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Abstract: Denna uppsats gör ett försök att undersöka huruvida privata vårdcentraler i Skåne 

praktiserar cream-skimming efter införandet av Hälsoval Skåne. En redogörelse görs för hur 

ersättningssystemet till vårdcentraler är utformat och hur detta kan kopplas till ekonomisk 

teori om cream-skimming. Med stöd i ”agency”-teorin och i teorin om vinstmaximering 

konstateras att det finns incitament för privata vårdcentraler att praktisera cream-skimming. 

Data från Nationell Patientenkät (NPE) analyseras i en logistisk regressionsmodell i syfte att 

utreda om det går att finna empiriskt belägg för att cream-skimming förekommer i Region 

Skåne. Resultatet visar på en tendens till att privata vårdcentraler praktiserar cream-skimming. 
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regression 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Privatisering och konkurrensutsättning av offentlig verksamhet har varit en intensivt 

debatterad fråga den senaste tiden. En central del av debatten har fokuserat på om 

vinstintressen medför incitament som gör att kvaliteten blir lidande. SNS-rapporten 

”Konkurrensens konsekvenser ” som släpptes den 7e september 2011 har ytterligare 

intensifierat debatten om huruvida konkurrensutsättning och privatisering av offentlig 

verksamhet, däribland vårdsektorn, har lett till samhälleliga vinster eller inte.  

 

Vårdsektorn har på senare tid genomgått omfattande förändringar. Införandet av vårdval i 

primärvården är en av de mest betydelsefulla och största reformerna under de senaste 

decennierna. Vårdval innebär att patienter fritt får välja vilken vårdenhet, offentlig eller 

privat, de vill vända sig till samt att pengarna följer patienten. 

 

Landstinget Halland var först i Sverige med att introducera sin vårdvalsmodell (1/1 2007) följt 

av Västmanland Landsting och Landstinget Stockholm (1/1 2008). Region Skåne 

introducerade sin vårdvalsmodell under beteckningen ’Hälsoval Skåne’ den 5e maj 2009. Den 

1a  januari 2010 trädde Lag (2008:962) om valfrihetssystem i kraft vilket innebär att samtliga 

Sveriges landsting ska införa vårdval med fria etableringsmöjligheter för privata företag och 

ideella organisationer med önskan om att bedriva vård inom primärvården (SFS 2008:962). 

Även om det delvis är privata företag som tillhandahåller vården inom primärvården så är 

vården offentligt finansierad. Pengarna följer patienten, vilket betyder att vårdenheterna inom 

primärvården huvudsakligen ersätts av landstinget eller regionen med basis på var individerna 

listar sig. Ersättningssystemet kan sedan kompletteras med olika former av rörlig ersättning. 

Systemen varierar mellan de olika regionerna och landstingen. Tanken med vårdvalet är att 

konkurrens inom vårdsektorn ska leda till kvalitetsförbättringar och kostnadseffektiviseringar. 

 
Vårdvalet kan också innebära nackdelar ur ett samhälleligt perspektiv. Vilka effekter det 

resulterar i är till stor del kopplat till vilket system landstingen och regionerna väljer att ersätta 

vårdenheterna med. I Region Skåne, liksom i övriga regioner och landsting, tillämpas ett 

system som till stor del bygger på kapitationsbaserad ersättning. Det innebär att vårdenheterna 

får en summa i ersättning för varje patient som är listad på vårdenheten. En av nackdelarna 

med detta ersättningssystem är att det teoretiskt kan leda till patientselektion, vilket betyder 

att vissa typer av patienter blir kvar på offentliga vårdenheter medan andra typer av patienter 

hamnar på privata vårdenheter. Detta kan bero på cream-skimming, vilket innebär att 

vårdproducenterna försöker ”plocka russinen ur kakan” och locka till sig de patienter som är 

minst benägna att efterfråga kostsam vård. Kostnaderna för vårdproducenterna minskar då 

samtidigt som intäkterna hålls konstanta. Att vårdproducenter försöker erbjuda vård i första 

hand åt de minst sjuka individerna skulle strida mot sjukvårdens gemensamma principer om 

att alla ska ha samma rätt till vård och att de med störst behov ska gå först.  

 

Farhågan att vårdvalet leder till en ojämlik tillgång på vård har på senare tid tagits upp i 

media. Sveriges Radio gjorde under september och oktober månad 2011 en programserie om 

ojämlikheter inom den svenska vården. I det fjärde avsnittet diskuterades riskerna med att 

vårdvalet leder till att folk från socioekonomiskt svaga grupper får sämre tillgång till vård. 
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När vårdproducenter har fri etableringsrätt finns risken att de främst väljer att förlägga sin 

verksamhet till socioekonomiskt starka områden (Vård på olika villkor 2011).   

 

Det finns olika möjligheter för vårdproducenterna att försöka locka till sig önskvärda patienter 

och undvika icke-önskvärda patienter. En metod är som tidigare nämnts geografisk placering, 

att medvetet förlägga verksamheten i ett välbärgat område. Ett annat sätt är att rikta sin 

marknadsföring mot individer som antas vara mindre vårdkrävande. Det kan även tänkas att 

vårdproducenter praktiserar cream-skimming i den mening att de försöker begränsa 

vårdkonsumtionen för de vårdtunga patienter som redan är listade hos dem. Incitamenten för 

cream-skimming borde ses som högre hos privata utförare. De har, till skillnad från offentliga 

utförare, krav på vinstmaximering från företagsägarna. Dessutom behåller privata 

vårdcentraler eventuell vinst i verksamheten medan vinsten hos offentliga vårdcentraler går 

tillbaka till förvaltningen och kan inte sparas till nästa år. 

 

Denna uppsats gör ett försök att undersöka om privata vårdcentraler i Region Skåne 

praktiserar cream-skimming, både i meningen att förhindra icke-önskvärda patienter att lista 

sig hos dem och i meningen att begränsa vårdkonsumtionen från redan listade, icke-

önskvärda, patienter.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att besvara följande frågeställning: 

 

- Praktiseras cream-skimming av privata vårdcentraler i Region Skåne? 

 

Ett delsyfte är att redogöra för hur ersättningssystemet till vårdcentraler inom primärvården i 

Region Skåne är utformat och hur ekonomisk teori om cream-skimming kan kopplas till 

ersättningen. 

 

1.3 Metod 

En ekonometrisk modell kommer att analyseras i syfte att ta reda på om det föreligger en 

signifikant skillnad i självskattad hälsa, utbildningsnivå och andel med svenska som 

modersmål mellan patienterna på privata vårdcentraler och patienterna på offentliga 

vårdcentraler. Om detta är fallet skulle det indikera en möjlig cream-skimming hos privata 

vårdcentraler. 

 

1.4 Material 

Den ekonometriska analysen görs på datamaterial från den Nationella Patientenkäten (NPE) 

som syftar till att undersöka patienternas upplevelser och erfarenheter av svensk hälso- och 

sjukvård. NPE startade år 2009 på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 

görs av företaget Indikator. I denna studie används data från primärvårdsmätningarna år 2009 

och 2010. Datamaterialet erhålls från Region Skåne (www.skane.se/npe). 

 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsens omfattning avgränsas till primärvården i Region Skåne för perioden 2009 och 

2010. 
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1.6 Begrepp 

Primärvård: 

Primärvården är den del av vården som ges utanför sjukhusen och som ska ta hand om 

befolkningens basala behov av sjukvård (Olofsson m.fl. 2009 s. 15-16). I Hälso- och 

Sjukvårdslagen fastslås uppgiften för primärvården: ”Primärvården ska som en del av den 

öppna vården utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svara för 

befolkningens behov av sådan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, 

förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska 

resurser eller annan särskild kompetens” (SFS 1982:763 paragraf 5).   

 

1.7 Disposition 

Kapitel 2 redogör för teorin bakom cream-skimming. Det börjar med en förklaring av de 

speciella egenskaper som hälso- och sjukvårdsmarknaden besitter och som gör att marknaden 

är uppbyggd med ett tredjepartfinaniserat system. En redogörelse görs för hur detta system 

fungerar. Beroende på vilken ersättningsprincip som tillämpas kan ett system med 

tredjepartsfiniansering eventuellt leda till cream-skimming. En redogörelse görs därför för de 

olika ersättningsprinciperna och hur de kan kopplas till cream-skimming. Hypotesen om att 

privata utförare har större incitament än offentliga utförare att praktisera cream-skimming 

grundar sig i ”agency”-teori. Därför görs en redogörelse för ”agency”-teorin. En del av 

kapitlet ägnas åt att redogöra för innebörden av cream-skimming och vilka olika sätt det finns 

att praktisera cream-skimming på.  

 

Kapitel 3 ger en bakgrund om vårdvalets införande i Sverige och en beskrivning av Region 

Skånes vårdvalsmodell. En redogörelse görs för hur ersättningssystemet till vårdcentraler i 

regionen är utformat och hur detta kan kopplas till teorin om cream-skimming. Därefter följer 

en kort beskrivning av de privata vårdcentralernas betydelse i Region Skåne sedan vårdvalets 

införande.  

 

Kapitel 4 behandlar det empiriska materialet och de ekonometriska modellerna som används 

för att testa hypotesen om att privata vårdcentraler praktiserar cream-skimming.  

 

Kapitel 5 presenterar och sammanfattar resultatet från de ekonometriska modellerna. 

Eventuella begränsningar med resultatet tas upp och slutligen ges det förslag till fortsatt 

forskning inom ämnet. 

 

1.8 Resultat 

Redogörelsen för utformningen av ersättningssystemet till vårdcentraler inom Region Skåne 

visar att det teoretiskt sett finns incitament för privata vårdgivare att praktisera cream-

skimming. Den deskriptiva statistiken visar att patienter på privata vårdcentraler i genomsnitt 

har högre självskattad hälsa, högre utbildningsnivå, och pratar svenska som modersmål i 

högre utsträckning än patienter på offentliga vårdcentraler. Den ekonometriska analysen visar 

också att högre självskattad hälsa, högre utbildningsnivå och svenska som modersmål är tre 

variabler som med statistisk signifikans ökar sannolikheten, om än i ganska liten omfattning, 

för att primärvårdsbesök kommer att ske på privat vårdcentral. Dessa faktorer tolkas som 

indikationer på att privata vårdcentraler i Region Skåne praktiserar cream-skimming. 
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2. Teori  
 

2.1 Hälso- och sjukvårdsmarknaden 

Hälso- och sjukvårdsmarknaden har ett antal egenskaper som leder till 

marknadsmisslyckanden och som gör att den särskiljer sig från andra marknader. Dessa 

egenskaper går att finna även på andra marknader, det är kombinationen av dessa egenskaper 

som gör hälso- och sjukvårdsmarknaden speciell (Hurley 2000 s. 67). 

