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Abstract 

I dagens samhälle är bristen på fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, 
tobaksbruk och bruk av alkohol de största orsakerna till ohälsa. Livsstilsrelaterad 
ohälsa förorsakar stora kostnader för hälso- och sjukvården och är en stor 
belastning för sjukvårdspersonal. Genom att röra på sig, äta nyttig mat, undvika 
tobak och stora mängder alkohol skulle alla individer bli mer hälsosamma. 
Hälsosamt levande är också viktigt för att förbättra individernas välbefinnande 
och livskvalitet. Att öka folkhälsan är därför en viktig uppgift både för individerna 
i samhället och för att spara onödiga resurser. 

Region Skåne har sedan 2008 introducerat en ersättningsmodell för samtal om 
hälsa till sjukhusvården och psykiatrin. Syftet med ersättningsmodellen är att fler 
läkare ska hålla så kallade hälsosamtal med sina patienter. På så sätt kommer 
regionen, samtidigt som de får stora besparingar, öka folkhälsan. Frågeställningen 
i denna uppsats är att svara på hur effektiv ersättningsmodellens incitament är till 
att påverka läkarna till att ställa hälsorelaterade frågor samt att klargöra några 
viktiga aspekter Region Skåne bör reflektera över vid en utvärdering. Utifrån 
intervjuer och teori menar jag att ersättningsmodellen för samtal om hälsa är bra. 
Läkarna i regionen anser att det genom ersättningsmodellen har blivit mer 
engagemang och uppmärksamhet på hälsoinriktad och förebyggande sjukvård än 
tidigare och statistik visar att alltfler hälsosamtal hålls. Viktiga aspekter att 
överväga vid en hälsoekonomisk utvärdering är att resultatet av 
ersättningsmodellens effekt på folkhälsan påverkas av individers vilja att förändra 
sig. För att hälsosamtalet ska nå önskad effekt är således riktlinjer inom 
motiverande samtal samt fler aktiviteter att remittera till viktigt.  

 
Nyckelord: Ersättningssystem, Samtal om hälsa, Hälsoinriktad sjukvård, Preventiv 
sjukvård, Region Skåne, Physician induced demand, Alternativkostnader 
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1 Inledning 

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för 
hela befolkningen1. Bristen på fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, 
tobaksbruk och bruk av alkohol är alltjämt de största orsakerna till sjuklighet och 
död i dagens samhälle. Den livsstilsrelaterade ohälsan medför stora kostnader och 
är en stor belastning för hälso- och sjukvården. Individer i alla åldrar kan uppnå 
hälsovinster genom att röra på sig, äta nyttig mat, undvika tobak och stora 
mängder alkohol. Hälsosamt levande är också viktigt för att förbättra individernas 
välbefinnande och livskvalitet. Att öka folkhälsan är därför en viktig uppgift för 
samhället och hälso- och sjukvården.2 

Argumenten för att arbeta för goda levnadsvanor är således starka men de 
klara sambanden mellan levnadsvanor och sjukdomsrisker har ännu inte fått fullt 
genomslag i vården3. Socialstyrelsen rekommenderar att hjärtfriska patienters 
levnadsvanor vad gäller tobak, fysisk aktivitet, matvanor och alkohol bör 
dokumenteras i ökad utsträckning i samband med sjukvårdskontakt4. För att stödja 
sjukvården i det sjukdomsförebyggande arbetet har de arbetat fram nationella 
riktlinjer. Målet med riktlinjerna är att hitta effektiva metoder för att påverka 
dåliga levnadsvanor. Riktlinjerna ska möjliggöra en mer enhetlig samt säker 
uppföljning och utveckling av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
metoder i vården5.  

Förebyggande insatsers effekt beror dock på hur individen själv värderar sin 
hälsa. Egna preferenser, tidsaspekter och hur individen uppfattar välfärdseffekten 
har betydelse för insatsens utfall. Det är därför en sammanslagning av dessa som 
avgör om individen väljer att konsumera, motionera, röka etc.6 Om individen 
tycker att viktnedgång, rökstopp eller fysisk aktivitet är för mödosamt är en 
förebyggande insats onödigt satsade resurser. Individerna kan även se det som en 
social nackdel eller ekonomisk försämring, på grund av insatsen måste de nu 
spendera tid på gymmet, köpa gymkort samt köpa nyttigare men dyrare mat. För 
att ändra beteendet krävs en uppoffring eller att individen ändrar uppfattning och 
börja tycka illa om rökning, mat etc. På grund utav att individens egen insats är 
betydelsefull kan effekten av förebyggande insatser försämras.  

Om individer uppfattar den positiva effekten av förebyggande vård är det 
hälsoinriktade arbetet av stor vikt, till exempel fysisk aktivitet både förebygger 

                                                                                                                                                         
 
1 Hälso- och sjukvårdslagen (1997:142). Paragraf 2 
2 Statens folkhälsoinstitut, 2008 
3 Ibid. 
4 Socialstyrelsen, 2010 
5 Ibid. 
6 Lyttkens, 1992 och 2000 
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och lindrar led- och muskelproblem.7 Försiktiga beräkningar visar att minst en 
tredjedel av hjärt-kärlsjukdomarna skulle kunna förhindras med förändrade 
levnadsvanor8. Vidare skulle vart tredje fall av de tolv största cancersjukdomarna 
kunna förebyggas om man lyckades påverka och förändra människors 
levnadsvanor9. Trots att hela 90 procent av befolkningen vill att vårdpersonalen 
tar upp levnadsvanor med dem, så svarar endast 30 procent av de patienter som 
sökt vård det senaste året att personalen gjort det.10 Efterfrågan på preventiva 
insatser är således stor. Intresset för hälsoinriktningen i vården ökar också, bland 
annat ansluter sig allt fler hälso- och sjukvårdsenheter till det svenska nätverket 
Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer11. För att vården ska kunna ha en 
stark kunskapsbas och samtidigt vara kostnadseffektiv är det angeläget att 
utveckla styrformer, avtal och ersättningssystem som stödjer hälso- och 
sjukvårdens hälsoinriktning12. 

Landstinget, primärvården och sjukhusförvaltningarna ska verka för en god 
hälsa hos hela befolkningen13. Inte bara genom att behandla sjukdom och skada, 
utan också genom sin möjlighet att förebygga dessa samt att främja hälsa. I 
Region Skåne ska preventiv sjukvård bli en självklar del i all vård och 
behandling14. År 2008 fick alla hälso- och sjukvårdsförvaltningar i Skåne i 
uppdrag att arbeta för en hälsoinriktad hälso- och sjukvård. Uppdragen omfattar 
bland annat registrering och tidig uppföljning i journaler, motiverande samtal, 
registrering av hälsosamtal och samtal om livsstilsfrågor, ordination av fysisk 
aktivitet på recept samt hälsovinstmätningar.15  

Inom konceptet har Region Skåne utvecklat en ersättningsmodell i syfte att 
stödja patienter att förändra sina levnadsvanor till förmån för en bättre hälsa.  
Modellen syftar till att uppmana läkare att ha hälsosamtal med sina patienter. På 
så sätt vill Region Skåne att folkhälsan ska öka och framtida sjukvårdskostnader 
minska. Ersättningsmodellen har utvecklats i tre steg. I det första steget utgick en 
aktivitetsrelaterad ersättning för att samtal om hälsa genomfördes. Vårdgivare 
som genomfört motiverande samtal om exempelvis rökning, riskbruk av alkohol, 
kost, låg fysisk aktivitet eller ogynnsamma psykosociala förhållanden registrerade 
åtgärden i det patientadministrativa systemet och ersättning utgick.  

Det andra steget startades första januari 2010. För att ersättning ska erhållas 
ska hälsosamtalet återknytas till en påbörjad intervention. Den hälsofrämjande 
insatsens olika steg är: (1) samtal om hälsa där frågor om levnadsvanor ställs, (2) 
beslut om lämplig aktivitet, (3) remiss/recept gällande lämplig aktivitet och (4) 
start av beslutad aktivitet och slutligen (5) remissvar registreras av föreskrivande 
enhet. För att få ut ersättning måste läkaren försäkra sig om att återkoppling 

                                                                                                                                                         
 
7 Hälso- och sjukvårdsrapport, 2009 
8 Hälso- och sjukvårdsrapport, 2009 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Hälso- och sjukvårdslagen (2007:403).Paragraf 3 
14 Förvaltningsuppdrag, 2009  
15 Hälso- och sjukvårdsrapport, 2009 
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sker.16 I det tredje och sista steget ska ersättning utgå efter uppnådda resultat. Den 
vårdade patienten ska ha genomfört interventionen och först när detta är gjort 
kommer utbetalning att ske. Utbetalningen är relativ och beror på patientens egna 
självskattade hälsa som han/hon anser sig vunnit genom interventionen. I 
framtiden hoppas Region Skåne att hälsosamtal ska hållas även utan ersättning.  

Region Skånes ersättningsmodell är i enighet med hälso- och sjukvårdslagen 
som säger att individer som vänder sig till hälso- och sjukvården ska ges 
upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada17. Läkare och 
sjukvårdspersonal anges ofta som trovärdiga källor till hälsoinformation och 
patienter förväntar sig hälsovägledning vid besök. Forskning tyder på att råd från 
allmänläkare om kost, motion och levnadsvanor har betydande effekter för 
individers efterfråga på hälsosamma aktiviteter18. Hälso- och sjukvården har 
således en viktig roll i utmaningen om bättre folkhälsa.  

Murray (2000) uppmuntrar fler landsting att, precis som Region Skåne, 
använda ekonomiska incitament för att utöka den förebyggande hälsovården och 
öka folkhälsan i Sverige. Ett hälsosamtal leder inte automatiskt till förändrat 
beteende och ökad hälsa. Flera andra faktorer påverkar resultatet. En stor 
utmaning är att vår moderna samhällsstruktur motverkar exempelvis fysisk 
aktivitet och istället uppmuntrar en stillasittande livsstil. Metoder för 
beteendeförändring anses därför centrala för ett framgångsrikt förändringsarbete.19 

Men hur reagerar läkare på ersättningssystemet? Fungerar ersättningsmodellen 
i den riktning som Region Skåne önskar? Sjukvårdsmarknaden karaktäriseras av 
osäkerhet och det ligger till grund för läkares beteende samt påverkar hur 
incitament kan användas. Eftersom läkarna råder över mest information och 
kunskap om sjukvård är det också de som kan tjäna på osäkerheten20. Region 
Skåne kan exempelvis inte fullständigt iaktta kvaliteten av sjukvården eller 
personalens ansträngningar. Hur läkarna svarar på incitament beror således på 
preferenser och hur ersättningssystemet är uppbyggt21.  

Syftet med denna uppsats i hälsoekonomi är att utvärdera vilken effekt 
ersättningsmodellen för samtal om hälsa har på läkarnas beteende samt presentera 
viktiga perspektiv inför en hälsoekonomisk utvärdering av ersättningsmodellen. 
På uppdrag av Region Skåne ska jag försöka svara på om ersättningsmodellen 
skapar en beteendeförändring och huruvida modellen fyller sitt syfte. Går den att 
utveckla för att stärka incitamenten eller kanske det finns andra incitament som 
läkarna i regionen svarar mer på? Jag ämnar även klargöra några viktiga aspekter 
som Region Skåne kan behöva reflektera över vid en utvärdering av 
ersättningsmodellens effekt på folkhälsan. Syftet med uppsatsen är därmed två, att 
svara på hur effektiv ersättningsmodellens incitament är för läkarna samt klargöra 

                                                                                                                                                         
 
16 Ersättningsmodell för samtal om hälsa – steg 2 
17 Hälso- och sjukvårdslagen (1998:1660). Paragraf 2c. 
18 Lindholm et al. 1996. www.fhi.se (2)  
19 Statens folkhälsoinstitut, 2008 
20 Arrow, 1963 
21 Ellis & McGuire, 1986 
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viktiga aspekter att överväga vid en utvärdering av ersättningsmodellens effekt på 
folkhälsan.  

 
Frågeställningarna är: 
 
- Påverkar de ekonomiska styrmedlen i Region Skånes ersättningsmodell för 

samtal om hälsa läkares beteende till att ställa frågor om hälsa jämfört 
med en situation utan ekonomiska incitament?  

- Vilka aspekter bör Region Skåne reflektera över vid en hälsoekonomisk 
utvärdering av ersättningsmodellen för samtal om hälsas effekt på 
folkhälsan? 

 
Eftersom uppsatsen är på uppdrag av Region Skåne har jag hämtat information 
genom samtal med ansvarig personal samt tagit del av deras fakta och statistik. 
Det är också Region Skåne som hjälpt mig kontakta läkare för intervjuer. Det 
medför att jag möjligen har blivit mer positivt inställd till ersättningsmodellen än 
vad jag skulle vara som utomstående. I och med att jag tagit del av en stor mängd 
litteratur inom ämnet prevention och läkarbeteende har jag även utvecklat en viss 
förförståelse. Min förhoppning är att det inte ska påverka mig i min analys och jag 
undviker problemen genom att beskriva litteratur och fakta med olika synvinklar. 
Jag reflekterar över ämnena utifrån alla riktningar vilket framhäver min analys 
och gör den bättre.  

Region Skåne har givit mig material, broschyrer med mera angående 
ersättningsmodellens utveckling och läkarnas användning av den. Detta material 
redovisas i avsnitt fyra. Jag har för avsikt att fokusera på osäkerhets- och 
incitament/ersättningsteori samt teori om läkarbeteende för att bäst belysa hur 
läkarna påverkas av ersättningsmodellen. För att förbättra analysen redovisar jag 
några av de vanliga ersättningssystem som används inom sjukvården. Eftersom 
uppsatsens syfte är tvådelat fokuserar jag även på teori om förebyggande 
sjukvård. Inom detta område är det främst tidigare forskning som är viktig för 
analysen.  

För att på bästa möjliga sätt spegla läkarnas åsikter om ersättningsmodellen 
har jag genomfört sju intervjuer. Avsikten med intervjuerna var att få veta hur 
arbetsuppgifterna förändrats samt läkarnas åsikter om modellens utformning. 
Intervjusvaren beskriver tydligt hur läkarna i regionen uppfattar 
ersättningsmodellen. Intervjuerna är med läkare från olika sjukhusförvaltningar i 
Skåne vilket innebär att många sjukhus blir representerade. Intervjusvaren är 
konfidentiella och redovisas till följd av det i sammanskriven form i avsnitt fyra.  

I kapitel två inleder jag med att beskriva hur individer uppnår hälsa och vad 
hälsa är. Sedan redovisas kort hälsoekonomiska utvärderingar och hur de går till. 
Därefter belyses problematiken kring prevention utifrån tidigare forskning. Vidare 
i kapitel tre redovisas den teori som jag anser behövas för att förstå 
ersättningsproblematiken och vad som karaktäriserar sjukvårdsmarknaden. Teorin 
jag valt att redovisa är osäkerhetsteori, hur man skapar incitament i arbetet, 
beskrivning av olika ersättningssystem samt teori om läkarbeteende. I kapitel fyra 
delges läsaren mer detaljerad information om Region Skånes ersättningsmodell 
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för samtal om hälsa. I detta kapitel redovisas även intervjusvaren i sammanskriven 
form samt statistik över hur många samtal om hälsa som hållits. Tillsammans 
utgör dessa kapitel en god överblick av situationen för läsaren innan de tar del av 
analys och slutsatser. Analys av ersättningsmodellen utifrån de två 
frågeställningarna och uppsatsens syfte tar läsaren del av i avsnitt fem. 
Avslutningsvis ger jag svar på frågeställningarna och ger mina slutliga 
reflektioner kring problematiken.  
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2 Hälsoekonomisk analys och 
förebyggande sjukvård  

Det finns en stark fokusering på behandlande istället för på förebyggande insatser 
i vården22. Socialstyrelsens analyser visar att det finns en stor potential att 
utveckla det sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande förhållningssättet i 
vården23. Förebyggande insatser kan bidra till bättre folkhälsa, och på sikt minska 
de totala sjukvårdskostnaderna24. Sjukdomar i rörelseorganen, psykiska 
sjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar är de sjukdomar som kostar samhället 
mest25. Delar av dessa kostnader skulle kunna förebyggas med preventiva insatser, 
men vad menas egentligen med det?  

