resultaten från de första fem åren med
husläkarverksamheten i Vårdval Stockholm visar att målsättningen om ökad
tillgänglighet till primärvården tycks ha uppnåtts. Reformen har inneburit att
man inom en i stort oförändrad kostnadsram erhållit en stor ökning av
vårdutnyttjandet. Ökningen av främst läkarbesök inom husläkarverksamheten är
ändå inte anmärkningsvärd hög. Även om Stockholm har flest antal läkarbesök
per invånare i Sverige, är nivån låg i ett internationellt perspektiv. Den rörliga
ersättningen har inte heller bidragit till ökade kostnader, men gett incitament till
ökad produktivitet och tillgänglighet. Den mixade modellen med kombinerad
rörlig och fast ersättning minskar extrema bieffekter och ger vårdgivarna motiv
att både öka antalet listade individer och prestera besök. Vi har inte kunnat se
något systematisk missbruk av systemet i form av undanträngning eller en
kraftig ökning av andelen återbesök.
Den ökade tillgängligheten tycks dock inte avspegla sig i ökad
patienttillfredställelse eller ökad uppskattning bland medborgarna. Flertalet mått
baserade på omdömen från befolkningen visar på oförändrad bedömning. Detta
gäller inte bara Stockholm utan flertalet landsting. Analyser av vad som
påverkar patientnöjdheten visar att en stor andel läkarbesök och andel äldre
påverkar patientnöjdheten positivt. Störst negativ påverkan på patientnöjdheten
har ett högt värde på Care Need Index hos de listade på mottagningen.
Vi kan konstatera att trots avsaknad av ekonomiska kopplingar i form av
täckningsbidrag mellan vårdformerna har övervältring inte ägt rum.
Husläkarverksamheten har tvärtom ökat sin relativa andel av det totala antalet
läkarbesök. År 2012 utfördes nästan hälften av alla läkarbesök i öppenvård inom
husläkarverksamheten.
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Bilaga 1
Beskrivning av Data Envelopment Analysis (DEA)
Data Envelopment Analysis (DEA) är en metod som ger möjlighet till en form av benchmarking
där den relativa effektiviteten mellan enheter jämförs. Idén bakom DEA är att studera om
enskilda produktionsenheter har en effektiv produktion. Detta kan göras antingen genom att
undersöka om enheten skulle kunna använda mindre resurser för att producera de resultat man
uppvisar eller genom att studera om enheten skulle kunna prestera bättre resultat med hjälp av
befintliga resurser. Det förstnämnda betecknas som en input-orienterad DEA-modell, medan det
senare benämns som en output-orienterad DEA-modell. Vilken ansats man använder beror på
om man är intresserad av att produktionsenheten huvudsakligen skall försöka minska sin
resursanvändning eller öka sina resultat.
Det centrala effektivitetsbegreppet vid DEA-analys utgörs av teknisk effektivitet. Den tekniska
effektiviteten mäter förmågan att producera en maximal mängd output (hälsoresultat,
prestationer) från en given mängd inputs (resurser). Styrkan med metoden är att den simultant
kan hantera en rad olika outputs och inputs. Med metoden identifieras och placeras de
observationer med den högsta relationen mellan output och input i en produktionsfront där
fronten uttrycker den relativt sett mest effektiva produktionen som äger rum bland
mottagningarna. För att jämföra produktiviteten mellan mottagningarna ges sedan alla enheter
resultat mellan 0 och 1 utifrån avståndet till produktionsfronten. Ett resultat på 1 innebär att
mottagningen i fråga producerar på fronten och att det är relativt sett mest tekniskt effektivt. Ett
resultat som är mindre än 1 innebär således att mottagningen har en förbättringspotential i
relation till den tekniskt mest effektiva produktionen. Metoden kan illustreras med ett exempel
där mottagningarna producerar två olika output, bestående av läkarbesök y1, och övriga besök
y2, genom att nyttja en insatsfaktor, x1, – totala kostnader. I figuren nedan representerar PP´
produktionsmöjlighetskurvan (produktionsfronten), där linjen indikerar den övre nivån för alla
tekniskt möjliga produktionskombinationer som ges av mottagningarnas resultat. I figur 1
illustreras även produktionsutfallet för fyra olika mottagningar (A, B, C och D).
Figur 1. Illustration av DEA-metodiken