 

För det första så är efterfrågan på sjukvård en härledd efterfråga. Detta koncept utvecklades 

av Michael Grossman i artikeln ”On the Concept of Health Capital and the 

Demand for Health” (1972), där författaren slog fast att individer inte efterfrågar sjukvård i 

sig utan god hälsa. Sjukvård är en av många insatsfaktorer i produktionen av god hälsa och 

därför efterfrågar individer sjukvård. 

 

Förekomsten av externaliteter är en annan aspekt där hälso- och sjukvårdsmarknaden 

särskiljer sig från andra marknader. Det handlar främst om positiva externaliteter, en handling 

för att förbättra sin personliga hälsa ger upphov till positiva effekter inte bara för individen 

själv men även för andra individer. Ett vanligt exempel är vaccinering som inte bara leder till 

skydd mot sjukdom för individen men också till lägre sjukdomsgrad hos befolkningen som 

helhet (Hurley 2000 s.70-72). 

 

Asymmetrisk information är annan aspekt som leder till marknadsmisslyckanden på hälso- 

och sjukvårdsmarknaden. Det uppstår när den ena parten i en affärsuppgörelse besitter mer 

information än den andre och på så vis får möjlighet att utnyttja motparten. Detta förekommer 

framförallt i relationen mellan vårdgivare och patienter. Patienterna befinner sig i ett kraftigt 

informationsunderläge, vilket gör att vårdgivaren kan manipulera kvantiteten och kvaliteten 

på vården samt priset som patienterna betalar (Hurley 2000 s.73-74). 

 

Vidare finns det allmänt en hög grad av osäkerhet på hälso- och sjukvårdsmarknaden, både på 

utbud- och efterfrågesidan. Konsumenterna är osäkra på deras hälsostatus och följaktligen är 

deras efterfråga på sjukvård osäker. Framförallt finns det en stor osäkerhet om framtida 

efterfrågan på sjukvård eftersom framtida sjukdomstillstånd är väldigt svårt att förutse. 

Efterfrågan på sjukvård blir därför oregelbunden. Konsumenter har svårt att värdera effekten 

av sjukvårdsbehandlingar och veta om det verkligen är behandlingen i sig som lett fram till 

hälsoförbättringar. Denna osäkerhet förekommer också på utbudssidan, även producenter har 

svårigheter att värdera vilka effekter en sjukvårdsbehandling ger för den specifike patienten 

(Folland m.fl. 2004 s.12). 

 

Till sist finns det en speciell uppfattning om rättvisa och behov när det gäller sjukvård. Dålig 

hälsa hos en annan människa framkallar ofta emotionella känslor som gör att sjukvård skiljer 

sig från andra varor. En allmänt vedertagen uppfattning är att möjligheten till god hälsa är en 

mänsklig rättighet och inget som ska styras av huruvida individer har möjlighet att betala för 

sjukvård eller inte. Detta gör att hälso- och sjukvårdsmarknaden skiljer sig på ett markant sätt 

från andra marknader (Folland m.fl. 2004 s. 14). En vanlig uppfattning är alltså att 

sjukvårdens utbud ska styras av behov och inte av efterfrågan. Skillnaden mellan behov och 

efterfrågan är att behov endast innefattar möjlighet att dra nytta från någonting medan 

efterfrågan också kräver möjlighet att betala för det (Hurley 2000 s.70). 
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2.2 Tredjepartsfinansiering i primärvården 

Marknadsmisslyckanden och uppfattningen om allas rätt till god hälsa motiverar offentlig 

intervention på sjukvårdsmarknaden. Den höga graden av osäkerhet motiverar någon form av 

försäkringsskydd. Detta skapas genom att en tredje part införs på marknaden, finansiären. En 

vanlig marknad består av två aktörer; producenter och konsumenter, där producenterna 

kompenseras genom konsumenternas betalning. Ett tredjepartfinaniserat system består istället 

av tre parter: producenter, konsumenter och finansiärer (Rehnberg 1995 s.10-11). 

Istället för att konsumenterna betalar producenterna så ersätts producenterna indirekt av 

konsumenterna genom finansiärerna. På detta sätt kan man göra en omfördelning av resurser 

från personer med låga risker till personer med höga risker samt från personer med höga 

inkomster till personer med låga inkomster (SOU 2002:31 s.131-132). Det är också ett sätt att 

försäkra medborgarna mot oförutsägbara vårdkostnader som hade kunnat bli väldigt höga om 

medborgarna hade fått betala den verkliga vårdkostnaden när den uppstår. Riskerna för 

sjukdom hos befolkningen polas så att den annars kanske förödande kostnaden för dem som 

blir sjuka förvandlas till en förutsägbar mindre kostnad för både de som blir sjuka och de som 

inte blir sjuka. Detta kan även ordnas med marknadsmässiga lösningar. Privata försäkringar 

tenderar dock att ge ett både ineffektivt och ojämlikt resultat, vilket är en anledning till att den 

offentliga sektorn ska agera finansiär inom hälso- och sjukvården (Blomqvist, Å. 2011 s.257). 

Figur 1 illustrerar trepartsrelationen på den svenska primärvårdsmarknaden. 

 

        Figur 1. Trepartsrelation på den svenska primärvårdsmarknaden 

 
 

Trepartssystemet gäller i alla sjukvårdssystem, oberoende av om de är privat eller offentligt 

finansierade (Rehnberg 1995 s.10-11). I den svenska primärvården är finansieringen i 

huvudsak offentlig. Politikerna fungerar som finansiärer som fördelar skattemedel till 

vårdverksamheterna. Bara en liten del av vårdgivarnas intäkt består av direkt betalning från 

medborgarna genom patientavgifter (Konkurrensverket 2009 s.18-19). Finansiärerna ger alltså 

medborgarna en form av försäkringsskydd i utbyte mot skatter och de får därför en roll som 

försäkrare. (Hallin & Siverbro 2002 s. 40).  

 

För att öka kostnadseffektiviteten inom sjukvården har man i Sverige valt att delvis privatisera 

produktionen. Produktionen kan privatiseras oberoende av om finansieringen är privatiserad 

eller inte (Söderström m.fl. 2000 s.41-42). Förutom privatisering av finansieringen och 
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privatisering av produktionen finns en tredje form av privatisering, vilket är privatisering av 

konsumtionen. Privatisering av konsumtion betyder att konsumenternas val avgör utformning 

och innehåll av varorna och tjänsterna som produceras (Andersson 2002 s. 21) . Även denna 

dimension har i kostnadseffektivitetssyften utsatts för privatisering och kundval har införts 

inom sjukvården. Inom den svenska primärvården gäller att produktionen och konsumtionen 

delvis är privatiserade medan finansieringen fortfarande är offentlig. 

 

2.3 ”Agency”-teori inom sjukvården 

En principal-agentrelation uppstår när en part delegerar beslutsfattande till en annan part. Den 

som delegerar ifrån sig beslutsfattandet kallas för principal och den som blir anförtrodd 

uppgiften kallas agent. Motivet bakom beteendet är att principalen anser sig ha bristfällig 

kunskap om vilka beslut som är mest lämpliga att fatta och vad som är optimalt agerande. Det 

bästa sättet att lösa detta problem är enligt principalen att delegera ansvaret till en agent som 

är bättre informerad och besitter mer kunskap (Folland m.fl. 2004 s. 195). 

 

Inom hälso- och sjukvård uppstår en principal-agentrelation mellan vårdgivarna och 

patienterna. Patienterna delegerar ansvaret för deras hälsa till vårdgivarna eftersom de anser 

att vårdgivarna besitter bättre kunskap om hur patienternas hälsa bör skötas. Den enskilde 

patienten vill att vårdgivarna ska agera i hans eller hennes intresse, vilket är att erbjuda den 

vård som ger han eller henne så bra hälsa som möjligt (Folland m.fl. 2004 s.195). 

 

En annan principal-agentrelation inom tredjepartfinaniserade system som sjukvården är den 

mellan vårdgivarna och vårdgivarnas finansiärer. Finansiärerna, som i den svenska 

primärvården är landstingen och regionerna, delegerar ansvaret för patienternas hälsa till 

vårdgivarna (Blomqvist, P. 2007 s.25-26). Landstinget och regionerna bär ansvaret att 

tillförsäkra medborgarna tillgång till sjukvård (SFS 1982:763 paragraf 3). Landstinget och 

regionerna vill att vådgivarna agerar i deras intresse, vilket är att producera en sjukvård i 

enlighet med de gemensamma mål och bestämmelser som är fastslagna i hälso- och 

sjukvårdslagen. I lagens andra paragraf finner man principerna för hur hälso- och sjukvården 

bör drivas: 

 

”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall 

ges företräde till vården” (SFS 1982:763 paragraf 2). 

 

Vårdgivarna agerar alltså som ”dubbelagenter” – agent åt två principaler samtidigt. Det 

kommer att uppstå situationer då vårdgivarna inte kan tillmötesgå båda principalernas 

önskemål eftersom de är motstridiga (Blomqvist, Å. 1991). Ett tänkbart scenario är att 

vårdgivaren tvingas neka patientens önskan om omedelbar vård för ett lindrigt besvär 

eftersom det står i kontrast mot finansiärens krav på att resurserna primärt ska gå till de med 

störst behov (Anell 2005 s.39). 

  

När det gäller privata vårdgivare så kompliceras agerandet ytterligare. Vårdcentraler i 

offentlig regi har samma finansiärer som ägare och vinsten tillfaller förvaltningen. På privata 

vårdcentraler är däremot ägandeskapet skiljt från finansiärerna (SOU 2002:31). Detta gör att 

de har ännu en principal att ta hänsyn till – aktieägarna. Även om privata vårdcentralerna kan 

vara drivna i andra former än aktiebolagsform är den absolut vanligaste bolagsformen Region 

Skåne aktiebolag (Se Bilaga 1). Aktieägarna vill att vårdgivarna agerar i deras intresse – som 
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antas vara att främst maximera vinsten. Att aktieägare har som primärt mål att verksamheten 

ska drivas i vinstmaximeringssyfte är ett rimligt antagande (Rappaport 1998 s.1-3). Ett av 

grundantagandena i mikroekonomisk teori är som bekant att företags främsta syfte är att 

maximera den monetära vinsten (Sloman 1991 s.162, Milgrom & Roberts 1992 s. 40). 