I detta kapitel avser jag att svara på vad preventiva insatser är. Hur de 
fungerar, vilka effekter och vilka kostnader det medför. Först ska jag, i 
grundläggande syfte, beskriva hur individer uppnår hälsa. Jag ska även beskriva 
hur en hälsoekonomisk utvärdering går till.  

2.1 Hur uppnår individer hälsa?  

Grossman (1972) introducerade synsättet att se hälsa som en kapitalstock som 
producerar en output av hälsosam tid. Individen kan öka denna genom 
investeringar eller minska den genom förslitning. Individen ärver ett initialt 
hälsokapital som minskar med åldern men ökar genom investeringar i 
hälsosamma aktiviteter. Individens hälsokapital bestämmer hur mycket tid 
personen kommer att spendera till att tjäna pengar och därmed hans konsumtion. I 
och med det gäller det oftast att ju större investering en individ gör i sin hälsa 
desto mer kan man konsumera. Ökad investering i hälsa behöver emellertid inte 
alltid leda till ökad konsumtion. Investeringar i hälsokapital kräver individens tid 
men även marknadsvaror så som rätt diet, sjukvård och motion.26 I ekonomisk 
analys är följaktligen hälsa både mål och medel, mål genom att ökad hälsa ökar 
individens välfärd (konsumtionsmotivet) och medel genom att det ökar individens 
möjligheter att arbeta och ägna sig åt andra aktiviteter (investeringsmotivet)27. 

                                                                                                                                                         
 
22 Hälso- och sjukvårdsrapport, 2009 
23 Ibid. 
24 Ibid.  
25 Rosén, 2000 
26 Grossman, 1972 
27 Lyttkens, 2000 
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Grossman visade att ålder är negativt korrelerat med en individs hälsokapital. 
Ju äldre man blir desto mindre växer ens hälsokapital, för att senare börja avta. 
Han visade dessutom att individens lön påverkar hälsokapitalet. Ju högre inkomst 
desto dyrare är det att vara sjuk och mer tid spenderas därför i att investera i sitt 
hälsokapital. Utbildning korrelerar med högre inkomst och påverkar på samma 
sätt individers hälsokapital positivt. Högre utbildning leder följaktligen till en 
större investering i hälsokapitalet.28 

Bolin, Jacobson och Lindgren (2002) utvidgade Grossmans resonemang och 
visade att även familjeperspektivet är viktigt för en individs hälsokapital. 
Familjemedlemmar som investerar i sitt hälsokapital gynnar hela familjen. 
Antagandet bygger på att om en individ ökar sitt hälsokapital och ökar sin 
arbetade tid ökar också inkomsten, därför gynnas familjen. En annan anledning är 
att hälsosamt levande sprider sig inom familjen.  

2.2 Hälsoekonomiska utvärderingar 

Region Skåne har för avsikt att i framtiden utföra en hälsoekonomisk utvärdering 
av ersättningsmodellen för samtal om hälsa. Syftet med denna uppsats är inte att 
göra detta utan att klargöra några viktiga aspekter som Region Skåne kan behöva 
reflektera över vid en utvärdering av ersättningsmodellens. Genom att kortfattat 
beskriva hälsoekonomiska utvärderingar och kvalitetsjusterade levnadsår kan jag 
bättre klargöra dessa aspekter.  

Syftet med en hälsoekonomisk analys är att identifiera, mäta, värdera och att 
jämföra kostnaderna och konsekvenserna av behandlingsalternativen29. 
Kostnadsintäktsanalys (cost-benefit analysis, CBA) och kostnads-
effektivitetsanalys (cost-effectiveness analysis, CEA) är de två huvudsakliga 
alternativen för samhällsekonomiska utvärderingar inom hälsoområdet30. 

I en CBA jämförs alla samhällsekonomiska intäkter och kostnader för en 
åtgärd. Alla effekter värderas i kronor och om kalkylen slutar på plus blir 
rekommendationen att en åtgärd ska realiseras. Effekterna av en insats värderas 
genom individers betalningsvilja.31 Kostnadsintäktsanalys används speciellt vid 
utvärderingar av insatser inom skola, trafik och miljö. Inom sjukvården är en 
kostnadseffektivitetsanalys vanligare.32 

I en CEA jämförs effekterna av olika hälsofrämjande insatser. Effekterna mäts 
i enheter som till exempel vunna levnadsår eller kvalitetsjusterade levnadsår33. I 
CEA räknar man ut en inkrementell kostnadseffektivitetskvot (ICER) som visar 

                                                                                                                                                         
 
28 Grossman, 1972 
29 Henriksson och Burström, 2006 
30 Lyttkens, 2000 
31 Lyttkens, 2000. Dunt & Crowley, 1995, Garber & Phelps, 1997. 
32 Kobelt, 2002 
33 Lyttkens, 2000. Dunt & Crowley, 1995 
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relationen mellan kostnader och effekter vid en ökad insats. Exempelvis används 
kvoten till att räkna ut antal kronor per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår, antalet 
räddade liv eller antal vaccinationer34. Kvoten tolkas som den extra kostnad som 
uppstår på grund av en extra enhet hälsa genom att välja det dyraste 
behandlingsalternativet35. Därefter rankas åtgärderna, den med lägst kvot först, 
och alla åtgärder som ryms inom budgeten utförs. Därmed har man maximerat 
hälsoeffekten av resurserna och producerat hälsa till lägsta möjliga kostnad36.  

En CBA är avsedd att svara på frågan om en åtgärd ökar välfärden i samhället. 
CEA svarar istället på om ett sätt att förbättra hälsan är bättre eller sämre än ett 
annat sätt. CEA svarar alltså inte på om åtgärden bör vidtas eller inte.37 

När det gäller CEA har oenighet rått om vilka poster som ska inkluderas på 
kostnadssidan38. Det gäller framförallt indirekta kostnader respektive orelaterade 
kostnader. De förra har att göra med vad som händer medan individen tillbringar 
tid i ohälsa eller under behandling, exempelvis produktionsbortfall. Det kan även 
vara alternativkostnader, en ekonomisk satsning på ett område skapar en 
alternativkostnad för de områden som uteblir i hälsosatsningen39. De senare avser 
kostnader som uppstår därför att personen lever längre, exempelvis att de i 
framtiden kan komma att kosta sjukvården för en annan sjukdom.40 Dessa 
kostnader bör inkorporeras i den samhällsekonomiska utvärderingen41. Om man 
inkluderar samtliga kostnader så förtydligas resultatet av den hälsoekonomiska 
analysen, i synnerhet om preventionen förlänger livet snarare än kvaliteten på de 
framtida levnadsåren42. De flesta studier inkluderar relaterade framtida kostnader 
men undviker att räkna på de så kallade orelaterade kostnaderna43.  

2.2.1 Kvalitetsjusterade levnadsår  

Idag används kvalitetsjusterade levnadsår för att mäta effekter av medicinsk 
behandling och prevention. Det används speciellt inom CEA. Effektmåttet QALY 
är vedertaget och rekommenderas då man utför en hälsoekonomisk utvärdering44. 
En mätning med QALY gör det möjligt att jämföra skillnader mellan 
behandlingar som påverkar olika typer av hälsodimensioner. QALYs beräknas 
genom att den tid en patient befinner sig i ett visst hälsotillstånd viktas med ett 
värde som motsvarar den hälsorelaterade livskvalitet som patienten har i ett 
aktuellt tillstånd. Full hälsa representeras av värdet 1 medan värdet 0 betyder att 

                                                                                                                                                         
 
34 Boardman et al, 2006 
35 Henriksson och Burström, 2006 
36 Lyttkens, 2000. Dunt & Crowley, 1995. Garber & Phelps, 1997.  
37 Lyttkens, 2000 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Lyttkens, 2000.  Meltzer, 1997.  Rosén, 2000 
41 Enligt Lyttkens, Meltzer, med flera 
42 Meltzer, 1997 
43 Ibid.  
44 Henriksson och Burström, 2006 
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patienten inte längre är vid liv. Ett kvalitetsjusterat levnadsår innebär ett år med 
full hälsa.45 

Ju mer önskvärt ett visst hälsotillstånd är desto högre värdering i form av en 
livskvalitetsvikt ska förknippas med det tillståndet. Livskvalitetsvikter kan mätas 
med direkta (TTO och SG) och indirekta metoder. Eftersom de direkta metoderna 
är mer komplexa och tidskrävande används ofta indirekta metoder i form av 
frågeformulär.46 Exempelvis används frågeformulären EQ-5D och SF-6D. När 
patienterna fyller i ett EQ-5D formulär blir de ombedda att klassificera sin hälsa i 
fem dimensioner (rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, smärtor och 
nedstämdhet). Dessa delas in i tre svårighetsgrader (inga problem, måttliga 
problem respektive svåra problem). Efter att en patient besvarat frågeformuläret 
beskrivs hans/hennes hälsotillstånd med en fem siffrig kod. Koden består av en 
siffra för varje hälsodimension, mellan 1 och 3 beroende på vilken svårighetsgrad 
man valt.47 (EQ5D- frågeformulär finns i bilaga 1)  

Utöver frågor kring de fem hälsotillstånden blir patienten uppmanad att 
gradera sin hälsa på en visuell analog skala (EQ VAS). Skalan används för att 
mäta individens självbedömda hälsa. Patienten markerar då sitt nuvarande 
hälsotillstånd på en vertikal linje där ändpunkterna definieras som bästa tänkbara 
hälsa respektive sämsta tänkbara hälsa. 48 

I en bedömning gjord av Socialstyrelsen angående inkrementella 
kostnadseffektivitetskvoter så anses kostnadseffektiviteten vara låg om kostnaden 
är mindre än 100 000 kr per vunnet levnadsår. Kostnadseffektiviteten är måttlig 
om kostnaden är mindre än 500 000 kr per vunnet levnadsår. Likaså är den hög 
om kostnaden är lika med eller mindre än 1000 000 kr per vunnet levnadsår.49  

2.3 Förebyggande sjukvård 

Ovan frågade jag vad som egentligen menas med prevention? Prevention 
definieras som en beteendestrategi som minskar sannolikheten för tidig död bland 
den angivna målgruppen50. Inom den preventiva sjukvården betyder det att det 
vårdande och behandlande synsättet integreras med det hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande synsättet51. Prevention kan inriktas på att förhindra att en 
sjukdom över huvud taget uppkommer – primär prevention – eller på att förhindra 
återfall eller progress av sjukdom – sekundär prevention52. Sekundär prevention 

                                                                                                                                                         
 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Ibid.  
48 www.euroqol.org 
49 Socialstyrelsen, 2007  
50 Tengs et al, 1995 
51 Förvaltningsuppdrag 2009  
52 SBU rapport, 1997 
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kan också innebära screening för att upptäcka tidiga sjukdomstecken och 
möjliggöra tidig behandling.53  

En hälsoinriktad hälso- och sjukvård har således fokus på hur verksamhetens 
samlade insatser bidrar till bättre hälsa, både som minskad dödlighet, sjuklighet 
och nyinsjuknande. Men även som förbättrad funktionsförmåga, välbefinnande 
och hälsorelaterad livskvalitet.54 Nedan hoppas jag klarlägga hur den 
förebyggande sjukvården påverkar individer och samhället. Först ska jag beskriva 
hur folkhälsopolitiken blev central i Sverige.  

2.3.1 Folkhälsopolitik 

I propositionen Mål för folkhälsan finns det elva målområden där det nationella 
målet för folkhälsoarbetet är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen”55. Utifrån dessa målområden lades 
2008 propositionen en förnyad folkhälsopolitik fram. Det är dessa propositioner 
samt hälso- och sjukvårdslagen som ligger till grund för landstings arbete med 
förebyggande insatser. 

”Hälsa” i hälso- och sjukvården tillkom i den nuvarande hälso- och 
sjukvårdslagen från 1982. Där ställdes krav på en förändrad struktur av hälso- och 
sjukvården och på ett nytt hälsopolitiskt synsätt. Sjukvården skulle vara 
hälsoinriktad och hälsofrämjande, och det förebyggande arbetet blev lagfäst och 
jämställt med det vårdande arbetet. I samma stund fick landstingen ett utökat 
ansvar för befolkningens hälsa.56 Utöver krav på god kvalitet i vården tillkom 
uttryck som prevention, samhälls- och miljömedicin och senare ”patienten i 
centrum”.57 

  I propositionen mål för folkhälsan utvecklades dessa tankar till att ett 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv ska genomsyra hela hälso- 
och sjukvården och ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 
villkor för hela befolkningen”58. Hälsofrämjande och förebyggande insatser ska 
således integreras i patientmöten så att de blir naturliga delar av arbetet59. Denna 
strävan inspirerades av WHO:s utvecklingsarbete utav ett internationellt nätverk, 
så kallade Health Promoting Hospitals. Målet var att bättre ta tillvara hela hälso- 
och sjukvårdens kompetens, auktoritet och kontaktyta för att stärka 
folkhälsoinsatserna. Denna hälsoorientering skulle skapa en effektivare 
verksamhet.60  

                                                                                                                                                         
 
53 Ibid.  
54 Hälso- och sjukvårdsrapport, 2009 
55 www.fhi.se (1) 
56 Hälso- och sjukvårdsrapport, 2009. Hälso- och sjukvårdslagen, 1982 
57 Hälso- och sjukvårdsrapport, 2009 
58 Hälso- och sjukvårdsrapport, 2009 
59 www.fhi.se (1). Hälso- och sjukvårdsrapport, 2009 
60 Hälso- och sjukvårdsrapport, 2009 
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Med utgångspunkt i propositionerna blev sjukhusförvaltningarna i Region 
Skåne ombedda att utveckla olika utvecklingsprojekt inom ramarna för det 
hälsofrämjande arbetet. Förvaltningarna skulle mäta hälsovinsterna i samband 
med de hälsofrämjande insatserna samt, för att uppnå bäst effekt, arbeta med att 
utveckla kunskapen om integrativ medicin.61 Region Skånes ersättningsmodell för 
samtal om hälsa har sitt ursprung från dessa utvecklingsprojekt.  

2.3.2 Kostnader och principer bakom förebyggande sjukvård 

Det sägs att kommuner och landstings intresse för prevention är minskade 
vårdkostnader i framtiden62. Man kan tänka sig att om det inte finns några 
effektiva åtgärder är det inte heller motiverat att satsa stora resurser på att 
förebygga eller behandla folkhälsosjukdomar. Även om sjukdomarna orsakar 
stora kostnader för samhället får åtgärderna inte kosta för mycket. Kostnaden kan 
onekligen läggas på alternativ vård. Preventiva åtgärder som förlänger livet kan 
komma att kosta sjukvården för andra vårdbehov63. Är då prevention lönsamt?  

Lyttkens (2000) menar att det positiva med prevention är att man förbättrar 
människors hälsa och livskvalitet. Nyttan med förebyggande insatser behöver 
följaktligen inte bara vara kostnadsbesparingar utan kan vara välmotiverad på 
grund av individernas hälsoförbättring64. Därför bör prevention och dess 
lönsamhet bedömas från fall till fall i en hälsoekonomisk utvärdering65.  