y2/x
P

A
●
C
●
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●D
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Mottagningarna A och C är i jämförelsen mellan mottagningarna fullt tekniskt effektiva,
eftersom det inte är tekniskt möjligt att expandera produktionen givet oförändrade kostnader. För
mottagningarna B och D är det dock möjligt att expandera produktionen av både läkarbesök och
övriga besök, givet oförändrade kostnader, dvs. de är inte fullt tekniskt effektiva. Mottagning D
har även en lägre grad av teknisk effektivitet eftersom avståndet till fronten är större än för
mottagning B. Graden av teknisk effektivitet för mottagning B ges vidare av: TE=OA/OB (där O
är nollpunkten).
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Bilaga 2
Kommentar till diagnosregistreringsgrad i förhållande till vilka som
identifieras som personer med diabetes

4.0

18

3.5

16
- 18%
- 20%

3.0
2.5

14
12
10

2.0
- 17%

1.5
1.0

- 12%

0.5

8
6
4
2

0.0

0
2007

2008

2009

Hela befolkningen 65 år och äldre
Hela befolkningen
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2011

Medeltal slutenvårdsdagar diabetiker

Medeltal slutenvårdsdagar befolkningen

Diagnosregistreringsgraden i registren ökar över tid, och vi riskerar därför att
fånga bredare och bredare grupper av individer i patientgruppen år för år.
Eftersom diagnosregistreringen i öppen- och primärvård är bättre 2012 än 2007
skulle det till exempel kunna vara ett problem att de som definieras som
personer med diabetes 2007 bara har återfunnits via diagnosregistreringar i
slutenvård, och att dessa därför är sjukare än de som identifieras 2012, där
diagnosen mer sannolikt också återfunnits i öppen – eller primärvården. Ett sätt
att undersöka om så är fallet är att titta på utvecklingen av antalet
slutenvårdsdagar. Många slutenvårdsdagar är ett tecken på allvarligare diabetes
och/eller större generell sjuklighet. Genom att titta på utvecklingen av antalet
slutenvårdsdagar kan vi därför få en indikation på om de personer vi identifierat
med diabetes 2012 är friskare än de vi identifierat 2007. Samtidigt måste vi ta
hänsyn till att antalet slutenvårddagar har minskat totalt under perioden för alla
grupper, eftersom att mer och mer sjukhusvård förläggs till dag- eller
öppenvård. Vi har därför jämfört minskningen i slutenvårdutnyttjande 20072012 för dem vi identifierat som personer med diabetes med densamma för
befolkningen i stort (se figur).

2012

Hela befolkningen 45 år och äldre
Diabetiker (höger axel)

Genomsnittligt antal vårddagar i slutenvård per år för diabetiker och övrig
befolkning 2007-2012

Det genomsnittliga antalet slutenvårdsdagar för personer med diabetes är
betydligt högre än för befolkningen i stort. De presenteras därför på olika axlar.
Utvecklingen över tid är dock ungefär densamma som för relevanta
åldersgrupper i befolkningen i stort. Under perioden 2007-2012 har det
genomsnittliga antalet slutenvårdsdagar per år för personer med diabetes sjunkit
med 18 %. Motsvarande siffror för befolkningen över 45 år och äldre respektive
65 år och äldre är 17 respektive 20 %. Utifrån detta så finns det ingenting som
indikerar att de personerna med diabetes vi inkluderat 2012 skulle vara friskare
än de vi inkluderat 2007.
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Bilaga 3
Tabeller
Tabell 1. Antal listade på husläkarmottagning 2006 till 2012 (tusental)
2006
Befolkning exkl. Norrtälje
(dec varje år)

2007 2008

2009 2010

2011

2012

1 863 1 894 1 926 1 963 1 998 2 035 2 070

Antal listade (dec, exkl. invånare i Norrtälje och exkl.
mottagningar i Norrtälje)
Andel listade

1 579 1 691 1 736 1 779 1 813 1 843 1 879
83 %

89 %

90 %

91 %

91 %

90 %

91 %

Tabell 2. Läkarbesök inom husläkarverksamheten med basal hemsjukvård 2006 till
2012 (tusental)
2006
Besök på mottagning
Hembesök