 

Inom sjukvården råder alltså en situation där vårdgivare i offentlig regi är agenter åt två 

principaler – finansiärerna och patienterna. Vårdgivare i privat regi är agenter åt ytterligare en 

principals intressen – aktieägarnas. Precis som patienternas och finansiärernas mål kan vara 

motstridiga kan finansiärernas och aktieägarnas mål också vara det. Detsamma gäller för 

patienternas och aktieägarnas mål. Ett tänkbart scenario är att målet om vinstmaximering står 

i kontrast med finansiärernas mål om att de med störst behov av vård ska prioriteras. 

 

Centralt inom ”agency”-teorin är att antagandet om agentproblemet. Det handlar om risken att 

agenterna tjänar sina egna intressen snarare än principalernas (Hatch 2002 s. 366). Det finns 

hos vårdgivarna interna mål som ingår i deras nyttofunktion och som påverkar agerande. 

Ledningen inom organisationerna kommer att ha egna intressen såsom hög lön, önskan om 

karriär, önskan om att jobba på en prestigefylld arbetsplats och så vidare. (McPake m.fl. 2003 

s.148-149). En annan aspekt av agentproblemet är att agenter antas försöka minimera sin 

arbetsinsats om den inte kontrolleras av principalen (Pratt & Zeckhauser 1985 s.1-24). Vidare 

är ledningen inte de enda som står för beslutsfattandet inom vårdgivarnas organisationer. En 

stor del av beslutsfattandet står anställda längre ner på organisationsnivån för och de kan ha 

andra mål med sitt agerande än vad ledningen har. En professionell grupp med stort inflytande 

inom sjukvårdsorganisationer är läkarna (Nilsson 1999, Winblad-Spångberg 2003). De har en 

stark professionell identitet och en arbetssituation som kräver att de har stor autonomi 

(Blomqvist, P. 2007:2 s.232). Läkaryrket har också ett starkt värdesystem som bygger på 

professionella etiska koder (Hallin & Siverbro 2002 s. 56). En stark drivkraft i läkarnas 

beteende borde således vara deras önskan att följa de etiska regler som läkaryrket medför och 

som säger att läkarna ska lindra och bota patienter efter bästa förmåga med avseende på alla 

människors lika värde (Läkarförbundet). Detta borde medföra att läkarna agerar mer i 

patienternas intresse än i aktieägarnas (Hallin & Siverbro 2003 s.56-57). Teorier om att 

organisationer inte agerar efter en enda nyttofunktion och ett enda mål utan att deras agerande 

är ett resultat av det faktum att organisationer består av en stor mängd aktörer med olika, 

ibland motstridiga, mål och intressen kallas för behavioristiska organisationsteorier (McPake 

m.fl. 2003 s.148-149). 

 

Vid principal-agentproblem finns det två huvudsakliga sätt för principalen att styra agenten 

till att agera mer som perfekt agent. Det första är att principalen kontrollerar att den 

delegerade uppgiften utförs på ett korrekt sätt. Det andra sättet är att påverka så att agenten 

agerar i större utsträckning med samma mål och intressen som principalen (Söderström m.fl. 

2000 s.25). Att försöka kontrollera agentens beteende kan vara mycket kostsamt (Hatch 2002 

s.367). Att påverka så att agenten agerar i större utsträckning med samma mål och intressen 

som principalen kan göras genom olika styrningsmedel. Ett viktigt styrningsmedel som 

finansiärerna inom sjukvården använder sig av för att påverka vårdgivarna är 

ersättningssystemets utformning. Det handlar alltså om efter vilka principer vårdgivarna 

erhåller monetär ersättning för den vård de producerar (Jacobsson 2007 s.39). 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att varken offentliga eller privata vårdgivare kommer 

att agera som ”perfekta agenter”, de kommer alltså inte helt agera i den enskilde principalens 

syften. Detta beror dels på att vårdgivarna agerar som agenter åt flera principaler samtidigt, 

vars mål kommer att vara motstridiga. Dels beror det på agentproblemet – att agenterna tjänar 
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egna syften istället för principalernas. Vårdenheter är komplexa organisationer där flera olika 

viljor och intressen ryms. Eftersom privata vårdgivare till skillnad från offentliga också är 

agenter åt aktieägarna kan antagandet göras att privata vårdgivare kommer att agera i 

vinstmaximeringssyfte i högre grad än offentliga vårdgivare. Detta beror på kontroller från 

ägarnas sida och på styrningsmedel som är utformade i syfte att sammanföra mål och 

intressen hos aktörerna inom vårdenheterna med ägarnas mål, t.ex. belönings- och 

bonussystem. Det beror också på att ledning och anställda på vårdenheterna kan vara delägare 

för samma vårdenhet. Hur dessa styrningsmedel och relationer ser ut i praktiken kommer 

dock inte redogöras för då det ligger utanför tidsutrymmet för denna uppsats. Vi nöjer oss 

istället med att göra antagandet att vårdenheter i privat regi i större utsträckning drivs av 

vinstmaximeringsmål än vårdenheter i offentlig regi. 

 

2.4 Ersättningssystem till vårdproducenter 

Vårdproducenternas inkomst består i huvudsak av ersättning som betalas ut av landstinget 

eller regionen för tjänsterna de utför. Den kan vara grundad på olika principer. Olika 

ersättningsprinciper resulterar i både olika önskade och oönskade effekter. Valet av 

ersättningsprincip är som tidigare nämnts ett styrningsmedel som inom sjukvårdssektorn 

används av finansiärerna för att påverka vårdproducenternas beteende (Jacobsson 2007 s.39). 

Ersättningsprincipen är sannolikt inte den faktor som har störst betydelse för 

vårdproducenternas agerade, men det är en faktor som är lätt att justera (Anell 2009:2 s.48). 

Jacobsson (2007) klassificerar de olika ersättningsprinciperna utifrån följande tre 

dimensioner: 

 

1. Aktivitetsgrad (fast respektive rörlig ersättning) 

2. Tidsperspektiv (retroperspektiv respektive prospektiv ersättning) 

3. Objekt (vad som ersätts) (Jacobsson 2007 s.9) 

 

Aktivitetsgrad handlar om valet mellan en fast ersättning som är densamma oavsett hur 

mycket som produceras och en rörlig ersättning som förändras i relation till hur mycket som 

produceras. Detta påverkar om det finns incitament att producera mer eller inte. Den andra 

dimensionen, tidsperspektiv, kan vara retroperspektiv (tillbakablickande) eller prospektiv 

(framåtblickande). Vid prospektiv ersättning uppstår incitament för producenten att minska 

sina kostnader, detta eftersom de faktiska kostnader som uppkommer vid produktionen inte 

har någon påverkan på ersättningens storlek. Objekt handlar till skillnad från de två 

föregående dimensionerna inte om vilken typ av incitament ersättning ger upphov till utan 

istället inom vilket område incitamentet ska verka (Jacobsson 2007 s.10-12). 

 

Nedan följer en redogörelse för de tillämpade ersättningsprinciperna i hälso- och sjukvården 

och vilka effekter de i teorin resulterar i. Det ska dock framhållas att det i praktiken ofta är en 

blandform av grundprinciperna som används (Jacobsson 2007 s.17). 

 

Fee for service 

Fee for service är en åtgärdsbaserad ersättningsform med vilken vårdproducenten i efterskott 

får ersättning för det antal åtgärder som utförts. Detta innebär att det blir intressant att utföra 

så många åtgärder som möjligt, alltså leder det till kraftiga incitament att öka produktionen. 

Detta kan leda till supplier induced demand, vilket är att producenterna utnyttjar sitt 

informationsövertag gentemot konsumenterna för att påverka deras efterfrågan till en högre 

nivå, som inte är paretooptimal. Eftersom ersättningen är retroperspektiv så medför den inte 

några incitament till cream-skimming, alltså att välja bort vissa patienter. En närmare 
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förklaring av vad cream-skimming innebär följer i nästa avsnitt. Ersättningssystemet ger dålig 

kostnadskontroll för finansiären eftersom denne varken har koll på kostnaderna per åtgärd 

eller på mängden utförda åtgärder (Jacobsson 2007 s.30-31). 

 

I förväg fastställd ersättning per åtgärd 

Denna ersättningsprincip liknar fee for service, med skillnaden att priserna för ersättningen 

fastställs i förväg. Skillnaderna i effekt blir då att incitamenten till hög produktivitet 

ytterligare stärks och det ger möjligen också ökade incitamenten till låga 

produktionskostnader. Dock finns risken att ersättningen för vissa behandlingar felsätts med 

resultatet att vissa åtgärder blir mycket lönsamma medan andra är olönsamma. Detta kan i så 

fall leda till cream-skimming i den meningen att vårdproducenten väljer ut lönsamma åtgärder 

eller patienter (Jacobsson 2007 s.31). 

 

Ersättning per produktgrupp (t.ex. DRG) 

Genom att dela in åtgärderna i olika produktgrupper så ämnar man ytterligare minska 

skillnaden i lönsamhet mellan olika åtgärder och dessutom öka kontrollen jämfört med i 

förväg fastställd ersättning per åtgärd (Jacobsson 2007 s.31). Den mest kända metoden för att 

klassificera produkter är genom DRG – diagnosrelaterade grupper (Jacobsson 2007 s.22). 

Patienter delas in i grupper som internt ska vara så homogena som möjligt med avseende på 

sjukdomsdiagnoser och resursförbrukning (Socialstyrelsen). Risken för cream-skimming 

kvarstår till viss del trots att skillnaden i lönsamhet mellan olika åtgärder minskar (Jacobsson 

2007 s.32). 

 

Målrelaterad ersättning 

Denna ersättningsprincip är till skillnad från de tidigare kopplad till resultatet istället för till 

processen. Oftast utgår ersättningen som en i förväg fastställd bonus när förutbestämda mål 

har uppnåtts. Det är då en rörlig och prospektiv ersättning. Det skapas incitament till hög 

produktion, låga produktionskostnader och framförallt till hög vårdkvalitet inom det område 

som ersättningen riktas mot. Det sista är intressant eftersom inget annat ersättningssystem ger 

incitament till högre vårdkvalitet. Ersättningen kan struktureras på många olika sätt och då 

kan incitamenten styras mot olika områden, varav högre kvalitet är ett (Jacobsson 2007 s. 23-

24). Ett exempel på hur den målrelaterade ersättning kan utformas är principen som används 

inom Premier Health-sjukhusen i USA. Där appliceras ett program som mäter kvalitet inom 

fem kliniska områden – akut hjärtinfarkt, kronar-by-pass kirurgi, hjärtsvikt, pneumoni och 

höft- och knäplastik. Inom varje område finns mellan fyra och nio kvalitetsmått. Dels är det 

processmått, som till exempel insatt medicinering med aspirin eller betablockerare och 

igångsatt rökavvärjning, dels är det är det resultatmått, som till exempel mortalitet under 

behandling och överlevnad (SKL 2008 s.17). Nackdelen med målersättningsmetoden är att 

den ger minskade incitament till aktivitet inom de områden som ersättningen inte riktas mot. 