Rosén (2000) menar att det bör vara människovärdesprincipen snarare än 
kostnadsbesparingar som ligger bakom förebyggande insatser, att Sverige ska ha 
en hälsosam befolkning. Rosén nämner som exempel huruvida samhället 
ekonomiskt vinner eller förlorar på rökare. En rökare lever i genomsnitt 6,5 år 
kortare än en icke-rökare66 vilket innebär att staten får ökade pensionsinkomster 
om fler individer röker67. Detta bör givetvis inte vara ett argument för att stoppa 
förebyggande insatser för rökare. Konsekvenserna av sådan politik skulle vara att 
alla livsuppehållande åtgärder för äldre personer nekas, och det kan naturligtvis 
inte fungera så. Därav menar Rosén att förebyggande insatser inte bara är av 
ekonomiska skäl.  

Det strategiska valet när det gäller prevention är därför frågan om det är bäst 
och billigast att a) antingen sätta in åtgärder med syfte att minska sjukdom eller 
skada eller b) att enbart behandla skada eller sjukdom när den uppstår.68 Därav är 
en förebyggande insats som kostar mycket resurser och ger måttliga resultat svår 

                                                                                                                                                         
 
61 Förvaltingsuppdrag, 2009 
62 Lindgren, 1994 
63 Lyttkens, 2000. Cutler, 2008. Barendregt et al, 1997 
64 Lyttkens, 2000 
65 Person, 1993. SBU rapport, 1997 
66 Rosén, 2000 
67 Barendregt, 1997 
68 Lindgren, 1994 
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att motivera. Särskilt gäller detta när det tar lång tid mellan den preventiva 
insatsen och resultatet.69 

2.3.3 Är förebyggande insatser verkningsfulla? 

Hälsoutbildning och prevention är inte kostnadsfria och dess effektivitet är ofta 
osäker70. Det är individen som med egen insats bestämmer hur utfallet ska bli, 
vilket kan leda till onödigt satsade resurser om individen exempelvis tycker att 
viktnedgång är för mödosamt. På grund av det behöver inte prevention generera 
långsiktiga kostnadsbesparingar.71 Hänsyn ska emellertid tagas till att de flesta 
hälsoekonomiska utvärderingarna som gjorts inom folkhälsoarbete leder till 
slutsatsen att prevention är mycket kostnadseffektivt i jämförelse med 
behandlingar av sjukdomarna72. 

Det kan vara svårt att prioritera interventioner som stödjer goda levnadsvanor, 
eftersom effekterna ofta uppstår på lång sikt73. Ny kunskap visar likväl att man till 
exempel kan se effekter av rökstopp på blodets levringsförmåga redan efter några 
dagar74. Man har visat att rökstopp inför en knä- eller höftprotesoperation kan 
minska operationskomplikationerna75. Samma sak gäller för alkoholstopp före en 
operation av kolorektal cancer. Vidare har fysisk aktivitet före ryggkirurgi visat 
sig leda till kortare vårdtider och reducerat antalet vårddagar. Detta är en 
omedelbar kostnadsbesparande effekt.76 Det finns även god evidens för att 
alkoholpreventiva insatser inom hälso- och sjukvården är både verkningsfulla och 
kostnadseffektiva.77 

Hälsoekonomiska utvärderingar visar att både påverkan av levnadsvanor och 
läkemedelsbehandling för att förebygga hjärtinfarkt är kostnadsbesparande78. Till 
skillnad från läkemedelsbehandling påverkar ändrade levnadsvanor åtskilliga 
sjukdomar. Rökstopp minskar bland annat risken för hjärtinfarkt, en rad 
cancersjukdomar samt kronisk obstruktiv bronkit. Ökad fysisk aktivitet minskar 
inte enbart risken för hjärtsjukdom utan har också positiva effekter när det gäller 
muskelstyrka, balansfunktion och sömnkvalitet.79 När det gäller personer med 
sjukdomar i rörelseorganen är det hälsoinriktade arbetet av stor vikt, då fysisk 
aktivitet både förebygger och lindrar led- och muskelproblem.80 Beräkningar visar 
att minst en tredjedel av hjärt-kärlsjukdomarna skulle kunna förhindras med 

                                                                                                                                                         
 
69 Ibid. 
70 Dunt & Crowley, 1995 
71 Ibid. 
72 Rosén, 2000. Rosén & Lindholm, 1992 
73 Hälso- och sjukvårdsrapport, 2009 
74 Morita et al, 2005 
75 Möller et al, 2002  
76 Hälso- och sjukvårdsrapport, 2009 
77 Ibid.  
78 Se exempelvis Rosén & Lindholm, 1992. Lyttkens, 2000. Lindholm et al, 1996. Med flera. 
79 Hälso- och sjukvårdsrapport, 2009 
80 Ibid. 
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förändrade levnadsvanor81. Vidare skulle vart tredje fall av de tolv största 
cancersjukdomarna kunna förebyggas om man lyckades påverka och förändra 
människors levnadsvanor82.  

Prevention ska förstås inte bara bedömas utifrån dess kostnadsbesparingar, en 
ökad hälsa är en vinst i sig själv83. De som lyckas förändra sin livsstil gynnas, 
förutom minskad risk att utveckla sjukdomar, av sociala, ekonomiska, 
psykologiska och fysiologiska värden. Dessa är svåra att mäta med effektmåttet 
kvalitetsjusterade levnadsår.84 

Potentiella fördelar med hälsoförebyggande insatser kan vara bättre 
självkänsla, ekonomiska förbättringar (man kan arbeta mer och därmed öka sin 
inkomst) samt bättre förmåga och energi85. Social diffusion är också en fördel 
som jag beskriver mer nedan. Eftersom vissa ohälsosamma beteenden är förenade 
med lust och positiva upplevelser finns det risker med hälsoförebyggande insatser. 
Dessa kan vara desamma som ovan, sämre självkänsla (innan kanske alkohol 
hjälpte självkänslan) och ekonomisk försämring (köp av gymkort, dyrare men 
nyttigare mat). Det kan även medföra nackdelar i det sociala livet, rökare gillar 
uppenbarligen det sociala med att röka. Matälskare likaså, de kan inte längre njuta 
av den mat de en gång älskade.86 För att ändra beteendet krävs en uppoffring eller 
att individen ändrar uppfattning och börja tycka illa om alkohol, maten etc.87 

Ett annat problem är att individer kanske inte upplever deras livsstil som 
problematisk. För att individen ska engagera sig i en preventiv aktivitet, måste 
individen uppfatta att summan av nyttotillskotten är positiv och att dess värde 
överstiger individens kostnad att delta i aktiviteten i fråga88. Individens 
uppfattning av nyttan av hälsoaktiviteter beror på hans/hennes uppfattning att 
själv drabbas av sjukdom, sjukdomens omfattning och karaktär, individens 
uppfattning av varans/tjänstens preventiva effekter, samt preferenser och 
uppfattningen om hur lång tid det kan ta innan han/hon drabbas av sjukdomen.89   

De tydligaste sambanden mellan livsstil och ohälsa har påvisats för 
tobaksrökning. Ändå har Sverige cirka en miljon dagligrökare90. När en person 
slutar röka innebär det en förhållandevis hög initial kostnad i termer av 
abstinensbesvär. Det kan tolkas som att livskvaliteten sänks.91 När dessa besvär 
väl försvunnit är livskvaliteten ändå inte tydlig. En positiv effekt är att de 
rökrelaterade besvären minskar, så som dålig kondition, hosta etc. Men samtidigt 
går rökaren miste om de positiva effekterna som rökningen ger; njutningen, det 
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sociala med mera92. Vilken av dessa effekter som är den mest framträdande beror 
på individen93. I en ekonomisk utvärdering bör därför perioden med 
abstinensbesvär tas i beaktning94.  

De ovan angivna fördelarna och problemen tyder på att förebyggande insatser 
kan vara både kostnadseffektiva och verkningsfulla. Men att utfallet till stor del 
beror på individen.   

2.4 Tidigare studier  

Det finns många tidigare studier om preventiva åtgärders effekter och kostnader. 
De flesta är överrens om att förebyggande sjukvård kan ha fler förmåner än att 
vara kostnadseffektiva och ge upphov till minskad dödlighet och sjuklighet95. 
Exempelvis skriver Rosén och Lindholm (1992) att individer kan få sinnesro från 
kännedom om att deras risknivåer har minskat. Likaså är ökad kunskap om hälsa, 
ökad produktivitet i samhället och sparade resurser positivt96. Nedan diskuteras 
några av de studier som finns inom området prevention och folkhälsosjukdomar.  

En av de största studier om preventiva insatser som gjorts i Sverige var 
Norsjöprojektet. Det var en intervention med fokus att minska hjärt-kärlsjukdomar 
i Norsjö och startades 1985. Projektet syftade till att påverka hela befolkningen 
och tyngdpunkten i interventionen riktades mot matvanor. En del i projektet var 
att dels göra individuella hälsoundersökningar med råd om hälsa, dels att märka 
nyttiga livsmedel med en symbol och att påverka matsedeln i skola, daghem etc. 
Studier har visat att interventionen var mycket kostnadseffektiv och var lika god i 
alla sociala grupper. Resultaten varierade dock mellan olika kön och 
åldersgrupper.97  

Något som uppmärksammats i studier är att folkhälsoarbetet kan ha 
spridningseffekter utanför den grupp av individer som programmet riktar sig till98. 
Dessa positiva bieffekter är svåra att uppskatta. Rosén och Lindholm påpekar att 
en ofta förbisedd fördel av hälsoutbildning och livsstilsinterventioner är social 
diffusion, det vill säga det faktum att en individs nya levnadsvanor påverkar 
livsstilen hos andra i deras närmiljö99. Denna effekt, skriver de, är en av de största 
fördelarna av befolkningsinterventioner100. Social diffusion kan vara till exempel 
nya kostvanor för hela familjen, att barn aldrig börjar röka då en förälder slutar 
med mera. Social diffusion kan även ske inom läkarkåren i form av spridning av 
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information och förändring av läkarnas inställning till ersättningsmodellen. I nästa 
avsnitt beskriver jag detta mer ingående.  

I ett tidigare avsnitt har det konstaterats att förebyggande insatsers effekt beror 
på hur individen själv värderar sin hälsa, detta belyser Lyttkens i sina studier. Han 
menar att egna preferenser, tidsaspekter och hur individen uppfattar 
välfärdseffekten har betydelse i den ekonomiska analysen. Det är därför en 
sammanslagning av dessa som avgör om individen väljer att konsumera, 
motionera, röka etc.101 Beslut som påverkar hälsan har långsiktiga konsekvenser, 
och tidsaspekten är av stor vikt för individers benägenhet att förebygga ohälsa. 
Genom att vidta kostsamma åtgärder i nuet kan de uppnå högre hälsa i framtiden, 
men investeringen beror på hur de uppfattar sin framtid.102 

I Cutlers studie ”Are we finally winning the war on cancer” (2008) visas att 
den regelbundna screening (mammografi och kolonoskopi) som pågått har 
minskat antalet cancerpatienter de två senaste årtionden. En annan anledning till 
att cancersjukdomar sjunkit är att fler individer förstår riskerna med rökning. 
Självklart har också den nya teknologin förbättrat situationen.103 Mest 
framstående är emellertid de två första anledningarna. Övervikt ökar risken för 
kolorektal cancer med 50 procent104. Då överviktsproblem ökat under åren är i 
detta fall kolonoskopi anledningen till minskat antal cancerfall105. Med bättre 
motion och kostvanor skulle utfallet av minskat antal cancerfall minska 
ytterligare.  

Men vad har egentligen screening och beteendeförändringar kostat samhället? 
Kostnaden för en person att sluta röka är de förlorade fördelarna med rökning. 
Vinsten är den ökade hälsan och de sparade utgifterna för cigaretter. Kostnaderna 
för screening är både monetära och icke monetära. De monetära är självklara, ökat 
antal screening kräver ökad läkartid och ökad teknisk utrustning. De icke 
monetära kostnaderna är för patienten restid och psykiska kostnader. Men 
behandling av cancer är desto dyrare. Man ska tillgodose att behandlingen av 
cancer minskar patientens livskvalitet, exempelvis är impotens och inkontinens 
bieffekter av behandling för prostatacancer106. Cutler menar således att 
kostnaderna för screening är lägre än kostnaderna för behandling av cancer.  

Mycket av den tidigare forskning som finns är positivt inställd till preventiva 
insatser. Samtidigt menar de, precis som konstaterades ovan, att man ska beakta 
individernas betydelse för utfallet.  
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3 Sjukvårdsmarknaden och dess 
ersättningssystem 

Sjukvårdsmarknaden karaktäriseras av osäkerhet, denna osäkerhet ligger till grund 
för läkares beteende och påverkar hur ekonomiska styrmedel kan användas. Att 
betalaren har kontroll över sjukvården är därför viktigt, vården ska fungera väl 
men till en rimlig kostnad. Inom den offentliga sektorn är kontrollen ofta hög107 
vilket förenklar arbetet för Region Skåne i användandet av ersättningsmodellen 
för samtal om hälsa. I detta teoriavsnitt ska jag först problematisera osäkerheten 
inom sjukvården och beskriva hur man bäst undviker den. Därefter beskrivs de 
effekter och problem som uppstår i olika ersättningssystem. Slutligen skriver jag 
om hur läkarbeteende påverkas av osäkerheten och ersättningssystemen.  

3.1 Osäkerhet inom sjukvården 

Williamson (1985) är en känd teoretiker inom ämnet osäkerhet. Han nämner 
två olika sorters osäkerhet, den ena är en miljöosäkerhet och betyder att 
marknaden är naturligt osäker och denna går inte att reducera. Sjukvården är en 
typisk representant på den här sortens osäkerhet, exempelvis är behandling aldrig 
helt säker108. McGuire (2000) väljer att kalla osäkerheten för irreducible 
uncertainty vilket betyder att det finns en osäkerhet på marknaden som varken 
läkaren eller patienten råder över109. Vare sig läkaren eller patienten har någon 
information om konsekvenserna eller sjukvårdens utfall. En annan anledning till 
att sjukvårdsmarknaden är osäker är att efterfrågan av vård är oregelbunden och 
osäker. Dock menar Arrow (1963) att preventiv vård är säkrare och efterfrågas 
oftare. 

Den andra är transaktionsosäkerhet och handlar om osäkerhet inom avtal. En 
transaktion innebär sällan fullständig iakttagelse av kvalitet och personalens 
ansträngningar och därför uppstår osäkerhet. Transaktionsosäkerhet kan uppstå 
under läkarnas arbete med ersättningsmodellen för samtal om hälsa eftersom 
Region Skåne inte har full information eller kunskap. Transaktionsosäkerhet finns 
alltså inom sjukvården; asymmetrisk information mellan läkare – patient och 
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läkare – betalare är exempel på detta110. Exempel på olika ersättningssystem och 
dess risker samt läkarbeteende under osäkerhet diskuteras nedan. Men först ska 
jag mer generellt diskutera hur osäkerhet och dess kostnader kan undvikas.  