2007 2008

2009 2010

2011 2012

2 364 2 468 2 823 3 000 3 090 3 253 3 360
24

28

38

38

38

35

34

Summa mottagning och hem

2 388 2 496 2 861 3 038 3 128 3 288 3 395

Befolkning exkl. Norrtälje (dec varje år)

1 863 1 894 1 926 1 963 1 998 2 035 2 070

Besök på mottagning, antal per invånare

1,27

1,30

1,47

1,53

1,55

1,60

1,62

Hembesök, antal per invånare

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Tabell 3. Sköterskebesök inom husläkarverksamheten med basal hemsjukvård 2006
till 2012 (tusental)

Besök på mottagning

2006

2007

2008

2009

850

863

874

825

2010 2011
793

807

2012
806

Hembesök

1 322 1 414 1 362 1 430 1 468 1 558 1 595

Summa mottagning och hem

2 172 2 277 2 236 2 254 2 262 2 365 2 401

Befolkning exkl. Norrtälje (dec varje år)

1 863 1 894 1 926 1 963 1 998 2 035 2 070

Besök på mottagning, antal per invånare

0,46

0,46

0,45

0,42

0,40

0,40

0,39

Hembesök, antal per invånare

0,71

0,75 0,701

0,73

0,73

0,77

0,77
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Tabell 4. Antal läkarbesök inom olika öppna vårdformer, 2006-2012 (tusental)

Primärvård
Specialiserad
somatisk
öppenvård
Specialiserad
psykiatrisk
öppenvård
Privata
specialister

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2 388

2 496

2 861

3 038

3 128

3 288

3 395

253

275

255

256

258

255

261

1 436

1 428

1 456

1 47

1 502

1 532

1 838

På akutmottagning

463

476

491

510

543

566

570

Ej akut

202

206

226

257

277

296

302

14

14

15

16

17

18

19

1 102

1 102

1 076

1 050

1 012

989

698

Primärvård

272

266

252

241

210

197

172

Psykiatri

117

111

101

94

89

89

82

Husläkarverksamhet inkl.
basal hemsjukvård
Närakut/jourmottagning
Ej akut

På akutmottagning
Somatiska specialister

Tabell 5. Läkarbesök per invånare för olika öppna vårdformer, 2006-2012

Primärvård
Specialiserad
somatisk
öppenvård
Specialiserad
psykiatrisk
öppenvård
Privata
specialister

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1.28

1.32

1.49

1.55

1.57

1.62

1.64

0.14

0.15

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

Ej akut

0.77

0.75

0.76

0.75

0.75

0.75

0.89

På akutmottagning

0.25

0.25

0.25

0.26

0.27

0.28

0.28

Ej akut

0.11

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.15

På akutmottagning

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

Somatiska specialister

0.59

0.58

0.56

0.53

0.51

0.49

0.34

Primärvård

0.15

0.14

0.13

0.12

0.10

0.10

0.08

Psykiatri

0.06

0.06

0.05

0.05

0.04

0.04

0.04

Husläkarverksamhet inkl.
basal hemsjukvård
Närakut/jourmottagning

Tabell 6. Procentuell förändring av antalet läkarbesök per invånare i olika
vårdformer per år

Husläkarverksamhet
inkl. basal hemsjukvård
Närakut/jourmottagning
Specialiserad Ej akutmottagning
somatisk
På akutmottagning
öppenvård
Specialiserad Ej akutmottagning
psykiatrisk
På akutmottagning
öppenvård
Somatiska specialister
Privata
Primärvård
specialister
Psykiatri
Primärvård

07/06

08/07

09/08

10/09

11/10

12/11

3%

13%

4%

1%

3%

1%

7%
-2%

-9%
0%

-1%
-1%

-1%
0%

-3%
0%

0%
18%

1%

1%

2%

4%

3%

-1%

0%

8%

12%

6%

5%

0%

0%

-1%

8%

4%

3%

6%

-2%
-4%
-7%

-4%
-7%
-10%

-4%
-6%
-9%

-5%
-15%
-7%

-4%
-8%
-2%

-31%
-14%
-9%