Det optimala hade varit att ersättningen utgår med basis på det slutgiltiga målet - hälsa hos 

befolkningen. Eftersom hälsa hos befolkningen är problematiskt att mäta så ersätts 

vårdproducenterna istället för olika delmål som är mätbara. På grund av dessa mätproblem 

brukar resultatbaserad ersättning bara utgöra en liten del av den totala ersättningen (Jacobsson 

2007 s.32). 

 

Kapitation 

Kapitationsbaserad ersättning innebär att vårdproducenterna ersätts per person som dessa 

ansvarar för. Vårdproducenten ersätts alltså inget extra om patienterna söker mer vård. Detta 

för att skapa drivkrafter för arbete med preventiva åtgärder som gör att patienterna blir mindre 

kostsamma. Det ger också incitament att minimera kostnaderna för produktionen. En annan 
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fördel med ersättningsprincipen är att den ger god kostnadskontroll, eftersom det är en 

prospektiv ersättning vet finansiären i förväg vad kostnaderna för vården kommer att bli. 

Dessutom är ersättningssystemet lättadministrerat. En stor nackdel är att det genererar kraftiga 

incitament för vårdgivarna att försöka undvika resurskrävande individer och att remittera 

vidare kostsamma patienter. Risken för cream-skimming är alltså hög (Jacobsson 2007 s.25). 

 

Traditionellt anslag 

Traditionellt anslag är en fast ersättning som baseras på organisationens behov av resurser. 

Det är en blandning av prospektiv och retrospektiv ersättning eftersom organisationens behov 

till stor del baseras på tidigare års budget. Eftersom vårdgivarna inte är beroende av sina 

patienter för inkomsten leder det inte till några incitament att förbättra kvaliteten och servicen 

eller till att öka produktionen. Fördelen med ersättningsprincipen är att den ger god 

kostnadskontroll. Det skapas heller inga påtagliga incitament för cream-skimming, det finns 

inte några större drivkrafter att välja bort speciella patienter eller åtgärder (Jacobsson 2007 

s.33-34). Eftersom anslaget baseras på tidigare års resultat kan det tänkas att kostsamma 

patienter och åtgärder visserligen ger sämre resultat det aktuella året, men samtidigt genererar 

högre anslag nästföljande år. Att dra ner på kostnaderna genom att välja bort vissa patienter 

kan straffa sig genom minskade anslag framtida år. 

 

Tabell 1 presenterar en sammanställning av de olika ersättningsprinciperna, incitamenten de 

ger upphov till och hur stor risken för cream-skimming är med de olika alternativen: 

 

Tabell 1. Ersättningsprinciper inom sjukvården 

Ersättningsprincip Objekt Aktivitetsgrad Tidsperspektiv Ger incitament 

för 

Risk för 

cream-

skimming 

Fee for service 

 

Åtgärd Rörlig Retrospektiv Hög produktion Låg risk 

I förväg fastställd 

ersättning per 

åtgärd 

Åtgärd 

 

 

 

Rörlig 

 

 

 

Prospektiv 

 

 

Hög produktion, 

låg 

produktionskostnad 

 

Hög risk 

 

 

 

Ersättning per 

produktgrupp 

Åtgärd 

 

 

Rörlig 

 

 

Prospektiv 

 

 

Hög produktion, 

låg 

produktionskostnad 

Viss risk 

 

 

Målrelaterad 

ersättning 

 

Resultat 

 

Rörlig 

 

Prospektiv 

 

Hög vårdkvalitet 

 

Viss risk 

 

Kapitation 

 

Individ 

 

Fast 

 

Prospektiv 

 

 

Låg 

produktionskostnad 

Hög risk 

 

Traditionellt anslag Period Fast Prospektiv/ 

retrospektiv 

Inga starka 

incitament 

Ingen risk 

 

2.5 Cream-skimming 

På marknader som är uppbyggda med tredjepartsfinansieringssystem där konsumenterna fritt 

väljer producent finns risk att det uppstår cream-skimming. Om producenterna ersätts med 

kapitationsprincipen är denna risk påtaglig. Cream-skimming är när producenterna försöker 
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undvika de mest kostsamma köparna, vilket på sjukvårdsmarknaden betyder en form av 

diskriminering av de dyraste patienterna. När vårdproducenterna ersätts lika mycket för varje 

patient samtidigt som patienterna är olika kostsamma att behandla uppstår incitament för detta 

beteende. Vårdproducenterna försöker då ’skumma av grädden’, de försöker att i första hand 

erbjuda vård till de minst kostsamma patienterna (Le Grand 1993 s. 31-33). På så sätt 

maximerar vårdproducenterna sin vinst. Det kan handla om att undvika äldre patienter och 

patienter från socioekonomiskt svaga grupper, individer som generellt sett är mer kostsamma 

ur sjukvårdssynpunkt. Även om vårdproducenter ofta förbjuds neka individer att lista sig hos 

dem finns det andra metoder för vårdproducenterna att försöka locka till sig önskvärda 

patienter och undvika dem som är mer kostsamma. En metod är genom geografisk placering, 

att medvetet förlägga verksamheten i ett välbärgat område (Le Grand 2007 s.124). Hög 

socioekonomisk status är som känt förknippat med bättre hälsotillstånd (se t.ex. Smith 1999). 

Ett annat sätt är att rikta sin marknadsföring mot individer som antas vara mindre 

vårdkrävande (Le Grand 2007 s.124). En svensk studie konstaterade att privata vårdcentraler i 

Landstinget i Uppsala Län satsade på marknadsföring av verksamheter som används av 

individer som är i mindre behov av vård än genomsnittspatienten (Lindahl 2011). Ett 

ytterligare sätt att praktisera cream-skimming på skulle hypotetiskt kunna vara att vårdgivare 

hänvisar patienter som utvecklar allvarliga sjukdomssymptom att lista sig på andra 

vårdenheter med förklaringen att det inte finns kompetens att behandla komplikationerna på 

vårdenheten, trots att så är fallet. 

 

I syfte att skapa ekonomiska incitament för att även lista individer med stort vårdbehov har 

det utvecklats system för att riskjustera den kapitationsbaserade ersättningen. Två sådana 

system är ACG och CNI (Anell 2009:1 s.30-31). ACG - Adjusted Clinical Groups - är en 

metod för att riskjustera ersättningen av patienter med avseende på förväntad vårdtyngd. 

Måttet bygger på patienternas tidigare sjukdomsmönster. Alla sjukdomar klassificeras enligt 

följande kriterier till en av 32 olika typer av sjuklighet som kallas ADG – Aggregated 

Diagnsosis Groups: 

 

– Varaktighet (akut, återkommande eller kroniska tillstånd): Hur länge kommer 

sjukvårdsresurser att behövas för detta sjukdomstillstånd? 

– Svårighetsgrad (mindre/stabilt kontra mer omfattande/ostabilt): Hur intensivt måste 

sjukvårdsresurser sättas in för att hantera tillståndet? 

– Diagnossäkerhet (symptom kontra uttalad sjukdom): Kommer en diagnosevaluering att 

behöva precisera symptom eller kommer behandlingen att vara av primärt intresse? 

– Sjukdomsorsak (infektion, skada eller annat): Vilken typ av hälso- och 

sjukvårdsåtgärder kommer att användas? 

– Specialistvård (medicinsk, kirurgisk, förlossning, etc.): I vilken omfattning kommer 

specialistvård att krävas? (Region Skåne 1). 

 

Baserat på individens kombination av ADGs och ibland även beroende på ålder och/eller kön 

görs en placering i en av 93 olika ACG-grupper. Tanken är att individerna inom dessa grupper 

har likartade mönster av sjuklighet och därför också liknande förväntad vårdkonsumtion 

under ett år. Vårdproducenternas ersättning justeras alltså med avseende på vilka ACG-

grupper de listade patienterna tillhör (Region Skåne 1). En nackdel med ACG-systemet är att 

det skapar incitament för att diagnoser ”överdrivs”, för att på så sätt ge en högre ACG-

klassificering vilket i sin tur resulterar i högre ersättning till vårdgivaren (Olofsson m.fl. 2010 

s. 117). 
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CNI (Care Need Index) är ett alternativt eller kompletterande mått till ACG för att justera den 

kapitationsbaserade ersättningen. Det bygger istället för vårdtyngd på socioekonomiska 

faktorer. CNI baseras på ett brittiskt system som kallas för Jarman Index, vilket i sin tur 

bygger på vad ett stort antal engelska distriktsläkare gjort för bedömning om hur deras arbete 

påverkas av olika socioekonomiska faktorer. De parametrar som ingår i måttet och höjer CNI-

värdet för patienterna är: 

 

- Om de är ensamboende äldre. 

- Om de är barn under 5 år. 

- Om de är ensamboende föräldrar med barn mellan 0 och 15 år. 

- Om de är arbetslösa och mellan 18 och 64 år. 

- Om de är lågutbildade. 

- Om de har flyttat senaste året. 

- Om de är födda utanför EU-området. 

 

Idén är alltså att ett högt CNI-värde vittnar om lägre socioekonomisk grupp, som i sin tur 

betyder högre risk för ohälsa och ökat vårdutnyttjande (Olofsson m.fl. 2010 s. 117-118). 

Riskjusterade system som ACG och CNI kan inte helt förklara den framtida resursåtgången 

och således inte heller helt ta bort incitamenten för att praktisera cream-skimming (Le Grand 

2007 s. 125). Studier utförda i Spanien har konstaterat att ACG kan förklara cirka 40-50 % av 

individers framtida vårdutnyttjande (Starfield 1998 s. 42-46). Svenska studier har konstaterat 

att ACG kan förklara cirka 30-40 % av resursutnyttjandet där enbart ålder och kön kan 

förklara cirka 10 % (Carlsson m.fl. 2002 och Carlsson m.fl. 2004).  