3.1.1 Hur undviks osäkerhet och dess kostnader? 

Dixit (2002) har etablerat en välkänd teori om hur agenten (arbetarna, i vårt fall 
läkarna) ska ersättas för bästa möjliga utfall. Utgångspunkten i teorin är att utfallet 
av en händelse beror på agentens ansträngning och en slumpmässig effekt. 
Utfallet går alltid att observera medan ansträngningen oftast inte är verifierbar och 
kan därmed inte kontrakteras om. Om agentens ansträngning dock är verifierbar 
går det att bestämma i kontraktet hur mycket agenten ska anstränga sig för att 
uppnå det önskade utfallet. Det kallas för den optimala ”first best” lösningen. 
Principalen (betalaren, i vårt fall Region Skåne) måste erbjuda den ersättning som 
behövs för att agenten inte ska börja arbeta någon annanstans men behöver inte ge 
en bonus för att förbättra utfallet. Agenten får på så sätt samma lön oavsett utfall, 
detta fungerar som en försäkring till arbetstagaren.111 

När man inte kan skriva kontrakt om arbetstagarens ansträngning måste man 
skapa incitament för att uppnå positivt utfall. Arbetstagaren måste se det positiva 
med att anstränga sig. Arbetsgivaren kan inte bestämma den optimala 
ansträngningen utan får framkalla en ansträngning med hjälp av en bonus112. 
Incitamenten kan antingen vara ”high-powered” eller ”low-powered”.113 

Svaga incitament, det vill säga incitament som har låg koppling till utfallet är 
förslagsvis fast månadslön och icke-monetära incitament så som arbetsfördelar, 
semester, respekt, befordran etc. Höga incitament är incitament som har stark 
koppling till utfallet så som betalning efter förmåga/effektivitet/kvalitet.114 Dixit 
menar emellertid att inom det offentliga är arbetarna motiverade och arbetar för 
att uppnå idealistiska värderingar snarare än hög inkomst. Arrow har liknande 
tankar; läkarna behandlar sina patienter bra för att inte bli stigmatiserade som 
vinstmaximerande. Därmed borde ekonomiska incitament inte vara lika 
effektfulla inom det offentliga som i det privata.  

3.2 Ersättningssystem  

För att påverka läkarna/verksamheterna till ett visst beteende eller i en viss 
riktning används ersättningssystem som ger olika incitament till handlingar. Hur 
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läkarna svarar på dessa incitament beror på hans/hennes preferenser och hur 
ersättningssystemet är uppbyggt115. I detta delavsnitt diskuteras de vanliga 
ersättningsprinciperna utifrån vad som ersätts, om ersättningen är fast eller rörlig 
samt om ersättningen delas ut i förväg (prospektiv) eller i efterhand (retrospektiv). 
Det är i första hand tidsperspektivet som påverkar incitamenten. Incitamenten 
påverkas också av om ersättningen är fast eller rörlig. Rörlig ersättning ger i 
motsats till fast ersättning incitament till en hög produktion. När det gäller 
tidsperspektivet ger en prospektiv ersättning incitament till låga 
produktionskostnader, medan en retrospektiv ersättning snarare bidrar till höga 
kostnader och överservice. 

Retrospektiv ersättning ger inga incitament till att hålla låga kostnader 
eftersom de kostnader verksamheten har får de tillbaka genom bidrag. På så sätt 
trissas kostnaderna upp116. Prospektiv ersättning ger incitament till att hålla 
kostnaderna låga då betalning för behandling redan utgått. Detta kan leda till att 
kvaliteten försämras, att läkarna väljer sina patienter och att de ger sämre 
service117. Så kallad cream-skimming betyder att läkarna väljer 
lågkostnadspatienter framför patienter vars behandling kostar mer118. Genom 
cream-skimming får läkarna samma intäkter men mindre kostnader, vilket ökar 
deras vinst. Dumping betyder att läkarna undviker högkostnadspatienter119, vilket 
fungerar på liknande sätt som cream-skimming. Offentliga sjukhus är generellt 
sätt inte benägna att vägra ta emot patienter. De ska följa den sociala efterfrågan, 
det vill säga folkhälsoinsatser, vaccinationer etc.120 På grund av det är cream-
skimming och dumping inte stora problem inom den svenska sjukvården.  

Prospektiv ersättning är optimal om läkaren är en perfekt agent för sina 
patienter, det vill säga ger patienterna full information och behandlar dem efter 
behov. Då uppnås både kvalitet och låga kostnader. Om läkaren inte är en perfekt 
agent så är ett system som blandar de båda ersättningssystemen överlägset.121 Det 
håller kostnaderna relativt låga då överdriven service inte erbjuds samtidigt som 
kvaliteten blir högre då incitament till cream-skimming och dumping uteblir.122 

Ma (1994) menar att ersättningssystem leder till en trade- off mellan att hålla 
kostnaderna låga och hålla kvaliteten uppe. Ma anser att kostnaderna kan hållas 
nere samtidigt som kvaliteten är bra om betalaren vet den riktiga kostnaden för 
behandling. Då blir läkaren ersatt för rätt mängd behandling och incitament till 
vinst uteblir.123 
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3.2.1 Beskrivning av olika ersättningssystem 

Ersättningsprincipen fee for service innebär en rörlig retrospektiv ersättning där 
vårdgivaren i efterhand ersätts för patienternas behandlingskostnader. 
Ersättningssystemet ger incitament till att öka produktionen och bli mer effektiv. 
Men det betyder även att läkarna utför så många åtgärder som möjligt per patient, 
vilket resulterar i onödig vård och alltför höga kostnader.124 

Principen ersättning per åtgärd (fee for item) skiljer sig från fee for service- 
principen genom att ersättningen är prospektiv i stället för retrospektiv. 
Vårdgivaren får betalt genom en i förväg fastställd ersättning per åtgärd. 
Ersättningssystemet ger incitament till en högre produktion och ger låga 
produktionskostnader. Men, det blir svårare för betalaren att kontrollera 
kostnaderna. Eftersom ersättningen betalas ut i förväg riskeras kvaliteten av 
vården att bli lägre, detta eftersom prospektiv betalning gör det lönsamt att spara 
in på produktionskostnaderna. Ersättningen har ju redan utgått. 125 

Principen ersättning per produktgrupp är också rörlig och prospektiv. 
Skillnaden mot principen ersättning per åtgärd är att produktgrupper slås samman. 
Produktgrupperna skapas för att minska skillnaden i lönsamhet mellan olika 
åtgärder. Dessa grupper kallas diagnosrelaterade grupper (DRG). Med denna 
metod detaljstyrs vårdproducenterna, men det finns fortfarande en risk att de 
försöker sortera bort dyra patienter126. Metoden ger både incitament till ökad 
produktion och till minskade kostnader, vilket i längden kan leda till minskad 
kvalitet. Flera landsting använder principen ersättning per produktgrupp som bas 
för prestationsbaserade ersättningssystem i verksamheter på sjukhus127.  

Vid målrelaterad ersättning, så kallad pay-for performance, är det resultatet i 
stället för åtgärden som ersätts. Ersättningsprincipen kopplar ekonomisk 
ersättning till uppnådd kvalitet och uppnådda mål128. Styrkan med målrelaterad 
ersättning är att den kan styra incitamenten mot olika områden. Potentiella risker 
är att incitament kan motverkas om de blir för komplexa eller att inriktning mot 
ett område leder till minskad aktivitet inom ett annat område som inte ersätts129. 
Målrelaterade ersättningar kan ingå i avtal och överenskommelser för att stimulera 
vissa typer av insatser. Flera landsting använder i varierande grad målrelaterad 
ersättning men på en låg nivå i förhållande till total ersättning. Sveriges 
kommuner och landsting menar att utvecklingen tyder på att denna 
ersättningsprincip kommer att bli vanligare130. 

3.3 Läkarbeteende  
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Där det finns osäkerhet blir information och kunskap två viktiga varor. De som 
inom sjukvården råder över mest information och kunskap är läkarna, det är också 
de som kan tjäna på osäkerheten131. Läkare ställs inför olika problem och deras 
lösningar beror ibland på hur de ersätts och vilken kunskap de, betalaren och 
patienterna innehar. Två vanliga problem som uppstår är alternativkostnader och 
physician induced demand. Dessa två avser jag nu att klargöra.  

3.3.1 Alternativkostnader 

Läkare ska använda sina kunskaper till att rädda liv, minska lidande och de ska 
inte göra någon illa. Läkares kod är att de ska följa etiska regler, tala sanning och 
respektera patienten.132 Men hur ska läkaren välja mellan sina patienter? Hur 
mycket ska man göra för en patient när läkarens tid behövs för andra patienter? 
De kostnader som uppstår på grund av läkarens handlingar måste räknas in i en 
hälsoekonomisk utvärdering. Den tid de spenderar med en patient betyder mindre 
tid spenderad med andra patienter. Alternativkostnader är vad man går miste om 
genom att använda resurser på ett visst sätt133. En ekonomisk satsning på 
ersättningsmodellen för samtal om hälsa innebär att alternativkostnaden hela tiden 
är uteblivna hälsoförbättringar på andra områden.  I ett resursbegränsat system är 
kostnaderna att behandla en patient de resurser som skulle kunna användas till en 
annan patient.134 Vems hälsa påverkas mest av att inte bli behandlad? Läkarna 
måste prioritera. Men vem gör valet, betalarna eller läkarna? I fallet med 
ersättningsmodellen kan det tyckas att betalarna (Region Skåne) påverkar läkarna 
till att välja sina prioriteter. Genom att ge ersättning för önskat beteende påverkas 
läkarna till just det beteendet. Det kan tänkas att tid för andra behandlingar och 
patientmöten därmed får stå tillbaka. 

3.3.2 Physician induced demand  

McGuire (2000) menar att de ekonomiska problemen inom hälsovården är djupare 
än transaktionskostnadsproblem. Utfallet, nämligen förändringen i 
hälsotillståndet, samt läkarens ansträngning är inte observerbara, och därmed inte 
kontrakterbara. Om utfallet är känt för läkaren men inte för patienten eller en 
tredje part uppstår problem med asymmetrisk information135. På grund av detta 
informationsöverläge kan läkaren framkalla efterfrågan i den riktning han/hon 
tjänar mest på. Om det finns symmetrisk information vet patienten och den tredje 
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parten lika mycket som läkaren själv och perfekt hälsovård finns. Men sällan vet 
patienten lika mycket som läkaren.136 

Läkare har alltså en fördel över patienten och betalaren på grund av deras 
överlägsna kunskap om medicin137. Denna asymmetriska information om 
patientens tillstånd och om den verkliga behandlingskostnaden kan leda till att 
läkaren inducerar efterfrågan i en, för läkaren, fördelaktig riktning138. Detta kallas 
för physician-induced demand (PID). McGuire´s definition av begreppet är 
”läkarinducerad efterfråga uppstår när läkaren påverkar patientens efterfråga av 
vård mot läkarens egen tolkning av vad som egentligen är i patientens bästa 
intresse”139. Med det menar McGuire att läkarna försöker övertyga patienten att 
flytta sin efterfråga till det som ligger i läkarens eget (vinst)intresse. Då patienter 
har ofullständig information om sin egen hälsa är de sårbara för denna 
reklamliknande aktivitet.140  

Bakgrunden till PID är antagandet om asymmetrisk information mellan 
läkaren och patienten. Det betyder att patienten inte har tillräcklig kunskap för att 
kunna bedöma vilken kvalitet på vården han/hon erbjuds.141 Läkaren har två 
roller, en som rådgivare och en som vårdare. I läkarens roll som rådgivare har 
han/hon ett stort inflytande över vilken typ av vård som ska erbjudas och av 
vilken kvalitet142. Normalt sätt ska läkaren erbjuda den vård och rådgivning som 
står i patientens bästa intresse143. Läkaren ska inte handla i egenintresse. Men 
eftersom patienten är dåligt informerad om sin situation kan en läkare som betalas 
efter utfall påverka valet av behandling i sitt egenintresse. Läkaren kan påverka 
diagnosen, antalet behandlingar samt hur många konsultationer, tester etc. som 
behöver göras144. Därför finns det, om läkaren betalas enligt utfall, incitament att 
öka antalet behandlingar, tester etc. när läkarintensiteten ökar (patientantalet 
sjunker)145. På så sätt behåller läkarna sin inkomst på samma nivå som innan 
antalet läkare ökade. Om läkaren blir betald oavsett utfall finns det inga 
incitament till att öka antalet behandlingar146.  Efterfrågechocker eller 
utbudsförändringar kan dock framkalla omvänt läkarbeteende för de med fast 
ersättning. Läkarna kan välja att försöka minska efterfrågan för att minska 
exempelvis arbetsbörda. En minskning i vårdefterfrågan är speciellt viktigt i 
Sverige då läkare oftast inte betalas efter utfall. 
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3.3.3   PID i verkligheten?  

I en studie gjord av Grytten och Sörensen (2001) testas fenomenet PID på den 
norska marknaden. De jämför hur läkare, som blir betalda på olika sätt, reagerar 
då antalet läkare på marknaden ökar. Den ena gruppen betalas genom fee-for-item 
och har alltså incitament till att inducera fram efterfrågan när patientantalet 
minskar. Den andra gruppen får lön oavsett utfall och har inga incitament till att 
inducera när patientantalet minskar. Studien kommer fram till slutsatsen att ingen 
av de två grupperna inducerar patienters efterfråga för att öka sin inkomst. Vilket 
står emot hitintills bevisade studier om PID. Grytten och Sörensen menar att 
anledningen till att de inte hittar något bevis för PID är för att läkarna i 
primärvården påverkas av andra incitament än ekonomiska. De influeras av 
professionella normer och patientens hälsa. Hög grad av kontroll från en tredje 
part är också en anledning författarna nämner.  

En annan studie som undersöker PID är Gruber och Owings ”Financial 
Incentives and Cesarean section Delivery” (1996). I denna studie finner man stöd 
för hypotesen om PID. Studien berör hur den avtagande fertiliteten i USA 
påverkar läkare att inducera efterfrågan från vanlig förlossning till dyrare 
förlossning med kejsarsnitt. De kom till slutsatsen att ett fall i fertilitet under åren 
1970-1982 ledde till att gynekologer substituerade från vanlig vaginal förlossning 
till det avsevärt dyrare alternativet kejsarsnitt.  

Ersättningssystem och osäkerhet påverkar definitivt läkares beteende, om än 
annorlunda i privat vård än offentlig. Om man vill påverka läkarna att snabbare 
anamma en viss behandlingsstrategi ska man med hjälp av proaktiva läkare och 
tydlig information sprida sitt budskap. Nedan beskrivs tankarna bakom synsättet.  

3.3.4 Spridning av information  

Ovan nämndes att social diffusion kan gynna läkarnas inställning till 
ersättningsmodellen. Då en läkare börjar använda en ny behandlingsteknik och 
sprider information om denna sprids behandlingssättet och informationen om 
detta snabbare bland övriga läkare på avdelningen147. Escarce (1996) visar att 
tillgänglighet till information påverkar proaktiva läkare att anamma en viss 
behandling vilket snabbar upp spridningen till andra läkare. Detta sker eftersom 
läkares upptagningsförmåga av att tillägna sig nya behandlingar påverkas utav de 
i deras närhet. Diskussioner på arbetsplatsen gynnar följaktligen spridning av 
behandlingsalternativ. I Region Skånes fall kan diskussioner bland läkarna 
angående ersättningsmodellen påverka dess genomslag på folkhälsan. I helhet är 
tillgängligheten av information om behandlingen av avsevärd betydelse. Genom 
att göra information tillgängligt för proaktiva läkare kan betalaren snabbare sprida 
det nya behandlingssättet och på så sätt spara resurser148.  
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4 Samtal om hälsa 

Region Skånes framtidsvisioner och mål inom hälsoinriktad hälso- och sjukvård 
är att alla vårdprocessor och vårdprogram ska innehålla förebyggande och 
preventiva insatser. Det betyder att samtal om hälsa ska hållas i alla patientmöten i 
syfte att minska tobaks, alkohol och överviktsrelaterade sjukdomar149. 
Hälsosamtalen är i konsensus med hälso- och sjukvårdslagen, att patienter som 
söker kontakt med hälso- och sjukvården ska ges upplysningar om metoder för att 
förebygga sjukdom eller skada150.  

Under perioden 2005–2007 ställdes en fråga i Vårdbarometern om 
befolkningens inställning till att vårdgivaren tar upp livsstilsfrågor. Andelen som 
uppgav sig vara positiv låg på 90 procent under hela perioden. År 2008 sade 
emellertid endast 30 procent att vårdpersonal hade tagit upp livsstilsfrågor. Vidare 
påstod 10 procent att råden från vårdpersonalen bidragit till att de förändrat sin 
livsstil.151 Befolkningen visar ett tydligt intresse för att sjukvården ska ta upp 
livsstilsfrågor vilket tyder på att ersättningsmodellen är ett steg i rätt riktning. Den 
hälsofrämjande och förebyggande vården är en investering för framtiden152.  

Tidigare i uppsatsen har jag diskuterat hur förebyggande sjukvård påverkar 
individer, sjukvården och samhället. Jag har även delgett läsaren den teori som är 
nödvändig för att själv skaffa sig en uppfattning om hur ersättningssystem 
fungerar. I detta kapitel ska jag redovisa ersättningsmodellen mer i detalj, 
framföra en sammanställd version av intervjusvaren från läkarna samt visa 
statistik om hur många hälsosamtal som hållits sedan ersättningsmodellen sattes i 
bruk. Jag hoppas att det underlättar läsningen och ökar förståelsen inför analysen.  

4.1 Ersättningsmodellen för samtal om hälsa 

I den grundläggande modellen utgick ersättning när ett besök innehöll en 
hälsofrämjande insats och när registrering och uppföljning har skett. Modellen 
syftade till att stödja patienten att förändra sina levnadsvanor till förmån för en 
bättre hälsa. Ersättningen bestod i form av en bonus om 100 kronor per insats som 
en extra ersättning utöver den ordinarie besöksersättningen. Vid en uppföljning år 
2006 konstaterades att den grundläggande modellen inte fungerade i praktiken. En 

                                                                                                                                                         
 
149 Vårdproduktionsberedningen 
150 Hälso- och sjukvårdslagen (1998:1660). Paragraf 2c. 
151 Hälso- och sjukvårdsrapport, 2009. 
152 Vårdproduktionsberedningen  
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vilja att utveckla modellen i tre steg uppstod. Steg 1 är genomfört och innebar att 
ersättning utbetaldes till sjukhusförvaltningarna för varje samtal om hälsa (upp till 
en taknivå). Det pågående steg 2 innebär att samtal om hälsa kopplas till start av 
en intervention. Kommande steg 3 innebär att modellen utvecklas så att 
ersättningen kopplas till resultatmätning av den insatta interventionen.  

I samtliga steg gäller det att en hälsofrämjande insats kan ske både hos läkare 
och hos annan vårdpersonal. Ersättningen är lika stor oavsett om det är läkaren 
eller annan vårdpersonal som utför insatsen och ersättningen utbetalas till 
sjukhusförvaltningen, inte läkaren. 

4.1.1 Steg 1 – aktivitetsrelaterad ersättning 

Förändringen av ersättningsmodellen avseende hälsofrämjande arbete startades i 
juni 2008.  En aktivitetsrelaterad ersättning utgick för att samtal om hälsa 
genomfördes. Läkare som genomfört motiverande samtal om exempelvis rökning, 
riskbruk av alkohol, kost, låg fysisk aktivitet eller ogynnsamma psykosociala 
förhållanden registrerade samtalet med KVÅ-koden DV030 i det 
patientadministrativa systemet (PASiS). Förvaltningen erhöll då en ersättning med 
200 kronor för varje samtal om hälsa. Ersättningen relaterades till förvaltningens 
uppdrag och uppgick till maximalt 0,18 procent av totalbeloppet för den 
patientrelaterade ersättningen.  

I hälso- och sjukvårdsnämndens budget för år 2008 - 2009 var 18,4 mkr 
avsatta till att använda för förebyggande insatser. Ersättningen utbetalades 
kvartalsvis i efterskott av hälso- och sjukvårdsnämnden till respektive förvaltning 
och baserades på antalet registrerade KVÅ-koder ’DV030 samtal om hälsa’. 
Ersättning utgick enbart för ett samtal per patient och klinik vid varje kvartal. Den 
utbetalda ersättningen vidarebefordras via förvaltningsledningen till de enheter 
som har registrerat insatsen. Utbetalningen kunde även omfördelas.153 

4.1.2 Steg 2 – återkopplande ersättning 

Det andra steget i ersättningsmodellen startades första januari 2010. För att 
ersättning för ett samtal om hälsa ska erhållas ska vissa steg vara uppfyllda. Den 
hälsofrämjande insatsens olika steg är: (1) samtal om hälsa där frågor om 
levnadsvanor ställs, (2) beslut om lämplig aktivitet, (3) remiss/recept gällande 
lämplig aktivitet och (4) start av beslutad aktivitet och slutligen (5) remissvar som 
registreras av föreskrivande enhet. Steg 1 till 3 görs vid det första besöket och för 
att erhålla ersättning måste läkaren försäkra sig om att återkoppling sker så att 
koden för remissvar kan registreras. 

KVÅ-koderna för samtal om hälsa, utfärdande av remiss och remissvar ska 
registreras i PASiS för att ersättning ska erhållas. KVÅ-koderna är:  

                                                                                                                                                         
 
153 Särskild ersättning för hälsofrämjande arbete på sjukhusförvaltningarna, 2008.  
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DV030 = Samtal om hälsa. 

UV010 = Utfärdande av remiss tobak  

UV011= Remissvar påbörjad aktivitet tobak 

UV020 = Utfärdande av remiss alkohol  

UV021= Remissvar påbörjad aktivitet alkohol 

UV030 = Utfärdande av remiss/recept fysisk aktivitet  

UV031= Remissvar påbörjad aktivitet fysisk aktivitet 

UV040 = Utfärdande av remiss kost   

UV041= Remissvar påbörjad aktivitet kost 

 
 

När de tre KVÅ-koderna är registrerade faller en ersättning på 500 kr ut. Den 
utbetalas kvartalsvis i efterskott. I hälso- och sjukvårdsnämndens budget för år 
2010 finns 21 mkr avsatt att använda till ersättningsmodellen för hälsofrämjande 
och sjukdomsförebyggande insatser. Ersättningen omfattar enbart 
öppenvårdsbesök på sjukhusen/psykiatrin. En intervention per levnadsvana per 
patient per år kan ersättas. En person kan alltså få sammanlagt fyra samtal om 
hälsa och fyra remisser till aktiviteter gällande förändring av olika levnadsvanor 
under ett år. Primärvården omfattas ännu inte av ersättningsmodellen utan ska 
arbeta med hälsofrämjande sjukvård oavsett ersättning.154 

Ersättningen för att finansiera förvaltningarnas uppdrag är riktad till 
förvaltningsnivån inte de enskilda klinikerna. Ersättningen disponeras därmed 
fortfarande av respektive förvaltningsledning till de föreskrivande enheterna eller 
andra enheter som är i behov av finansiering. 155 

Flödesmodellen nedan är från Region Skånes broschyrer.  
 

                                                                                                                                                         
 
154 Ersättningsmodell för samtal om hälsa – steg 2 
155 Vårdproduktionsberedningen 
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4.1.3 Steg 3 – ersättning efter resultat  

I det tredje och sista steget ska ersättning utgå efter uppnådda resultat. Den 
vårdade patienten ska ha genomfört interventionen och först när detta är gjort 
kommer utbetalning att ske. Utbetalningen är relativ och beror på patientens egna 
självskattade hälsa som han/hon anser sig vunnit genom interventionen. Den 
självskattade erhållna hälsan kommer att mätas med EQ5D eller SF-36. I 
framtiden hoppas Region Skåne att sjukvården och psykiatrin kommer arbeta med 
samtal om hälsa utan behov av ersättningsmodellen som den är i steg 3. Frågan är 
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då om man kan definiera olika hälsofrämjande insatser och hur dessa ska ingå i 
det ordinarie ersättningssystemet. 

4.2 Sammanställning av intervjuer 

Hur ska ett samtal om hälsa egentligen gå till? Enligt riktlinjerna som finns i 
FYSS ska läkaren i början av ett hälsosamtal fråga om levnadsvanor och bedöma 
patientens förändringsbenägenhet. Om patienten är förändringsbenägen följer 
information och individanpassade råd utifrån behov och motivation. Hänsyn bör 
tas till ålder, kön, etnicitet, BMI, sjukdomshistoria, aktivitetserfarenhet, tidigare 
försök att förändra livsstil etc. Efter information har getts bör en 
överenskommelse om vidare handling ske. Att finna en aktivitet/handling som 
patienten ser som realistisk är viktigt. Genom uppföljande, stödjande samtal ska 
läkaren sedan öka patientens motivation och självförtroende. Att planera 
uppföljning och eventuella återbesök efter besöket är bra.156 

Nedan redovisas de intervjuer jag haft med läkarna inom Region Skåne. 
Svaren är sammanskrivna för att åstadkomma de konfidentiella regler jag lovat 
intervjupersonerna. Intervjupersonerna har svarat på frågor om hur ett samtal går 
till, vad de har för uppfattning av ersättningsmodellen, om andra behandlingar får 
stå tillbaka med mera. De frågor som ställts vid samtliga intervjuer redovisas i 
bilaga 2.  

4.2.1 Hur arbetar ni med ersättningsmodellen? 

Många utav de intervjuade läkarna frågar om livsstilsvanor varje gång de möter en 
patient. De frågar då kort om rökvanor, alkoholvanor, kost- och motionsvanor. 
Men alla dessa registreras inte som ett hälsosamtal utan det är först vid påvisande 
av ohälsosam livsstil som det registreras. Hälsosamtal definierad enligt 
ersättningsmodellen har läkarna därför med patienter som söker vård som kan 
knytas till hälsorelaterad sjukdom. Exempel är överviktiga patienter, 
diabetespatienter, astmatiker med mera. Då hälsosamtalet hålls försöker läkarna 
via ett motiverande samtal få patienten att förstå att en livsstilsförändring skulle 
ha positiva effekter på hälsan och det sjukdomstillstånd som patienten är drabbad 
av. Arbete med prevention bygger på en god förklaring för patienten om hur 
hans/hennes levnadsvanor påverkar honom/henne. Därför förlänger hälsosamtalet 
besöket med cirka 5 till 10 minuter.  

Remiss skickas i samband med råd till exempelvis dietister, sjuksköterskor, 
sjukgymnaster etc. Efter skickad remiss brukar de flesta läkarna idag följa upp 
patienten för att se hur förändringen av livsstilsvanor fungerar. Detta är en 

                                                                                                                                                         
 
156 Statens folkhälsoinstitut, 2008.  
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skillnad jämfört med tidigare då uppföljande frågor endast ställdes vid 
nästkommande besök. Patienter som ska opereras blir alltid frågade om 
livsstilsvanor innan operationen. Om patienten röker blir denne remitterad till en 
rökavvänjningssjuksköterska eller en anti-rök enhet innan operation. Detta erbjuds 
i samband med information om att operationens resultat blir avsevärt bättre om de 
slutar. Likaså uppnås ett bättre operationsresultat när patienter förbättrar sin 
fysiska aktivitet.  

I stort sett alla läkarna har redan innan ersättningsmodellen implementerades 
haft liknande samtal om hälsa utan att dessa registrerats. Skillnaden är att de idag 
fokuserar mer på själva samtalet och att uppföljningen är bättre. Fördenskull anser 
läkarna att ersättningen är positiv; de blir nu ersatta för frågor som redan tidigare 
ställdes. Ersättningsmodellen har dock givit ökat fokus på livsstilsfrågor och de 
stora folkhälsosjukdomarna. Det har även öppnat upp fler alternativa aktiviteter 
som läkarna kan remittera till. Till följd av dessa anledningar menar läkarna att 
hälsoeffekten får ett större genomslag på patienter.  

4.2.2 Har modellen förändrat ditt/kollegors arbetssätt? 

Läkarna anser alla att det har skett en förändring i deras arbetssätt sedan 
ersättningsmodellen för samtal om hälsa implementerades. Idag sätts 
hälsorelaterade frågor mer i fokus under mötet med patienten. För vissa 
patientgrupper (överviktiga och diabetespatienter) har arbetssättet emellertid inte 
ändrats avsevärt då hälsorelaterade frågor alltid fokuserats på i patientmötet. I 
patientgrupper där hälsosamtal tidigare ej varit lika naturligt är det idag ett extra 
tillägg i mötet. Hälsosamtalet förlänger besöket tidsmässigt. Ersättningsmodellen 
har satt fokus på de väl dokumenterade livsstilsfaktorerna som kan förbättra 
hälsan. Det har idag blivit mer engagemang och uppmärksamhet på 
livsstilsdiskussionen samtidigt som det blivit mer utvecklad teknik för rådgivning. 

En annan läkare menar att arbetssättet inte förändrats något avsevärt. 
Anledningen till det är att läkaren redan tidigare arbetat mycket med att förändra 
patienters livsstilsvanor. Uppföljningen av patienter som remitterats har dock 
förstärkts gentemot tidigare. Idag följs patienter upp med både telefonsamtal och 
återbesök.  

En läkare menar att ersättningsmodellen ger upphov till mycket dubbelarbete. 
Tidigare frågade en sjuksköterska om patienters levnadsvanor/kost/motion innan 
samtalet med läkaren. Nu frågar både sjuksköterskan och läkaren vilket leder till 
dubbelarbete.  Det kan vara bra om patienten inte ändrat sina levnadsvanor men 
ofta tar det onödig tid menar läkaren.  

Patienter kan idag skickas direkt till en enhet som hjälper denne att förbättra 
sina levnadsvanor. Tidigare, menar läkaren, fanns det ingen kanal för detta utan 
patienterna fick en broschyr i handen för att själv förbättra sin livsstil. Idag 
registreras hälsorelaterade frågor mer noggrant och patienterna skickas iväg till 
respektive hjälpenhet. Det läggs även ner resurser på informationsmaterial för att 
underlätta arbetet.  



 

 29 

Flertalet läkare menade att för att fler läkare ska arbeta med 
ersättningsmodellen för samtal om hälsa behövs det fortlöpande motiverade 
diskussioner på verksamhetsnivå kollegor emellan.  

4.2.3 Ställdes liknande hälsorelaterade frågor även tidigare? 

Samtliga läkare ställde hälsorelaterade frågor liknande de som efterfrågas för ett 
hälsosamtal enligt ersättningsmodellen. Men idag ställs frågorna till fler individer 
än tidigare eftersom ersättning utgår. Idag har man hälsosamtal med patienter 
även då de inte uppenbarligen behöver förändra sina levnadsvanor varav antalet 
hälsosamtal ökat. En läkare menar att hälsosamtalet idag hålls med mer 
engagemang och i större omfattning. Idag är samtalet mer fokuserat kring 
förändring och vilka positiva effekter det ger för patienten.  

4.2.4 Får andra arbetsuppgifter stå tillbaka pga. hälsosamtalet? 

Vissa läkare upplever inte att andra arbetsuppgifter får stå tillbaka på grund av 
ökade hälsosamtal. Givetvis förlänger hälsosamtalet besökets längd men läkarna 
uppfattar inte det som tidskrävande. En annan effekt kan vara att liknande frågor 
ställdes innan och att läkarna idag inte märker någon relativ tidsmässig skillnad.  

Andra anser att övriga arbetsuppgifter får stå tillbaka på grund av den extra tid 
hälsosamtalet tar. Det betyder att det vanliga samtalet får kortas ner då läkaren på 
samma tid ska hinna med både samtal om sjukdom samt samtal om hälsa. Frågor 
kring sjukdomen får då stå tillbaka. Men, som en läkare säger, denna 
tidsförlängning är enbart i inledningsskedet och att när läkarna blir vana att som 
en naturlig del i kommunikationen inkludera ett samtal om hälsa så behöver inte 
andra uppgifter stå tillbaka. Ett hälsosamtal är uppskattat av patienten och 
meningsfullt därav är det viktigt att arbetet med ersättningsmodellen fortgår.  