 

Förutom att försöka undvika att resurskrävande individer väljer att lista sig på vårdenheten 

finns det hypotetiskt ett ytterliggare sätt för vårdgivarna att praktisera cream-skimming på när 

de ersätts med kapitationsprincipen. De kan försöka begränsa hur mycket de mest 

resurskrävande individerna som är listade hos dem uppsöker vård. Incitamenten för detta 

beteende kan inte minskas genom att riskjustera den kapitationsbaserade ersättningen. Det kan 

tänkas att det snarare ökar incitamenten för denna typ av cream-skimming. 

Vårdproducenterna önskar i så fall helt enkelt ha individer som är klassade som vårdtunga på 

sin lista eftersom det ger hög ersättning, men man vill undvika att dessa individer söker sig till 

vårdenheten. En metod att praktisera denna typ av cream-skimming på skulle hypotetiskt 

kunna vara att anpassa de praktiska sätten att boka tid och möjligheterna att uppsöka 

vårdenheten. Att all tidsbokning sköts över internet upplevs som smidigt av många, men det 

försvårar tidsbokningen för den äldre och mer vårdtunga delen av befolkningen där 

internetanvändandet är mindre utbrett. Att medvetet begränsa framkomligheten till 

vårdenheten genom att till exempel använda sig av en trång hiss och smala trappor skulle 

kunna vara ett sätt att avskräcka äldre individer och personer med rörelsesvårigheter från att 

uppsöka vård. En annan tänkbar metod att praktisera denna typ av cream-skimming är genom 

att anpassa bemötandet på vårdenheten beroende på hur resurskrävande vårdkonsumenterna 

antas vara. De mest vårdtunga patienterna får ett sämre bemötande i syfte att avskräcka dem 

från att göra återbesök medan de önskvärda patienterna får ett extra bra bemötande. 

 

Det gjordes under 2011 en svensk studie som undersökte förekomsten av cream-skimming på 

privata vårdcentraler i Region Skåne under perioden januari 2008 till juni 2011. Data över 

samtliga primärvårdsbesök under tidsperioden analyserades med avseende på patienternas 

ACG-viktning. Analysen visade att det genomsnittliga ACG-värdet hos patienterna på de 

privata vårdcentralerna inom Hälsoval Skåne hade ökat efter vårdvalsreformen. Det var också 

högre än det genomsnittliga ACG-värdet hos de offentliga vårdcentralernas patienter, efter 
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införandet av Hälsoval Skåne. Detta indikerade att privata utförare ackumulerat patienter med 

sämre hälsa och större vårdbehov än vad offentliga utförare gjort efter vårdvalets införande, 

vilket i sin tur indikerar att de inte praktiserar cream-skimming (Axelsson 2011). Dock har det 

som tidigare nämnts konstaterats att ACG inte helt kan förklara patienters resursutnyttjande 

inom vården. I denna studie kommer ett annat mått på hälsostatus att användas. 

Socioekonomiska faktorer som är relaterade till hälsostatus och efter vilka det kan tänkas att 

privata utförare praktiserar cream-skimming kommer också att användas i analysen. 
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3. Vårdval 
 

3.1 Vårdvalets införande 

En av de största trenderna inom sjukvårdsdebatten under 2000-talet har varit den så kallade 

kundvalsmodellen. Den bygger på tanken att individer ska kunna välja fritt mellan olika 

vårdinrättningar. På detta sätt ska verksamheter konkurrensutsättas i syfte att ge invånarna 

ökat inflytande och makt samtidigt som det leder till effektivitetssökningar och 

kvalitetsförbättringar. När individernas makt ökar är det tänkt att leda till att producenterna i 

större utsträckning anpassar produktionen efter konsumenternas önskemål (Olofsson m.fl. 

2010 s.89-90). Kundval handlar alltså som tidigare konstaterats om privatisering av 

konsumtion (Söderström 2007 s. 42-43). 

 

Landstinget Halland var först i Sverige med att införa sin vårdvalsmodell den 1e januari 2007 

(SOU 2008:37 s.42). Ett år senare infördes vårdvalsmodeller i Västmanland och Stockholms 

landsting (SOU 2008:37 s.47 och 53). Region Skåne införde sin vårdvalsmodell ’Hälsoval 

Skåne’ den 1a maj 2009 (Anell 2010 s.554). Den 25e januari 2009 antogs regerings 

proposition ’Vårdval i Primärvården’ (prop. 2008/09:74), vilket innebar att alla landsting och 

regioner blev skyldiga att införa vårdvalsystem senast den 1a januari 2010 (bet. 

2008/09:SoU9). Införandet av vårdvalsystem ska ske i enlighet med LOV – Lagen om 

valfrihetssystem (SFS 2008:962), som infördes den 1a januari 2009 (prop. 2008/09:74). LOV 

innefattar förutom primärvården även kommunala stöd, omsorgs- och vårdtjänster (prop. 

2008/09:74 s.28). Dock är det endast effekterna av LOV inom primärvården som kommer att 

behandlas då denna uppsats fokuserar på just primärvården. Lagen innebär att samtliga 

utförare, offentliga som privata, ges samma möjlighet att bedriva verksamhet med ersättning 

från landstinget eller regionen, förutsatt att de uppfyller de krav som ställs i 

förfrågningsunderlaget. Det finns ingen gräns för hur många utförare som landstinget eller 

regionen kan sluta avtal med som det fanns i den tidigare gällande lagen LOU – Lagen om 

offentlig upphandling (SFS 2007:1091). Principen är att betalningen följer patienten. 

Landstingens och regionernas ersättning till vårdenheterna baseras alltså på patienternas val 

av vårdenhet. På så sätt ska det skapas incitament för vårdgivarna att anpassa tjänsterna efter 

patienternas behov och önskemål (prop. 2008/09:29). 

 

Det fanns redan innan vårdvalsreformen möjlighet för patienterna att välja vårdgivare. 

Samtliga landsting åtog sig år 1991 att följa en rekommendation från Landstingsförbundets 

styrelse som innebar att medborgare fritt kan välja sjukhus och vårdmottagning. Valfriheten 

begränsades dock av listningstak och bristande ekonomiska incitament för vårdgivarna att ta 

emot nya patienter. Med den nya lagen LOV försvann listningstaken samtidigt som det 

bestämdes att privata vårdenheter som ingår i vårdvalet alltid ska erhålla offentlig ersättning. 

På detta sätt blir det möjligt för fler privata vårdgivare att etablera sig (Konkurrensverket 

2010 s. 28). 

 

Införandet av vårdvalsystem blev alltså obligatoriskt den 1a januari 2010. Principerna som ska 

följas i samtliga landsting och regioner är fri etablering för både privata och offentliga 

vårdgivare inom primärvården samt att betalningen ska följa patienterna. Utöver detta har 

landstingen och regionerna möjlighet att utforma vårdvalssystemet efter egna förutsättningar. 

Grundprincipen ska alltså vara att betalningen går till de vårdgivare som patienterna väljer. 

Utöver det tillåts sedan landstingen och regionerna utforma ersättningssystemet som de vill 

(prop. 2008/09:74 s.41). 

 



19 

 

3.2 Hälsoval Skåne 

Region Skåne införde sin vårdvalsmodell den 1a maj 2009 (Anell 2010 s.554). Från och med 

samma månad kunde också invånarna i regionen göra sitt val av vårdenhet på internet. De 

individer som inte gjorde något aktivt val förtecknades på vårdenheten som låg närmast deras 

hem eller på den som de gjort besök på senaste året (Region Skåne 2). Privata aktörer som vill 

upprätta en vårdenhet inom Hälsoval Skåne ansöker om ackreditering i enlighet med LOV. 

Om vårdgivaren blir godkänd av Region Skåne har den rätt att teckna avtal om att bedriva 

verksamhet inom ramen för Hälsoval Skåne. En dialog förs om vårdenhetens geografiska 

placering, som baseras på en analys av behoven i Skåne. Efter godkännande av avtalet har 

vårdgivaren rätt att marknadsföra sin verksamhet för invånarna i regionen (Region Skåne 

2011 s.6). Avtalet som tecknas reglerar vårdgivarnas uppdrag, vad som vårdenheterna ska 

uppnå. I beskrivningen av uppdraget står att läsa: 

 

”Vårdenheter med Avtal i Hälsoval Skåne ska vara ett naturligt förstahandsval av hälso- och 

sjukvård för medborgarna. Vårdenheten ska utan avgränsningar vad gäller såväl fysiska som 

psykiska sjukdomar, ålder eller patientgrupper efter professionell bedömning, tillgodose/svara för 

individers behov av medicinsk rådgivning, diagnostik, behandling, omvårdnad, förebyggande och 

rehabiliterande åtgärder som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser, annan 

särskild kompetens eller som täcks av annan huvudmans ansvar.” (Region Skåne 2011 s.11). 

 

Uppdraget omfattar hälsoinriktat arbetssätt, medicinskt åtagande, åtagande om psykisk ohälsa, 

rehabiliteringsåtagande, ordination av tjänster/artiklar, samverkan, medverkan vid katastrof 

och beredskap, läkarmedverkan för råd, stöd och utbildning till personal i den kommunala 

hälso- och sjukvården, verksamhetsförlagd utbildning samt forskning. Offentliga vårdenheter 

tecknar istället för avtal en vårdöverenskommelse med regionen. Alla de delar av avtalet för 

privata vårdenheter som är tillämpbara för offentliga gäller också deras vårdöverenskommelse 

(Region Skåne 2011 s.10-12). 

 

Det är vårdgivarnas ansvar att förteckna alla medborgare som väljer deras vårdenhet och de 

har inte någon möjlighet att neka patienter att lista sig hos dem (Region Skåne 2011 s.22). 

Denna princip tillämpas även i övriga svenska regioner och landsting (Anell 2010 s. 554). 

Medborgarna kan när som helst välja att lista sig på en annan vårdenhet. Detta görs genom att 

fylla i en blankett eller göra en omregistrering via internet. Nyinflyttade och nyfödda 

förtecknas automatiskt på den vårdenhet som ligger närmast deras folkbokföringsadress, 

samtidigt som de uppmanas att själva göra ett aktivt val (Region Skåne 2011 s.22-23). 

 

Region Skåne har valt att tillämpa en ersättningsprincip som till största delen är baserad på 

kapitation. 98 % av ersättningen till vårdenheten är kapitationsbaserad och 2 % är 

målrelaterad. I Region Skånes ersättningssystem ingår alltså ingen ersättning per besök 

förutom patientavgiften. Den kapitationsbaserade betalningen viktas till 80 % efter vårdbehov 

genom ACG och till 20 % efter risk för ohälsa baserat på socioekonomiska faktorer genom 

CNI (Anell 2010 s. 556).  

 

Vårdenheterna erhåller den kapitationsbaserade ersättningen på månadsbasis. Ersättning utgår 

endast till vårdenheten och inte till dess underleverantörer. För offentliga vårdgivare är den 

kapitationsbaserade vårdersättningen 203 kronor per individ och månad. För privata 

vårdenheter är den kapitationsbaserade vårdersättning 209 kronor per individ och månad, 

vilket inkluderar momskompensation. Dessutom utgår till både privata och offentliga 

vårdgivare en kapitationsbaserad ersättning för läkemedelskostnader, avseende 

förmånskostnaden för basläkemedel, hjälpmedel, vissa förbrukningsartiklar och icke 
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avdragsgill moms för hjälpmedel. Denna ersättning ligger på 65 kronor och viktas även den 

till 80 % efter ACG och till 20 % efter CNI. 
 

Förutom den kapitationsbaserade delen så utgörs alltså 2 % av vårdersättningen av 

målrelaterad ersättning. Denna baseras på åtta olika kvalitetsområden, på vilka ersättningen 

fördelas lika med undantag det första området till vilket det utgår två niondelar av 

ersättningen. Det första kvalitetsområdet handlar om vårdenheternas systematiska arbete med 

patienternas levnadsvanor. Övriga kvalitetsområden baseras på registreringen av patienter 

med diabetes i ett nationellt diabetesregister, på hur utskrivningen av antibiotika går till, på 

antalet medarbetare som deltar i fortbildning, på den patientupplevda kvaliteten, på hur 

Läkemedelsverkets fastställda måltal för läkemedel efterföljs och på antalet besök som görs 

hos legitimerad kiropraktor och naprapat. Vårdgivarna som uppfyller något av kvalitetsmålen 

delar på den avsatta summan för respektive kvalitetsmål. Vanligen fördelas summan 

proportionerligt efter antal förtecknade medborgare på vårdenheten och efter hur stor del av 

mätperiodens längd avtal med Region Skåne gällt (Region Skåne 2011 s.40-42). 

 

Vårdgivarnas ersättning justeras med avseende på täckningsgraden, vilket är ett mått på hur 

stor del av de listade patienternas besök hos öppenvården som gjorts på primärvårdsnivå. Om 

täckningsgraden ligger i intervallet 57-59 % erhåller vårdgivaren 100 % av den viktade 

vårdersättningen. En lägre täckningsgrad ger ett avdrag och en högre täckningsgrad ger ett 

tillägg på den viktade vårdersättningen (Region Skåne 2011 s.43). Syftet med att justera 

ersättningen med avseende på täckningsgrad är att det ska leda till en ökad tillgång på 

specialister inom primärvårdsenheterna och ett allmänt utvecklande av närsjukvården. 

Vårdenheter med ett större helhetsansvar belönas således (Region Skåne 2008 s.15). 

 

Vidare erhåller vårdgivarna extra ersättning för läkarmedverkan för råd, stöd och utbildning 

till personal i den kommunala hälso- och sjukvården. De får också extra ersättning för besök 

som kräver tolk, för besök av patienter som är listade på en annan vårdenhet och för 

provtagningar för andra vårdgivares räkning (Region Skåne 2011 s.44-45). Vårdgivarna har 

samtidigt kostnadsansvar för förtecknade patienters besök på andra vårdenheter på 

primärvårdsnivå. Vårdgivaren betalar 300 kronor till Region Skåne för listade patienters 

besök hos annan primärvårdsenhet, samt extra rörlig ersättning för medicinsk service och 

besök hos sjukgymnast (Region Skåne 2011 s.47-48). Patientavgiften som vårdtagarna betalar 

för besöken på vårdenheten ingår i vårdersättningen (Region Skåne 2011 s.46). Denna 

ersättning utgår till vårdgivaren oavsett om patienten betalar eller är kostnadsbefriad genom 

högkostnadsskyddet (Region Skåne 2008 s.12).  

 

Region Skånes ersättningssystem skapar teoretiskt sett incitament till cream-skimming. Den 

målrelaterade delen av ersättningen kan inte tänkas generera några större incitament till detta 

beteende. Visserligen kan svårigheterna att uppnå målen för ersättningen variera med olika 

patientgrupper som har olika karakteristik. Dock är inte kopplingen mellan patientgrupp och 

mål speciellt tydlig och dessutom ger den målrelaterade ersättningen förhållandevis små 

belopp, den utgör en väldigt liten del av den totala ersättningen. Den allra största delen av 

ersättningen består av kapitation, och det är denna del som ger incitament till att utöva cream-

skimming. Även om justering görs för förväntade vårdkostnader genom ACG- och CNI-

viktning kvarstår incitament att undvika kostsamma individer eftersom ACG- och CNI-

viktning inte kan förklara all framtida vårdkostnad.  

 

Incitamenten borde i Region Skåne teoretiskt sett vara höga för att utöva cream-skimming i 

meningen att begränsa möjligheterna att konsumera vård för kostsamma patienter som redan 
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är listade. Denna typ av cream-skimming kan inte reduceras med hjälp av ACG- och CNI-

viktning. Det som kan tänkas minska incitamenten att utöva denna typ av cream-skimming är 

faktumet att vårdgivarnas ersättning justeras med avseende på täckningsgrad. Om patienter 

upplever svårigheter att erhålla vård på vårdcentralen de är listade på kan det tänkas leda till 

att de söker sig till en annan vårdinrättning än primärvården. Detta minskar i så fall 

täckningsgraden vilket leder till en minskad ersättning till vårdgivaren. Ett annat faktum som 

borde reducera incitamenten att utöva cream-skimming i meningen att begränsa kostsamma 

patienters möjligheter till vårdkonsumtion är att vårdgivarna har kostnadsansvar för listade 

patienters besök på andra vårdenheter. Att försvåra möjligheterna för listade patienter att 

uppsöka vård kan tänkas leda till att dessa söker sig till andra primärvårdsenheter. 

Vårdgivaren drabbas i så fall ändå av en kostnad på grund av kostnadsansvaret. Eftersom det 

handlar om de mest kostsamma patienterna kan det dock tänkas att vårdgivarna anser att dessa 

extra kostnader är mindre än vad det faktiskt hade kostat att ge patienterna vård på deras egen 

vårdenhet. Incitamenten att praktisera cream-skimming kvarstår i så fall. 

 
Att det teoretiskt föreligger incitament för att utöva cream-skimming i Region Skåne var 

också en av slutsatserna i Axelssons (2011) studie. Det konstaterades att den mesta 

forskningen inom ämnet rekommenderar en högre andel rörlig ersättning än vad som 

tillämpas i Region Skåne. Detta för att incitamenten för cream-skimming inte ska bli för stora. 

I de flesta andra av landets regioner och landsting är också ersättningssystemen uppbyggda 

med en större andel rörlig ersättning och en mindre andel kapitationsbaserad ersättning än vad 

som är fallet i Region Skåne (Axelsson 2010). 

 

3.3 Privata vårdcentraler i Region Skåne 

Det finns i skrivande stund (2011-10-06) 60 privata vårdcentraler inom Hälsoval Skåne. Av 

dessa drivs 55 i aktiebolagsform, 3 som kommanditbolag, 2 som handelsbolag och 1 som 

enskild firma (se Bilaga 1). Av regionens totalt 150 stycken vårdcentraler drivs alltså 40 % av 

privata utförare inom Hälsoval Skåne (Sjukvårdsrådgivningen). År 2010 utgjorde de privata 

utförarna 29 % av totala antalet vårdcentraler i Skåne (Konkurrensverket 2010 s.39). 

 

Alla privata vårdcentraler ingår ännu inte i Hälsoval Skåne. Privata familjeläkare med 

kontrakt undertecknade innan vårdvalets införande finns kvar under en övergångsperiod som 

sträcker sig fram till år 2014. När kontraktet går ut kan dessa utförare välja att antingen 

ansluta sig till Hälsoval Skåne eller stänga ner verksamheten. Inga medborgare kommer att 

listas passivt hos en familjeläkare, det måste ske genom ett aktivt val (Region Skåne 2011 

s.7). Ytterligare en typ av aktör på primärvårdsmarknaden i regionen är specialistläkare på 

nationell taxa. Dessa erhåller, precis som de gjorde innan vårdvalets införande, ersättning i 

enlighet med nationella avtal baserade på fee-for-serviceprincipen (SFS 1993:1651). 

 

I maj 2009 tillhörde 22,90% av de listade medborgarna inom Hälsoval Skåne en privat 

vårdmottagning. I september 2011 hade motsvarande siffra ökat till 30,87% (se Bilaga 2). De 

privata vårdcentralernas betydelse har alltså efter införandet av Hälsoval Skåne ökat, både vad 

gäller antal mottaningar och antalet listade patienter. 

 

 



22 

 

4. Empiriskt material och metod 

4.1 Data 

De data som används i denna studie kommer från Region Skånes primärvårdsdel av den 

Nationella Patientenkäten (NPE) som genomförs inom den svenska hälso- och sjukvården. 

Den Nationella patientenkäten startade år 2009 på uppdrag av Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) för Sveriges regioner och landsting och genomförs av företaget Indikator 

(www.indiaktor.org). Undersökningen bygger på postala enkäter som skickas ut till slumpvis 

utvalda patienter som under en viss tidsperiod gjort vårdbesök. Systemet förhindrar att mer än 

en enkät skickas ut till samma individ under samma period. Syftet med undersökningen är att 

mäta den patientupplevda kvaliteten inom vården, vilket ger underlag till förbättring och 

verksamhetsutveckling. Enkäten innehåller bland annat frågor som rör den patientupplevda 

vårdkvaliteten som bemötande, delaktighet och förtroende. Enkäten innehåller också 

information om patienternas kön, ålder, modersmål, utbildningsnivå och om deras 

självskattade hälsa. Det är dessa parametrar som är av intresse i denna uppsats. Samtliga 

komplett besvarade enkäter som gått ut till patienter i primärvården under 2009 och 2010 i 

Region Skåne inkluderas i vårt urval. Enkäterna från 2009 är utskickade under hösten, alltså 

efter vårdvalets införande. Både enkäterna från 2009 och 2010 kan alltså användas för att 

analysera huruvida cream-skimming förekommer efter vårdvalets införande. De variabler som 

har plockats ut ur materialet är följande: 

 

Kön 

Frågans formulering: ”Är du man eller kvinna?”. 

Svarsalternativ: Man(1), Kvinna(2). 

 

Ålder 

Frågans formulering: ”Vilket år är du född? Ange fyra siffror t.ex. 1945”. 