4.2.5 Hur har administrationen påverkats? 

Samtliga läkare är överrens om att det administrativa arbetet har ökat för 
sekreterarna. Läkarna påverkas personligen inte av något administrativt 
merarbete. Administrativt merarbete uppstår dels på grund utav att remissen 
Region Skåne ställt samman är en blankett som måste skrivas ut och fyllas i för 
hand. Det hade underlättat om remissen kunde skrivas direkt i journalsystemet 
som andra remisser. En läkare anser att nya koder belastar det administrativa 
systemet och att dessa borde behandlas restriktivt.  

4.2.6 Förslag på förändringar/förbättringar?  
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De flesta anser att Region Skånes ersättningsmodell fungerar bra och att den fyller 
sitt syfte. Den har ökat möjligheterna för patienterna att förbättra sina 
levnadsvanor vilket är bra. Läkarna menar att ersättningsmodellen skapar 
möjligheter till fler lyckade operationsresultat, bättre folkhälsa och att den på sikt 
kommer att leda till färre vårdkostnader.  

Några läkare menar att ersättningsmodeller som kopplar utfall till extra 
resurser fungerar bra då enheter svarar på ekonomiska incitament. 
Ersättningsmodellen leder läkarna att arbeta i rätt riktning och på detta sätt förs 
önskat beteende in i vardagen. En läkare säger dock att de inte märkt av någon 
ekonomisk förbättring sedan implementeringen av ersättningsmodellen.  

För bäst effekt anser läkarna att verksamhetscheferna ska vara väl informerade 
och entusiastiska för ersättningssystemet, annars förs det inte vidare till andra 
läkare. Ledningen ska förstå vilka möjligheter det finns ekonomiskt och 
kvalitetsmässigt i tider av otillräckliga resurser och stigande behov. Behov av 
ytterligare informationsinsatser är därför efterfrågade precis som ett smidigare 
administrativt system och ett sätt att dokumentera alla steg i processen. 
Ersättningsmodellen har definitivt satt fokus på samtal om hälsa och har väckt 
vederbörlig diskussion bland läkarna. Men den administrativa dimensionen har av 
många uppfattats som krånglig och tidskrävande.  

En läkare tycker att steg två, där första mötet i patientens aktivitet måste 
registreras innan ersättning utgår, är ett naturligt och fungerande steg. Tvärtom 
menar en läkare att det är synd att svar krävs på remissen för att ersättning ska 
utgå. Denne tror att patienten blir påverkad till att förändra sina levnadsvanor 
genom diskussion med läkaren och att remiss inte ska behövas för att uppnå en 
positiv effekt. Läkaren säger att samtalet fortfarande ska äga rum och registreras 
men remittering orsakar onödig administration. Andra läkare anser dock 
remittering som nödvändig för att få patienten att förändra sina levnadsvanor.  

Att verksamheten bara kan bli ersatt för ett samtal om hälsa per gång är synd 
enligt en läkare. Om läkaren frågar om rökvanor, motion och kost med en 
diabetespatient kan de ändå bara remittera patienten för en utav dessa. Detta, anser 
läkaren, borde förändras så att man kan registrera samtal kring samtliga 
levnadsvanor för samma patient.  

Arbetet med att förändra levnadsvanor borde ligga ute i primärvården och 
skolhälsovården snarare än på sjukhus/psykiatrin anser en av intervjupersonerna. 
Vid prevention borde man börja där man har chans att stoppa dåliga levnadsvanor. 
När patienten söker vård på sjukhuset är det ofta för sent och patienten är redan 
drabbad av sjukdomar.  Hälsosamma levnadsvanor borde förmedlas redan i skolan 
genom exempelvis ökad gymnastik och information om risker med rökning. 

Ett förslag var att det på sikt borde finnas en Skånejournal så att hälsoarbete 
inte dubbleras och att det som gjorts i primärvården inte görs om utan bejakas och 
förstärks av sjukhusanknuten vård. Det finns också önskemål att vidga vad som 
omfattas av ersättningsmodellen. Samtliga läkare anser att ersättningsmodellen 
kommer på sikt ha en effekt på folkhälsan. Modellen fungerar bra eftersom 
patienter ser recept som mer allvarliga än goda råd, det vill säga fysisk aktivitet på 
recept får bättre slagkraft än rådet ”du borde motionera”.  
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4.2.7 Läkaren som avstår 

Läkaren i fråga har aktivt valt att inte arbeta med Region Skånes 
ersättningsmodell för samtal om hälsa. Anledningen till detta är att läkaren samt 
kollegor anser ersättningsmodellen invecklad och ineffektiv. Ersättningsmodellen 
anses vara långt ifrån den kliniska verkligheten. Läkaren tycker att det tar för lång 
tid från själva hälsosamtalet till det att ersättning utgår och har därför valt att avstå 
från att registrera hälsosamtal. En anledning till att det tar lång tid är att remissvar 
från enheterna dröjer. Valet att inte arbeta utifrån ersättningsmodellen bygger på 
egen uträkning om den ökade administrationstiden. Kostnaderna för 
administration i anknytning med modellen skulle överstiga själva ersättningen 
från Region Skåne.  

Men, läkaren anser det viktigt att tala om hälsa med patienterna och har därför 
ett samtal om hälsa liknande det som efterfrågas i ersättningsmodellen. Detta 
samtal registreras emellertid inte. Läkaren i fråga menar att det är viktigt att ha en 
nära koppling mellan aktivitet och ersättning och anser därmed att det vid 
vårdtillfället borde utgå en ersättning. Vidare menar läkaren att 
ersättningsmodellen inte kommer att fungera i steg tre då ersättning utgår först när 
patienten fullföljt behandlingen. ”Vi inom vården vill ha närheten till händelsen. 
Det ska inte gå för lång tid från handling till ersättning. Tanken är god – men det 
fungerar inte i praktiken”.  

4.3 Statistik 

Statistiken som finns nedan är hämtad från Region Skånes statistik om 
hälsosamtal. Däri redovisas, förutom totala antal patienter, även antalet patienter 
som haft ett hälsosamtal och antalet besök som involverat hälsosamtal. Statistiken 
är från 2008 och 2009. Tyvärr har statistik från 2010 ännu inte inkommit. Statistik 
från 2010 skulle ha belyst om antalet hälsosamtal ökat eller minskat sedan 
reglerna för hälsosamtal blev striktare.  

4.3.1 Andel patienter som har haft ett hälsosamtal 
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Diagrammet visar andelen patienter som haft ett hälsosamtal under 2008 och 
2009. Andelen hälsosamtal varierar mellan sjukhusen, men så gör även 
levnadsvanorna i befolkningen. Vissa sjukhus registrerar fler hälsosamtal än 
andra. Det kan betyda att exempelvis Hässleholm, Trelleborg, Ängelholm samt 
Malmö är duktiga på att registrera hälsosamtal men det kan även betyda att det i 
dessa städer finns ett större behov av livsstilsförändringar. Det finns en trend som 
visar att fler hälsosamtal hålls under 2009 än 2008. Medelvärdet för 2008 är 12,8 
procent och medelvärdet för 2009 är 17,3 procent. Det motsvarar en ökning med 
4,5 procent.  

4.3.2 Antalet patienter totalt och patienter med hälsosamtal 2008 och 
2009 
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Antal totala patienter och patienter med hälsosamta l - 2009
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Man ser i diagrammen att det totala antalet patienter är avsevärt större än patienter 
som läkare har hälsosamtal med under båda åren. Även i dessa diagram syns det 
att antalet patienter som haft ett hälsosamtal ökat 2009 jämfört med 2008. 
Medelvärdet för det totala antalet patienter är 56 628 patienter 2008 och 76 814 
patienter 2009. Medelvärdet för patienter som haft ett hälsosamtal är 5 577 år 
2008 och 11 326 år 2009. Diagrammen redovisas för tydlighetens skull. 

4.3.3 Andel besök som involverat ett hälsosamtal 



 

 33 
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Diagrammet visar andelen besök som involverat ett hälsosamtal under åren 2008 
och 2009. Andelen besök är lägre än andelen patienter som får ett hälsosamtal 
eftersom en patient kan gå på flera besök. Samma trend som innan finns i 
diagrammet - fler hälsosamtal hålls under 2009 än 2008.  Medelvärdet 2008 var 
6,5 procent och under 2009 var det 9,9 procent. Det motsvarar en ökning med 3,4 
procent.  

4.3.4  Antalet totala besök och besök som involverat ett hälsosamtal 
2008 och 2009 

Antal besök totalt och besök med hälsosamtal - 2008
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Antal besök totalt och besök med hälsosamtal - 2009
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I diagrammen syns det att det fortfarande är många besök som inte involverar ett 
hälsosamtal. Medelvärdet för det totala antalet besök 2008 var 242 242 medan 
medelvärdet för besök med hälsosamtal var 9 457. År 2009 var medelvärdet för 
totala besök 222 360 och besök med hälsosamtal var 18 153. Antalet besök som 
involverar ett hälsosamtal har ökat sedan 2008 till 2009 med 8 696 även om det 
totala antalet patienter under åren minskat.  
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5 Analys 

Syftet med denna uppsats har varit att utvärdera vilken effekt ersättningsmodellen 
för samtal om hälsa har på läkarnas beteende samt presentera viktiga perspektiv 
inför en hälsoekonomisk utvärdering av ersättningsmodellen. Bedömer jag att 
ersättningsmodellen har skapat en beteendeförändring hos läkarna och 
verksamhetscheferna? Svarar de på incitamenten som ersättningsmodellen 
skapar? Vilka alternativkostnader uppstår och finns några incitament till att 
inducera fram efterfrågan, eller finns det snarare incitament till att undvika 
hälsosamtal för att minska arbetsbördan? I detta analysavsnitt avser jag att 
diskutera dessa frågor. 

Utifrån det andra syftet försöker jag förevisa några viktiga aspekter som 
Region Skåne bör reflektera över när de ska utvärdera ersättningsmodellen och 
när individerna ska fylla i ett EQ-5D formulär. Kan ersättningsmodellen för 
samtal om hälsa ge en effekt på folkhälsan? Hur påverkas effekten av individerna? 
Vad krävs i slutändan för att ersättningsmodellen för samtal om hälsa ska vara en 
god idé? Dessa frågor ämnar jag problematisera utifrån den tidigare forskning 
som finns samt mina egna tankar och erfarenheter.  

5.1 Effekter av ersättningsmodellen för samtal om 
hälsa 

Enligt teori finns det mycket osäkerhet på sjukvårdsmarknaden. Osäkerheten inom 
sjukvården härstammar från brist på information. Region Skåne kan exempelvis 
inte fullständigt iaktta kvaliteten av sjukvården eller personalens ansträngningar 
på grund av asymmetrisk information. I offentlig verksamhet är som Rehn påstår, 
kontrollen högre och därmed minskar kostnaderna för att undvika problemet. 
Men, Region Skåne kan aldrig veta om ett hälsosamtal innehåller de kriterier som 
det ska eller om läkarna i framtiden kommer att följa instruktionerna även utan 
ersättning. Frågan är vilket ersättningssystem som är bäst för att undvika att 
asymmetrisk information skapar extra kostnader? Är Region Skåne på rätt väg?  

Enligt tidigare beskrivning i uppsatsen ser man att det i första hand är 
tidsperspektivet som påverkar incitamenten. En prospektiv ersättning ger 
incitament till låga produktionskostnader, medan en retrospektiv ersättning 
snarare bidrar till höga kostnader och överservice. Incitamenten påverkas också av 
om ersättningen är fast eller rörlig. Rörlig ersättning ger i motsats till fast 
ersättning incitament till en hög produktion. Region Skånes modell är av 
principen ”fee for service” som är en rörlig, retrospektiv ersättning där 
vårdgivaren i efterhand ersätts för patienternas behandlingskostnader. 
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Ersättningssystemet ”fee for service” ger incitament till att öka produktionen och 
bli mer effektiv. Men det kan även betyda att läkarna utför så många åtgärder som 
möjligt per patient, vilket resulterar i onödig vård och alltför höga kostnader. 
Läkarna kan exempelvis registrera hälsosamtal på individer som inte är i behov av 
det. Det kan tänkas att detta har skett under steg 1 då ersättningen var 
aktivitetsrelaterad och utgick utan återkoppling med patienterna.  

Region Skåne undviker problem med cream-skimming och dumping genom 
att ersättningen är retrospektiv. Man kan tänka sig att det istället sker tvärtom, att 
läkarna väljer de patienter som är lätta att ha ett hälsosamtal med. Det vill säga de 
som är i stort behov av samtalet medan andra patienter får stå tillbaka. Att välja 
vilka patienter som de har hälsosamtal med gör att läkarna minskar sin patienttid 
och eventuellt sin arbetsbörda. Alternativt så kan de helt undvika patienterna som 
kräver hälsosamtal för att minska sin arbetsbörda. Dessa är alternativkostnader 
som Region Skåne bör ta i beaktning i deras utvärdering av ersättningsmodellens 
effekter på folkhälsan.  

I steg 2 och 3 är ersättningen av återkopplande karaktär. Läkarna måste 
försäkra sig om att patienterna går till sin respektive anti-röksjuksköterska, dietist 
eller sjukgymnast för att ersättningen ska utgå. Slutligen ska ersättning utgå först 
efter uppnådda resultat och beror på patientens självskattade vunna hälsa. Jag 
anser därför att dessa steg i ersättningsmodellen för samtal om hälsa vara en sorts 
målrelaterad ersättning, där resultatet ersätts i stället för åtgärden. Denna 
ersättningsprincip kopplar ekonomisk ersättning till uppnådd kvalitet och 
uppnådda mål, vilket sista steget, och i viss mån andra steget, gör. Styrkan med 
målrelaterad ersättning är som nämnt ovan att den kan styra incitamenten mot 
olika områden. Region Skåne vill genom ekonomiska styrmedel styra 
incitamenten mot ökad inriktning på en hälsoinriktad sjukvård snarare än fokus på 
behandling. Potentiella risker med ersättningsmetoden är att incitament kan 
motverkas om de blir för komplexa eller att inriktning mot ett område leder till 
minskad aktivitet inom ett annat område som inte ersätts. Detta diskuteras mer i 
följande delavsnitt.  

5.1.1 Hur svarar läkarna på incitamenten? 

Hur svarar egentligen läkarna på de incitament som Region Skåne skapat? Svarar 
de på incitamenten överhuvudtaget? Statistiken visar att det finns en trend som 
visar att fler hälsosamtal hålls under 2009 än 2008, vilket tyder på att läkarna 
svarar på incitamenten. Samtliga läkare ställde liknande hälsorelaterade frågor 
redan innan ersättningsmodellen sattes i bruk vilket kan tyckas betyda att det inte 
skett en beteendeförändring. Registrering av redan tidigare utförd aktivitet är ju 
ingen beteendeförändring i sig. I intervjuerna framkom det emellertid att läkarna 
anser att det har skett en förändring i deras arbetssätt sedan ersättningsmodellen 
för samtal om hälsa tillämpades. Genom ersättningsmodellen har det blivit mer 
engagemang och uppmärksamhet på livsstilsdiskussionen samtidigt som det blivit 
mer utvecklad teknik för rådgivning. Samtidigt fanns det en läkare som inte ansåg 
att arbetssättet ändrats nämntvärt utan samtal om hälsa har alltid hållits. Likväl 
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höll läkaren med i diskussionen om att det idag fokuseras mer på hälsa och 
uppföljning av patienterna. Intervjuerna visar alltså på en beteendeförändring 
genom att läkarna idag fokuserar mer på hälsoinriktad och förebyggande sjukvård 
än tidigare. Detta tyder i sin tur på att ersättningsmodellens incitament fungerar i 
den riktning som Region Skåne eftersträvar.  

Det finns en läkare som valt att inte svara på Region Skånes incitament. 
Läkaren anser systemet invecklat och ineffektivt samtidigt som han/hon menar att 
samtal om hälsa är viktigt med alla patienter. Läkaren har således hälsosamtal 
men registrerar dem inte och blir till följd av det utan ersättning. Region Skåne 
uppnår önskad effekt trots allt, det är liknande arbetssätt som de eftersträvar 
genom ersättningsmodellen. Om patienten sedan svarar på läkarens råd utan att bli 
remitterad beror på individen. Fullföljer patienter som inte blir remitterade 
interventionen? Denna tankebana utvecklas mer nedan.  

Incitamenten i ersättningsmodellen kan sägas vara av både svag och stark 
karaktär. De svaga incitamenten är att läkarna är avlönade med månadslön vilket 
inte borde påverka deras villighet till att ha samtal om hälsa. Snarare kan de tänka 
att det blir extra arbete och att de därför undviker att hålla hälsosamtal. De som, 
enligt mig, svarar på incitamenten mest är de som ser ersättningen, det vill säga 
verksamhetscheferna. Exempelvis svarar en läkare att de inte märkt av någon 
ekonomisk förbättring sedan tillämpningen av ersättningsmodellen. När läkarna 
inte upplever en ekonomisk förbättring tyder det också på att de personligen inte 
svarar på de ekonomiska incitamenten. Snarare blir de tillsagda om att öka antalet 
hälsosamtal från verksamhetscheferna. Det är således de som man bör informera 
om nyttan med hälsosamma aktiviteter och de för, genom andra incitament, 
arbetssättet vidare. Dessa incitament kan tänkas vara bättre arbetsfördelar, respekt 
bland kollegor, bra position vid löneförhandling etc. Incitamenten till 
verksamhetscheferna är snarare av stark karaktär. Ersättningen har från och med 
steg 3 en stark koppling till utfallet och dess kvalitet, vilket får 
verksamhetscheferna att uppmuntra läkarna till att föra bra/fungerande 
motiverande samtal. En läkare kommenterar emellertid att ersättningsmodellens 
incitament inte kommer fungera i steg tre. Arbetssättet kommer vara för komplext 
vilket gör att läkarna inte tar till sig incitamenten. Detta är en vanlig risk med 
målrelaterad ersättning. Men som både Dixit och Arrow påpekar svarar offentliga 
arbetare sällan på ekonomiska incitament. De sporras snarare av idealistiska 
värderingar, och incitamenten blir mindre effektfulla. Personligen tror jag att 
verksamhetscheferna och läkarna svarar på incitamenten även i steg tre. Dels för 
att incitamenten är sammankopplade med utfallet och dels för att tankesättet som 
ersättningsmodellen framkallat vid den tiden kommer vara väl inpräglat.  

5.1.2 Genererar ersättningsmodellen några alternativkostnader? 

 

Potentiella risker med målrelaterad ersättning är att inriktning mot ett område 
leder till minskad aktivitet inom ett annat område som inte ersätts. En ekonomisk 
satsning på ersättningsmodellen för samtal om hälsa innebär att 
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alternativkostnaden hela tiden är uteblivna hälsoförbättringar på andra områden. 
Alternativkostnaden i Region Skånes fall är påtaglig, de resurser som används till 
hälsosamtal med en patient innebär minskad samtalstid och behandlingstid med 
andra patienter. Intervjuerna har visat att hälsosamtalet förlänger besökstiden med 
cirka 5 till 10 minuter samt att fler uppföljningsbesök görs. Dessa extra besök 
skulle kunna användas till andra patienter i behov. Intervjuerna påvisar även att 
administrationstid tillkommer. Det är en alternativkostnad även då det inte 
påverkar läkarnas arbetstid. Administrativ personal skulle exempelvis kunna 
nyttjas bättre. Man bör ställa sig frågan om vems hälsa som påverkas mest av att 
inte bli behandlad? Som beskrevs ovan måste läkarna prioritera bland sina 
patienter, men vem gör valet, betalarna eller läkarna? Genom att Region Skåne 
ger ersättning för hälsosamtal kan det tyckas att det är betalarna som väljer vilka 
patienter som ska prioriteras. Läkarna påverkas ju genom incitament till önskat 
beteende och tid för andra behandlingar och patientmöten får stå tillbaka.  

Men, även om hälsosamtalet förlänger besöket uppfattar inte läkarna det som 
tidskrävande. Det kan bero på att liknande frågor ställdes tidigare och att läkarna 
idag inte märker någon tidsmässig skillnad. Det kan också bero på att de flesta 
läkarna anser hälsoinriktad sjukvård så viktigt att de inte störs av den extra tid 
samtalet tar. Som en läkare menar, tidsförlängningen är enbart i inledningsskedet 
och när läkarna blir vana att som en naturlig del i kommunikationen inkludera ett 
samtal om hälsa så behöver inte andra uppgifter stå tillbaka. Därför är kanske de 
alternativkostnader som uppstår i inledningsfasen överkomliga, av den orsaken att 
det på längre sikt ger upphov till kostnadsbesparingar och en friskare befolkning.  

5.1.3 Vilket beteende framkallar ersättningsmodellen?  

 
Tidigare i uppsatsen har jag behandlat ämnet physician induced demand. Det 
bygger på att läkaren har ett stort informationsövertag samt ett starkt inflytande 
över vilken typ av vård som ska erbjudas patienten och av vilken kvalitet. Läkaren 
kan exempelvis påverka diagnosen, antal behandlingar samt hur många 
konsultationer, tester etc. som behöver göras för att öka sin inkomst/hålla den 
konstant. Läkare i Sverige betalas emellertid inte efter utfall och det kan tänkas att 
det inte finns några incitament till att inducera fram efterfrågan. PID kan som 
nämnt tidigare istället framkalla omvänt beteende. En extra betalning kräver mer 
arbete vilket läkarna kanske tycker illa om. Läkarna kan således välja att försöka 
minska efterfrågan för att minska sin arbetsbörda. Det betyder att effekten av 
ersättningsmodellen på folkhälsan kan minska eftersom läkarna anser 
hälsosamtalet mödosamt och tidskrävande.  

5.1.4 Hur ska budskapet om ersättningsmodellen föras fram? 

I teoriavsnittet skrev jag att diskussioner på arbetsplatsen gynnar spridning av 
information och hur läkarna tar till sig nya förändringar. Flertalet läkare instämde 
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i dessa tankar och menade att för att utvidga användandet av ersättningsmodellen 
behövs det fortlöpande motiverade diskussioner kollegor emellan. För att på bästa 
sätt sprida information anser läkarna att verksamhetscheferna ska vara väl 
informerade och entusiastiska för ersättningssystemet annars, menar de, förs det 
inte vidare till andra läkare. Region Skånes kan nyttja detta genom att sprida 
information om ersättningsmodellens effekter till proaktiva läkare i regionen. 
Genom diskussioner på arbetsplatsen kan dessa läkare föra informationen vidare 
och samtal om hälsa hamnar på varje läkares agenda. När en individ blir positivt 
inställd till arbetssättet med ersättningsmodellen sprids de positiva tankarna till 
andra läkare. Eftersom folkhälsan gynnas av att läkarna svarar på incitamenten, är 
informationsspridning essentiell. Genom att göra information tillgängligt för 
utvalda läkare kan Region Skåne snabbare sprida det nya behandlingssättet och på 
så sätt spara både tid och pengar.  

5.2 Vilka aspekter bör Region Skåne reflektera över 
vid en utvärdering av ersättningsmodellen? 

Region Skåne står inför ett antal mätbarhetsproblem när de gör ska göra en 
hälsoekonomisk utvärdering av ersättningsmodellens effekt på folkhälsan och 
individerna. Ett problem är att definiera kostnaderna och hur man beräknar dessa. 
Tidigare studier rekommenderar att indirekta och orelaterade kostnader bör 
inkluderas i den samhällsekonomiska utvärderingen. Det betyder att förutom 
kostnader för behandling och teknik ska kostnader som produktionsbortfall och 
alternativkostnader räknas in. Genom att inkludera dessa kostnader borde 
utvärderingen visa att ersättningsmodellen är mycket kostnadseffektiv. Mot en 
relativt låg kostnad och relativt få alternativkostnader uppnår befolkningen en 
högre hälsa. De orelaterade kostnaderna, exempelvis att patienter i framtiden kan 
komma att kosta sjukvården för en annan sjukdom, ska också inkluderas. Dessa 
kostnader kan försämra resultatet i utvärderingen av ersättningsmodellen.  

När patienterna i det tredje steget blir ombedda att klassificera sin hälsa, 
uppstår ett annat problem. I ett EQ-5D formulär klassificerar patienterna sin hälsa 
i fem dimensioner (rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, smärtor och 
nedstämdhet). Som sedan delas in i tre svårighetsgrader (inga problem, måttliga 
problem respektive svåra problem). En individ som exempelvis röker och inte 
uppfattar sig själv som ohälsosam skulle antagligen fylla i detta formulär som 
”inga problem”. Efter att ha blivit uppmärksammad på effekterna av rökning via 
ett hälsosamtal och efter fullföljd intervention skulle kanske formuläret ibland 
visa ”måttliga problem” men oftast ”inga problem”. I detta tankescenario skulle 
den mätbara effekten vara låg. Det vill säga vunnet kvalitetsjusterat år skulle inte 
skilja sig från innan interventionen. För att få en mätbar effekt behöver snarare 
patienten vara väldigt sjuk. En patient som haft stroke eller andra hjärt- och 
kärlsjukdomar skulle visa större skillnad i sitt EQ-5D formulär än exempelvis 
rökare. I vissa fall kan det till och med vara som så att de kvalitetsjusterade åren 
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blir lägre än tidigare. Detta på grund av att patienten går miste om sociala 
tillfällen eller njutning. Många individer anser exempelvis rökstopp, jogging och 
kaloriräkning som mödosamt. Därav kan en mätning med EQ-5D snarare påvisa 
sämre resultat än innan interventionen.  

Likartat är problemet med att utfallet av interventionen beror på individen. Då 
patienterna efter ett hälsosamtal anser interventionen mödosam upplever de ju inte 
de positiva effekter som komma skall. Alternativt kan det tänkas att individerna 
upplever en positiv effekt för att efter några år falla tillbaka i gamla mönster. 
Interventionen ger i så fall inte önskad effekt på folkhälsan. Men, social diffusion 
kan göra att folk i individens närhet ändrar sina levnadsvanor. Så länge inte denna 
individ också faller tillbaka i gamla spår finns det minst en som gynnas av 
hälsosamtalet. Om individerna inte får positiva resultat kan det tänkas att 
satsningen på ersättningsmodellen är förgäves. 

5.2.1 Är ersättningsmodellen kostnadseffektiv och vilken effekt kan 
den få på folkhälsan? 

 
Tidigare i uppsatsen har jag belyst att omkring en tredjedel av hjärt-
kärlsjukdomarna skulle kunna förhindras med förändrade levnadsvanor. Vidare 
skulle vart tredje fall av de tolv största cancersjukdomarna kunna förebyggas om 
man lyckades påverka och förändra människors levnadsvanor. Fakta tyder således 
på att folkhälsan förbättras genom bättre levnadsvanor. Men får det ske till vilken 
kostnad som helst? Man har visat att rökstopp, ökad fysisk aktivitet och 
alkoholstopp inför operation kan minska operationskomplikationerna. Minskade 
komplikationer är en omedelbar kostnadsbesparande effekt för sjukvården. 
Samtliga läkare svarade i intervjuerna att frågor om hälsa ställdes innan operation 
och därmed borde Region Skåne erhålla kostnadsbesparingar. Det tyder på att 
Region Skånes arbete med ersättningsmodellen för samtal om hälsa är positivt. 
Samtidigt ställde läkarna hälsorelaterade frågor innan operation även tidigare. 
Därav kan den kostnadsbesparande effekten vara dold. Tidigare forskning och 
bevis om kostnadsbesparingar tyder således på att ersättningsmodellen kan 
komma att fylla sitt syfte; bättre folkhälsa och en kostnadsbesparing inom 
sjukvården.  Hur stark effekten blir beror dock på individerna som får ett 
hälsosamtal.  

Kostnadsbesparingen beror självfallet på ersättningsmodellens kostnader. 
Kostnaderna som uppstår för ersättningsmodellen för samtal om hälsa är både via 
den ersättning som utgår till verksamheten men även via ökad läkartid. Läkarna 
måste idag fokusera mer på hälsosamtal och då kortas övrig samtalstid och 
behandlingstid ned. En förebyggande insats som kostar mycket resurser och ger 
måttliga resultat på grund av individers påverkan på utfallet är således svår att 
motivera. Dock visar de flesta hälsoekonomiska utvärderingarna att prevention är 
mycket kostnadseffektivt i jämförelse med behandlingar av sjukdomarna.  

Så hur stor kostnadsbesparingen egentligen blir beror på omständigheterna. 
Rosén menar att nyttan med preventiva insatser inte bara behöver vara 
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kostnadsbesparingar utan det viktigaste är att Sverige har en hälsosam befolkning. 
Så frågan om ersättningsmodellen för samtal om hälsa sparar resurser åt Region 
Skåne består. Det är inte enbart minskade operationskomplikationer som är 
kostnadsbesparande utan en hälsosam befolkning ökar produktiviteten i landet. 
Som Grossman påpekar bestämmer individens hälsokapital hur mycket tid 
personen kommer att spendera till att tjäna pengar och deras produktivitet i 
arbetslivet. Utöver det anser jag att en frisk hälsa bland befolkningen är viktigt 
utifrån andra perspektiv än kostnadsbesparingar.  

Som nämnts av tidigare forskning är en fördel av hälsoutbildning och 
livsstilsinterventioner social diffusion. Det betyder att en individs nya 
levnadsvanor påverkar livsstilen hos andra i deras närmiljö. Denna effekt påstås 
vara en av de största fördelarna av befolkningsinterventioner, och jag håller med. 
När andra människor ser den positiva effekten av hälsosamt levande hos en person 
blir de inspirerade till att själva leva hälsosamt. Därför kan man tänka sig att även 
om en individ inte fullföljer hela kedjan i hälsosamtalet kanske samtal om hälsa 
med vänner kan sporra vännerna till ökad fysisk aktivitet, rökstopp eller liknande.  

5.2.2 Hur påverkas effekten av individernas val? 

I en av intervjuerna framkom det att läkaren ansåg ersättningsmodellen 
överflödig. Läkaren ansåg att patienterna blev påverkade till att förändra sina 
levnadsvanor genom diskussion och att remiss inte behövs för att uppnå en positiv 
effekt. Han/hon menade att hälsosamtalet fortfarande skulle ske och registreras 
men att remittering orsakade onödig administration. Som tidigare forskning 
konstaterat påverkas individerna tyvärr inte så lätt, utan individer kan anse det 
svårt och mödosamt att ändra sina levnadsvanor. Därför tror jag att remittering till 
enheter stärker individernas beslut att fullfölja interventionen. 