Svarsalternativ: 0-15 år(1), 16-44 år(2), 45-64 år(3), 65-75 år(4), 75 år eller äldre(5). 

 

Modersmål. 

Frågans formulering: ”Är svenska ditt modersmål?”.  

Svarsalternativ:  Ja(1), Nej(2). 

 

Utbildningsnivå 

Frågans formulering: ”Vilken är din högsta avslutade utbildningsnivå?”. 

Svarsalternativ: Grundskola eller likvärdigt(1), Gymnasium eller likvärdigt(2), Universitet 

eller högskola(3). 

 

Självskattad hälsa 

Frågans formulering: ”I allmänhet, hur skulle du vilja säga att din hälsa är?”. 

Svarsalternativ: Utmärkt(1), Mycket bra (2), Bra(3), Någorlunda(4), Dålig(5). 

För att underlätta tolkningen så omkodifieras variabeln, skalan vänds så att högre värde 

representerar bättre hälsa. Värdena blir då istället: 

Dålig(1), Någorlunda(2), Bra(3), Mycket bra(4), Utmärkt(5). 

 

Beroende variabel är om besöket skett på offentligt vårdcentral eller privat vårdcentral. Denna 

information finns också i datamaterialet. Variabeln kodas 0=offentlig vårdcentral och 

1=privat vårdcentral.  
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4.2 Deskriptiv statistik  

Under 2009 skickades det ut 27884 enkäter till patienter som gjort primärvårdsbesök till 

läkare på offentliga och privata vårdcentraler inom primärvården i Region Skåne. Enkäter 

som avser besök hos privata familjeläkare exkluderas eftersom dessa inte ingår i hälsovalet. 

Under 2010 skickades det ut 36110 enkäter till patienter som gjort primärvårdsbesök inom 

Region Skåne. Denna gång bestod urvalet inte bara av läkarbesök utan även av 

sjuksköterskebesök. De enkäter som besvarades av patienter på privata familjeläkare 

exkluderas även här. Tabell 1 visar statistik över individbortfallet uppdelat på offentliga och 

privata vårdcentraler, år och typ av besök. 

 

      Tabell 1. Bortfall datamaterial 

 

 

 

Utskickade Besvarade Svarsfrekvens 

2009 
Offentliga 
Läkarbesök 

 

 

17319 

 

9753 

 

56,31% 

Privata 

Läkarbesök 

 

 

6407 

 

4022 

 

62,78% 

Totalt 23726 13775 58,06% 

2010 
Offentliga 

Läkarbesök 

 

Ssk-besök 

 

17620 

 

8387 

 

9834 

 

4894 

 

55,81% 

 

58,35% 

Privata 

Läkarbesök 

 

Ssk-besök 

 

7206 

 

2897 

 

4338 

 

1901 

 

60,20% 

 

65,62% 

Totalt 36110 20967 58,06% 

Totalt båda 

åren 

 

59836 

 

34742 

 

58,06% 

 

Individbortfallet är högt båda åren, vilket betyder att det finns risk för selektionsbias. Det är 

något högre för offentliga vårdcentraler än för privata. Skillnaderna är dock inte särskilt stora 

och det visar på mindre risk för selektionsbias på grund av individbortfallet. 

Sjuksköterskebesöken har högre svarsfrekvens än läkarbesöken.  

 

Tabell 2 visar frekvenser och medelvärden för urvalet från år 2009 uppdelat på offentliga och 

privata vårdcentraler. Alla enkäter som besvarades är inte komplett ifyllda. Kategorin 

”Missing” visar hur stor del enkäter som ej är ifyllda för varje variabel, det vill säga det 

interna bortfallet. Frekvenser och medelvärden är baserade på de enkäter som är ifyllda för 

aktuell variabel, parametrarna är alltså uträknade efter att det interna bortfallet har dragits av 

från urvalet. 
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     Tabell 2. Deskriptiv statistik över datamaterial år 2009. 

Variabel 

 
Offentliga: 

Läkarbesök 

Privata: 

Läkarbesök 

 

Kön: 

Man (1) 

Kvinna (2) 

Missing 

 

 

37,2% 

62,8% 

5,0% 

 

 

37,6% 

62,4% 

5,3% 

Ålder 

0-15 år (1) 

16-44 år (2) 

45-64 år (3) 

65-75 år(4) 

75år > år(5) 

Medelvärde: 

Missing 

 

8,9% 

23,8% 

28,7% 

19,0% 

19,7% 

3,17 

2,7% 

 

7,2% 

20,9% 

31,3% 

21,1% 

19,5% 

3,25 

2,7% 

Modersmål 

Svenska(1) 

Ej svenska (2) 

Missing 

 

85,5% 

14,5% 

1,6% 

 

91,9% 

8,1% 

1,7% 

Utbildning 

Grundskola (1) 

Gymnasium (2) 

Universitet (3) 

Medelvärde: 

Missing 

 

36,2% 

36,5% 

27,3% 

1,91 

6,1% 

 

34,4% 

35,5% 

30,1% 

1,96 

5,8% 

Självskattad Hälsa 

Dålig (1) 

Någorlunda (2) 

Bra (3) 

Mycket bra (4) 

Utmärkt (5) 

Medelvärde: 

Missing 

 

7,0% 

26,6% 

33,1% 

22,2% 

11,7% 

3,06 

1,8% 

 

5,5% 

24,3% 

33,1% 

25,1% 

12,0% 

3,14 

1,8% 

 

Som framgår av tabellen är det liknande fördelning mellan män och kvinnor på offentliga och 

privata vårdcentraler, det är fler kvinnor än män på båda. Patienterna på de privata 

vårdcentralerna är i genomsnitt något äldre än de på offentliga vårdcentraler. Vad gäller 

modersmål är andelen högre som har svenska som modersmål på de privata. Utbildningsnivån 

är också något högre hos patienterna på de privata vårdcentralerna. Slutligen har patienterna 

hos privata utförare i genomsnitt högre självskattad hälsa än patienterna hos offentliga 

utförare. Av tabellen framgår också att det interna bortfallet inte skiljer sig nämnvärt mellan 

offentliga och privata vårdcentraler för någon variabel. Det indikerar på minskad risk för 

selektionsbias på grund det interna bortfallet. 

 

Tabell 3 visar frekvenser och medelvärden för urvalet från år 2010, uppdelat på offentliga och 

privata vårdcentraler och på läkar- och sjuksköterskebesök.  
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   Tabell 3. Deskriptiv statistik över datamaterial år 2010. 

Variabel Läkarbesök Sjuksköterskebesök 

 

Offentliga 

 

 

Privata Offentliga Privata 

Kön: 

Man (1) 

Kvinna (2) 

Missing 

 

38,8% 

61,2% 

2,0% 

 

38,8% 

61,2% 

3,1% 

 

44,8% 

55,2% 

2,3% 

 

43,1% 

56,9% 

2,9% 

Ålder 

0-15 år (1) 

16-44 år (2) 

45-64 år (3) 

65-75 år(4) 

75år > år(5) 

Medelvärde: 

Missing 

 

11,8% 

22,2% 

28,1% 

18,5% 

19,4% 

3,12 

3,4% 

 

9,3% 

19,6% 

30,5% 

22,0% 

18.6% 

3,21 

4,8% 

 

9,3% 

13,0% 

24,8% 

25,6% 

27,3% 

3,49 

3,8% 

 

5,8% 

10,5% 

28,4% 

28,9% 

26,4% 

3,60 

4,5% 

Modersmål 

Svenska(1) 

Ej svenska (2) 

Missing 

 

85,4% 

14,6% 

2,3% 

 

91,3% 

8,7% 

3,2% 

 

86,1% 

13,9% 

2,4% 

 

92,4% 

7,6% 

2,9% 

Utbildning 

Grundskola (1) 

Gymnasium (2) 

Universitet (3) 

Medelvärde: 

Missing 

 

35,5% 

37,1% 

27,4% 

1,92 

7,9% 

 

34,8% 

36,3% 

28,9% 

1,94 

7,7% 

 

43,3% 

33,1% 

23,6% 

1,80 

7,4% 

 

41,7% 

31,6% 

26,6% 

1,85 

6,4% 

Självskattad 

Hälsa 

Dålig (1) 

Någorlunda (2) 

Bra (3) 

Mycket bra (4) 

Utmärkt (5) 

Medelvärde: 

Missing 

 

 

6,1% 

25,0% 

33,4% 

23,6% 

12,0% 

3,11 

2,6% 

 

 

5,0% 

24,6% 

32,7% 

25,3% 

12,5% 

3,16 

3,9% 

 

 

6,1% 

29,2% 

33,9% 

20,3% 

10,4% 

3,00 

2,5% 

 

 

4,5% 

28,5% 

35,7% 

20,5% 

10,8% 

3,05 

4,2% 

 

Det föreligger år 2010 liknande skillnader i frekvenser och medelvärden mellan offentliga och 

privata vårdcentraler som det gjorde år 2009. Privata har generellt något högre internt bortfall, 

men det handlar inte om några större skillnader. Det indikerar minskad risk för selektionsbias 

på grund av det interna borfallet. 

 

4.3 Ekonometrisk modell 

Modellerna som kommer att analyseras har som beroende variabel en dummyvariabel för 

offentlig/privat vårdcentral. De förklarande variablerna är kön, ålder, modersmål, 

utbildningsnivå och självskattad hälsa. Linjär regression är inte lämplig när den beroende 

variabeln är en binär variabel. Detta beror på följande: 
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(1) Om Y är binär variabel kan den bara anta värden mellan 0 och 1, men det betyder inte att 

skattningarna av Y kommer att hamna mellan 0 och 1. 

(2) Om Y är en binär variabel kommer residualerna följa binomialfördelningen, den linjära 

modellen antar att residualerna är normalfördelade. 

(3) Om Y är en binär variabel kommer residualerna att vara heteroskedastiska, den linjära 

modellen förutsätter homoskedasticitet. 

(4) Den linjära modellen antar att sannolikheten för att Y inträffar ökar linjärt med de 

förklarande variablerna, något som inte inträffar med en binär responsvariabel (Gujarati 2006 

s.502-503). 

 

Problem (2) kommer här inte att vara av betydelse, eftersom antalet observationer är högt och 

binomialfördelningen då närmar sig normalfördelningen. Problem (3) skulle kunna lösas med 

de konventionella metoderna mot heteroskedasticitet. Dock kommer problem (1) och (4) att 

kvarstå och därför behöver det användas ett annat alternativt än den linjära modellen. Valet 

faller på binär logistisk regression som är en regressionsform anpassad för att förklara just 

binära variabler. Den logistiska regressionen använder sig istället för Ordinary Lest Squares 

(OLS) av Maximum Likelihood (ML) för att skatta parametrarna. Istället för att minimera de 

kvadrerade residualerna går metoden ut på att maximera sannolikheten att en händelse 

inträffar (Hair & Black 2010 s.419). Modellen predicerar den naturliga logaritmen av oddset 

för att någonting ska inträffa. Ett odds är sannolikheten att någonting inträffar dividerat med 

sannolikheten att det inte inträffar. 