Egna preferenser, tidsaspekter och hur individen uppfattar välfärdseffekten har 
likaså betydelse för hälsosamtalets utfall. Om individen tycker att viktnedgång, 
rökstopp eller fysisk aktivitet är för mödosamt är ett hälsosamtal onödigt satsade 
resurser. Individerna kan även se det som en social nackdel eller ekonomisk 
försämring, på grund av hälsosamtalet måste de nu spendera tid på gymmet, köpa 
gymkort samt köpa nyttigare men dyrare mat. För att ändra beteendet krävs en 
uppoffring eller att individen ändrar uppfattning och börja tycka illa om rökning, 
mat etc. På grund utav att individens egen insats är betydelsefull kan effekten av 
Region Skånes ersättningsmodell bli sämre. Statistiken visar att fler hälsosamtal 
hålls under 2009 vilket tyder på att läkarna svarar på incitamenten, men om 
hälsosamtalen inte får effekt på individer och folkhälsan är satsningen på 
ersättningsmodellen förgäves. Individerna måste inse sin egen välfärdseffekt för 
att modellen ska uppnå sitt fulla syfte. Individens uppfattning av hälsosamtalets 
preventiva effekter beror på hur läkarna för sitt motiverande samtal. För att 
hälsosamtalet ska nå önskad effekt är riktlinjer inom motiverande samtal viktigt. 
Genom att belysa problemet, dess negativa effekter på hälsan samt vilka positiva 
effekter som individen uppnår på bästa möjliga sätt blir individerna inspirerade till 
att eftersträva ett hälsosamt levande.  
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En av intervjupersonerna anser att arbetet med att förändra levnadsvanor 
borde ligga ute i primärvården och skolhälsovården, vilket jag kan hålla med om. 
Men, som Lindgren (1994) påpekar beror individers uppfattning av nyttan med 
hälsosamma aktiviteter på ens inställning till att själv drabbas av sjukdomar, dess 
omfattning och dess karaktär. Därav kan det vara svårt att nå patienterna redan i 
primärvården. Många har ännu inte blivit tillräckligt sjuka för att inse att en 
hälsoförbättring är nödvändig. Ideligen inser inte individer det positiva med 
hälsosam livsstil förrän det är för sent. Tyvärr är det då svårare att ändra 
levnadsvanorna. Preventivt arbete i primärvården är självklart inte onödigt, många 
individer reagerar tidigt på sin hälsa och ägnar sig åt hälsosamma aktiviteter 
tidigt. När individerna gör detta så sprider sig hälsoeffekten till närstående och 
vänner, vilket är positivt.  

Det har framhållits ovan att de som lyckas förändra sin livsstil gynnas av 
sociala, ekonomiska, psykologiska och fysiologiska värden. Rosén och Lindholm 
menar att individer kan få sinnesro från insikten om att deras risknivåer för 
sjukdom har minskat. Om individer som får ett hälsosamtal lyckas förändra sin 
livsstil tror även jag att de gynnas av ovan nämnda värden. I en undersökning 
gjord av vårdbarometern påstod tio procent att råd från vårdpersonal bidragit till 
att de förändrat sin livsstil. Det betyder att patienter är villiga att förändra sig, 
eventuellt behöver de bara en knuff åt rätt håll. Känslan av att vara hälsosam är 
bra för individers sinne. Likaså är ökad kunskap om hälsa, ökad produktivitet i 
samhället och sparade resurser i sjukvården positivt. 

5.2.3 Vad krävs för att hälsosamtal ska vara en god idé? 

 
Enligt mig behöver den framtida hälso- och sjukvården betona sin hälsofrämjande 
uppgift mycket starkare än i dag. Tidigare studier visar att förebyggande sjukvård 
är effektiv, kostnadsbesparande och att många av de stora folkhälsosjukdomarna 
kan förebyggas genom förändrande levnadsvanor. Att Region Skåne aktivt arbetar 
med ersättningsmodellen för samtal om hälsa är således naturligt och nödvändigt.  

Vad är det som krävs för att hälsosamtal ska vara en god idé? Det viktigaste är 
att det gynnar individerna och folkhälsan. Kan då Region Skånes 
ersättningsmodell för samtal om hälsa leva upp till det? Mot en relativt låg 
ersättning och, enligt läkarna, överkomliga alternativkostnader kan hälsosamtalen 
ge ökat välbefinnande och hälsa för individer som vill genomföra en förändring. 
För i slutänden beror allt på individernas vilja att förändra sig. Så även om 
ersättningsmodellen är en bra investering i framtiden beror dess utfall på 
patienterna vars hälsa ska förbättras. Att specialister engagerar sig och för ett bra 
motiverande samtal med patienter är därmed grundläggande.  

Idag fokuserar läkarna mer på hälsosamtal och uppföljningen av dem är bra 
och tydlig. Ersättningsmodellen har skapat ett ökat fokus på livsstilsfrågor och de 
stora folkhälsosjukdomarna. Det har även öppnat upp fler alternativa aktiviteter 
som läkarna kan remittera till. Till följd av dessa anledningar menar läkarna att 
hälsoeffekten får ett större genomslag på patienter.  
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6 Avslutande reflektioner 

I analysen diskuterade jag mitt samlade material utifrån syftet med uppsatsen. I 
detta avslutande kapitel tänker jag försöka svara på mina frågeställningar. Även 
ett fungerande ersättningssystem är sällan perfekt varvid jag också vill ge tips och 
råd till Region Skåne utifrån egna tankar och utifrån ämnen som berördes under 
intervjuerna.   
 
Frågeställningarna som jag har utgått från är: 
 

- Påverkar de ekonomiska styrmedlen i Region Skånes ersättningsmodell för 
samtal om hälsa läkares beteende till att ställa frågor om hälsa jämfört 
med en situation utan ekonomiska incitament?  

- Vilka aspekter bör Region Skåne reflektera över vid en hälsoekonomisk 
utvärdering av ersättningsmodellen för samtal om hälsas effekt på 
folkhälsan? 

 
Påverkar incitamenten i Region Skånes ersättningsmodell för samtal om hälsa 
läkares beteende till att ställa frågor om hälsa?  Jag anser att läkarna i regionen har 
svarat på incitamenten som Region Skåne gett dem. Detta bevisar både statistiken 
och intervjuerna. Intervjuerna tyder på att läkarna idag fokuserar mer på 
hälsoinriktad och förebyggande sjukvård än tidigare. Ersättningsmodellen har 
frambringat mer engagemang och uppmärksamhet på livsstilsdiskussionen 
samtidigt som den ligger till grund för att mer teknik för rådgivning utvecklats. 
Detta tyder i sin tur på att ersättningsmodellens incitament fungerar i den riktning 
som Region Skåne eftersträvar idag och i framtiden.  

Incitamenten som ersättningsmodellen skapar fungerar således, om än lite 
komplicerade. Samtliga läkare uttryckte kritik för hur administrationen övergått 
till att vara krånglig och tidskrävande. Utav de risker som uppstår på grund av 
ersättningssystem, finner jag stöd för alternativkostnader. Hälsosamtal förlänger 
besökstiden med cirka 5 till 10 minuter samt att fler uppföljningsbesök görs idag 
jämfört med tidigare. Dessa extra besök skulle kunna användas till besök eller 
behandling av andra patienter i behov. Men då det kommenterats att 
alternativkostnaderna möjligen bara inträffar i inledningsfasen anser läkarna de 
överkomliga. De menar att på längre sikt ger ersättningsmodellen upphov till 
kostnadsbesparingar och en friskare befolkning. 

Utifrån intervjuerna kan jag inte utläsa huruvida läkarna erbjuder överservice 
vilket ökar kostnaderna eller om de försöker minska sin arbetsbörda. Dessa risker 
är vanliga vid retrospektiva ersättningssystem och dess omfattning beror på hur 
läkarna ersätts. Om läkarna vill minska sin arbetsbörda och därmed har mindre 
antal hälsosamtal alternativt kortare, ej fokuserade hälsosamtal, betyder det att 
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effekten av ersättningsmodellen på folkhälsan minskar. Tvärtom kan läkarna 
tydligt svara på incitamenten och öka antalet hälsosamtal som hålls. Det vill säga 
erbjuda överservice, de får då en högre ersättning men kvaliteten på hälsosamtalen 
kan bli sämre. Personligen tror jag inte att läkarna i regionen ger överservice 
eftersom incitament i motsatt riktning finns. Verksamheterna blir ju endast ersatta 
upp till en maxinivå. Att läkarna snarare vill minska sin arbetsbörda och 
stressnivå är sannolikt vanligare. I och med det minskar kanske kvaliteten på 
hälsosamtalen och effekten på folkhälsan minskar.   

Teori samt intervjupersoner är eniga om att tydlig information om 
ersättningsmodellens långsiktiga effekter är väsentligt. Diskussioner på 
arbetsplatsen gör att läkarna snabbare tar till sig budskap och information. Så 
genom att göra information tillgängligt för utvalda läkare/verksamhetschefer kan 
Region Skåne snabbare sprida sitt budskap om hälsosamtal och på så sätt spara 
både tid och pengar. 

Vilka problem kan Region Skåne uppleva vid en hälsoekonomisk utvärdering 
av ersättningsmodellens effekter på folkhälsan? Region Skåne står inför en del 
problem då de ska mäta ersättningsmodellens effekt på folkhälsan. Individers 
påverkan på utfallet och deras uppfattning om sjukdomsrisker är några av 
problemen. Det finns mycket tidigare forskning och litteratur om förebyggande 
sjukvård och dess effekt på folkhälsan. Många utav dessa är också överrens om att 
förebyggande sjukvård och förändring av levnadsvanor är både 
kostnadsbesparande och positiva för folkhälsan. Resultatet av 
ersättningsmodellens effekt på folkhälsan påverkas av individers vilja att förändra 
sig. Om individer anser interventionen besvärlig och tidskrävande försämras 
resultatet av ersättningsmodellen. För att hälsosamtalet ska nå önskad effekt är 
riktlinjer inom motiverande samtal samt fler aktiviteter att remittera till viktigt. 
Genom att läkare eller annan personal belyser problemet utifrån dess negativa 
effekter på hälsan samt vilka positiva effekter som individen uppnår blir 
individerna inspirerade till att eftersträva ett hälsosamt levande.  

6.1.1 Tips på förändringar av ersättningsmodellen 

Under tiden jag skrivit denna uppsats har det uppkommit olika förslag till Region 
Skåne på hur de ska förändra ersättningsmodellen för samtal om hälsa. De flesta 
förslag är gemensamt diskuterade med intervjupersonerna utifrån deras synvinkel, 
medan andra är mina egna tankar. Exempelvis anser jag att en förändring av 
kompetenssammansättningen och en omfördelning av roller och arbetsuppgifter 
kan leda till en mer effektiv användning av resurserna. Att omfördela vissa 
arbetsuppgifter från läkare till sjuksköterskor eller andra vårdgivare skulle kanske 
underlätta läkarnas roll. Alternativt kan helt nya personalkategorier föras in i 
verksamheten. Dels skulle dubbelarbete med hälsosamtalen undvikas och dels 
skulle mer tid åt diskussion och motiverande samtal möjliggöras. Personal som 
enbart arbetar med hälsoinriktad sjukvård leder till ett mer engagerat arbete och 
förbättrade resultat av interventioner. Förändringarna gör det således möjligt att 
frigöra arbetstid hos läkare och kanske även förbättra vårdkvaliteten.  
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Utifrån mina samtal med intervjupersonerna framkom två, enligt mig, 
utmärkta förslag. Det ena innebar att det på sikt borde finnas en Skånejournal så 
att det hälsoinriktade arbetet inte dubbleras och att det som gjorts i primärvården 
inte görs om utan bejakas och förstärks av sjukhusanknuten vård. En fungerande 
Skånejournal skulle spara tid och resurser inom sjukvården. Det andra var att 
patienter ska ha möjlighet att remitteras till fler interventioner åt gången, istället 
för som idag, en intervention per möte. Det hade sparat tid åt både regionen och 
individen.  

Den administrativa dimensionen av ersättningsmodellen har av många läkare 
uppfattats som krånglig och tidskrävande. Därför efterfrågas ett smidigare 
administrativt system och ett sätt att dokumentera alla steg i vårdprocessen. De 
menar att datasystemen måste anpassas bättre efter de olika ersättningssystemen 
och sedan utvecklas efter behov. Det hade exempelvis underlättat om remissen för 
samtal om hälsa kunde skrivas direkt i journalsystemet som övriga remisser. 
Ytterligare informationsinsatser efterfrågas också av de intervjuade. Att uppdatera 
det administrativa systemet och utföra fler och större informationsinsatser är 
förmodligen enklare uppgifter för Region Skåne. Genom att underlätta för 
registrering borde fler läkare ta till sig ersättningsmodellens incitament och 
effekten på folkhälsan blir desto större.  

Det finns önskemål från läkarna om att vidga vad som omfattas av 
ersättningsmodellen. Exempelvis efterfrågas insatser av preventivt arbete så som 
hudläkare som har samtal om hur man bör sola, fallprevention hos äldre och 
sexualpreventivt arbete i samband med risk för sexuellt överförbara sjukdomar. 
Att önskemål om en utvidgning finns är positivt för Region Skåne. Det betyder att 
läkarna ser positivt på det hälsoinriktade arbetet och gärna för det vidare till andra 
områden.  

Efter vad jag kan utläsa är ersättningsmodellen för samtal om hälsa bra. 
Läkare följer incitamenten som den ger och befolkningen efterfrågar alltmer 
hälsoinriktad sjukvård. Men eftersom sjukvårdsmarknaden är osäker samt att 
hälsoutfallet beror på individerna som genomgår interventionen kan resultatet av 
ersättningsmodellen försämras på längre sikt. Det viktigaste är dock att Region 
Skåne skapar incitament till läkarna, för utan råd från läkarna blir individerna 
mindre benägna att förändra sina levnadsvanor. Effekten av ersättningsmodellen 
är således svår att mäta men aktiva läkare som för bra motiverande samtal med 
sina patienter är ett steg i rätt riktning. I framtiden hoppas Region Skåne att 
sjukvården och psykiatrin kommer arbeta med samtal om hälsa utan behov av 
ersättningsmodellen. Personligen tror jag att tankesättet som ersättningsmodellen 
framkallat under åren kommer vara väl inpräglat hos läkarna, och därmed kommer 
samtal om hälsa vara en del av den naturliga kommunikationen med patienterna.  
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8 Bilaga 1 

8.1 Det beskrivande frågeformuläret i EQ-5D  

Patienten ombeds att markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående 
grupp, vilket påstående som bäst beskriver hans/hennes hälsotillstånd i dag:157 
 
Rörlighet 
Jag går utan svårigheter                       � 
Jag kan gå men med viss svårighet      � 
Jag är sängliggande                               � 
 
Hygien 
Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning    � 
Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv                                      � 
Jag kan inte tvätta eller klä mig själv                                                           � 
 
Huvudsakliga aktiviteter (t ex arbete, studier, hushållssysslor, familje- och 
fritidsaktiviteter) 
Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter                                             � 
Jag har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter     � 
Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter                                        � 
 
Smärtor/besvär 
Jag har varken smärtor eller besvär                        � 
Jag har måttliga smärtor eller besvär                      � 
Jag har svåra smärtor eller besvär                           � 
 
Oro/nedstämdhet 
Jag är inte orolig eller nedstämd                              � 
Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning        � 
Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd                 � 
 

                                                                                                                                                         
 
157 Tabellen är hämtad från Henriksson & Burström, 2006  
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9 Bilaga 2 

9.1 Intervjufrågor 

Skulle du vilja kortfattat beskriva hur du arbetar med Region Skånes 
ersättningsmodell för samtal om hälsa? Exempelvis vilka frågor ställer du under 
ett hälsosamtal? Hur lång tid tar ett hälsosamtal? Etc. 
 
Upplever du att ersättningsmodellen förändrat ditt arbetssätt sedan det 
implementerades? I så fall hur? 
 
Upplever du att ersättningsmodellen förändrat dina kollegors arbetssätt sedan det 
implementerades? I så fall hur? 
 
Ställde du hälsorelaterade frågor liknande de som idag ingår i hälsosamtalet redan 
innan ersättningsmodellen sattes i bruk? 
 
Upplever du att andra uppgifter får stå tillbaka då du har ett hälsosamtal? I så fall 
vilka?  
 
Anser du att verksamhetens administration påverkats av ersättningsmodellen om 
samtal för hälsa? I så fall hur?  
 
Anser du Region Skånes ersättningsmodell för samtal om hälsa fungera bra? Har 
några förslag på hur den kan förändras/förbättras? Beskriv gärna.  
 