 

Den logistiska regressionsmodellen ser ut på följande vis: 

 

pp XXXz   ...22110  

 

Där iX är förklarande variabel nummer i  och p  är antalet förklarande variabler. i  är 

logistiska regressionskoefficienten som visar förändringen i z för förklarande variabel iX . 

0  är konstanten och visar värdet på z  när alla förklarande variabler hålls konstanta i 

respektive referenskategori.  z  är naturliga logaritmen av oddset av den beroende variabeln, 

även kallad logiten:  













)1(
ln

p

p
z  

(Garson) 

 

I och med att logiten är den beroende variabeln så har problem (1) och (4) åtgärdats. Genom 

omvandlingen till odds och genom logaritmeringen kan den alltså nu den beroende variabeln 

anta värden mellan  och   och den är linjärt relaterad till de oberoende variablerna 

(Gujarati 2006 s.502-503). 

 

I detta fall antar den beroende variabeln värdet 1 om besöket sker på privat vårdcentral, 

( p besök sker på privat vårdcentral). Oddset är alltså sannolikheten att besöket sker på 

privat vårdcentral delat med sannolikheten att besöket inte sker på privat vårdcentral.  

 

rdcentralejprivatvå

centralprivatvård
Odds 

årdcentraloffentligv

centralprivatvård
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Således är logiten i detta fall: 

 

)(ln

)(ln

årdcentraloffentligvp

centralprivatvårdp
z




  

 

De förklarande variablerna som ingår i modellerna är alla kategoriska och dummykodas 

därför. Den lägsta nivån på varje variabel sätts som referenskategori. När effekten av en 

variabel analyseras konstanthålls alla andra variabler i referenskategorin. Modellen blir då: 

 

55443322110 XXXXXz    

 

Där: 

0b  = En konstant 

1X Kön 

2X Ålder 

3X = Modersmål 

4X Utbildningsnivå 

5X Självskattad hälsa 

 

Regressionerna utförs i programvaran IBM SPSS Statistics 20. Gränsen för signifikans dras 

vid 05,0 . 

 

Den logistiska regressionsmodellen är mindre sträng vad gäller antaganden som måste vara 

uppfyllda än vad den linjära regressionsmodellen är. Den logistiska modellen kräver inte att 

det föreligger ett linjärt samband mellan värdena på de oberoende variablerna och den 

beroende variabeln, den kräver inte att variablerna är normalfördelade och det finns heller 

inget krav på homoskedasticitet (Garson). Antaganden som måste vara uppfyllda i den 

logistiska regressionsmodellen är: 

 

- Tillräckligt stor stickprovsstorlek. Om urvalet som analyseras är litet samtidigt som 

många oberoende variabler inkluderas i modellen kan problem uppstå med analysen. 

Detta är särkilt vanligt när variablerna är kategoriska (Pallant 2010 s. 169). Hosmer & 

Lemeshow (2000) rekommenderar ett stickprov på minst 400 observationer. Eftersom 

modellerna i detta fall består av 13775 observationer från år 2009 och 20967 

observationer från år 2010 borde detta inte vara något problem. 

 

- Ingen förekomst av multikollinearitet. Multikollinearitet förekommer när de 

oberoende variablerna är starkt korrelerade med varandra. Det går inte att hålla isär 

effekterna av de oberoende variablerna på den beroende variabeln. Gränsen för 

multikollinearitet brukar dras vid 9,0r  (Pallant 2010 s.151). När det handlar om 

logistisk regression finns det inget formellt sätt att testa för multikollinearitet (Pallant 

2010 s.168). Därför används tekniken som normalt sett tillämpas vid linjär regression. 

För att testa för multikollinearitet bland enkla korrelationer används en 

korraletionsmatris med Pearson Correlation: 
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Tabell 4. Korrelationer enligt Pearson Correlation för datamaterial år 2009. 

 Offentlig

/privat 

Kön Ålder Modersmå

l 

Utbildning Självskattad 

hälsa 

Offentlig/privat 1 -0,004 0,030* -0,088* 0,026* 0,033* 

Kön 0,610 1 -0,40* -0,006 0,063* -0,055* 

Ålder 0,030* -0,040* 1 -0,127* 0,312* -365* 

Modersmål -0,088* -0,006 -0,127* 1 0,056* -0,065* 

Utbildning 0,026* 0,063* -0,312* 0,056* 1 0,208* 

Självskattad 

hälsa 

0,033* -0,055* -0,365* -0,065* 0,208* 1 

* = Korrelation signifikant  

 

Som framgår av tabellen är inga av de oberoende variablerna korrelerade med 

varandra till ett värde högre än 0,9 enligt Pearson Correlation.  

 

Tabell 5 Korrelationer enligt Pearson Correlation för datamaterial år 2010. 

 Offentlig

/privat 

Kön Ålder Modersmå

l 

Utbildning Självskattad 

hälsa 

Offentlig/privat 1 -0,006 0,032* -0,082* 0,019* 0,023* 

Kön 0,006 1 -0,025* -0,004 0,036* -0,065* 

Ålder 0,032* -0,025* 1 -0,137* 0,326* -376* 

Modersmål -0,082* 0,004 -0,137* 1 0,055* -0,066* 

Utbildning 0,019* 0,036* -0,326* 0,055* 1 0,213* 

Självskattad 

hälsa 

0,023* -0,065* -0,376* -0,063* 0,213* 1 

              * = Korrelation signifikant  

 

Samma resultat framgår för datamaterialet för år 2010. Inga av de oberoende 

variablerna är korrelerade med varandra till ett högre värde än 0,9 enligt Pearson 

Correlation. Det indikerar på att det inte föreligger någon multikollinearitet i 
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datamaterialet. Även om inga par av enkla korrelationer ger höga värden kan det dock 

finnas kollinearitet. För att testa för multikollinearitet multivariat ställs linjära 

regressionsmodeller upp där var och en av de oberoende variablerna behandlas som 

responsvariabel med övriga variabler som förklarande variabler. R
2
-värdena noteras 

och formeln
ixR21  ger för toleransmåttet, där pi XXX ,...,1 . Ett värde under 0,2 

ger indikation på att det förekommer multikollinearitet och ett mått under 0,1 betyder 

att det med stor säkerhet finns multikollinearitet i modellen (Menard 2010 s. 127). 

Tabell 6 och 7 presenterar toleransmått för samtliga oberoende variabler för 2009 och 

för 2010. 

 

Tabell 6. Toleransmått för multivariat kollinearitet för datamaterial år 2009 

Variabel 
ixR21  

Kön 0,986 

Ålder 0,803 

Modersmål 0,967 

Utbildning 0,887 

Självskattad Hälsa 0,861 

  

Tabell 7. Toleransmått för multivariat kollinearitet för datamaterial år 2010 

Variabel 
ixR21  

Kön 0,991 

Ålder 0,798 

Modersmål 0,961 

Utbildning 0,88 

Självskattad Hälsa 0,864 

 

Som framgår av tabellerna framträder ej heller med multivariat metod några tecken på 

att multikollinearitet förekommer i modellerna. Slutsatsen dras därför att antagandet 

om frånvaro av multikollinearitet är uppfyllt. 

 

- Ingen förekomst av outliers. Det är viktigt att undersöka om outliers förekommer i den 

logistiska regressionsmodellen (Pallant 2010 s.169). För att finna eventuella otuliers 

används det standardiserade residualmåttet och Cook’s mått. Modellerna testkörs när 

de är programmerade att utesluta alla observationer med ett standardiserat residualmått 

> 1 eller med ett Cook’s mått > 3. Inga extra observationer utesluts och slutsatsen dras 

därför att det inte finns något problem med outliers i modellerna. 

 

4.4 Hypoteser 

Om de privata vårdcentralerna praktiserar cream-skimming borde deras främsta kriterium för 

önskvärda patienter vara individer med god hälsa. Individer med god hälsa har antagligen 

mindre benägenhet att efterfråga komplicerad vård, vilket gör dem mindre kostsamma. Därför 

används variabeln Självskattad Hälsa för att analysera eventuell cream-skimming. Variablerna 

för socioekonomiska mått som konstaterat är korrelerade till hälosstatus kommer också att 

användas i analysen. Tre hypoteser för de ekonometriska modellerna ställs upp: 
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Hypotes 1: Högre självskattad hälsa ökar sannolikheten för att besöket sker på en privat 

vårdcentral. 

 

Hypotes 2: Högre utbildningsnivå vid given nivå av självskattad hälsa ökar sannolikheten för 

att besöket sker på en privat vårdcentral. 

 

Hypotes 3: Att ha svenska som modersmål vid given nivå av självskattad hälsa och given 

utbildningsnivå ökar sannolikheten för att besöket sker på en privat vårdcentral. 

 

Om hypotes 1 inte kan förkastas signalerar det att patienterna som besöker privata 

vårdcentraler har högre självskattad hälsa, vilket kan indikera närvaro av cream-skimming 

bland privata vårdcentraler. Man kan emellertid argumentera för att den högre självskattade 

hälsan delvis beror på att vårdkvaliteten skulle vara högre på de privata vårdcentralerna. Detta 

eftersom enkäterna besvarats ett par veckor efter att besöket ägde rum och då kan besöken i 

sig ha ökat patienternas självskattade hälsa. 

 

Om hypotes 2 inte kan förkastas tyder det på att högutbildade i större utsträckning besöker 

privata vårdcentraler. Den intuitiva tolkningen av detta är att det inte indikerar någon cream-

skimming eftersom privata vårdcentraler inte har någon anledning att attrahera högutbildade 

om de har samma hälsonivå som lågutbildade. Denna tolkning bygger dock på att självskattad 

hälsa perfekt fångar upp individernas hälsotillstånd. Det kan tänkas att så inte är fallet och att 

det finns icke-observerbar hälsa som hänger ihop med utbildning. Om det föreligger cream-

skimming kan hypotes 2 fånga upp denna ytterligare högre hälsonivå hos patienterna på de 

privata vårdcentralerna genom att finna ett positivt samband mellan högre utbildning och 

besök på privat vårdcentral vid samma självskattade hälsa. Hög utbildningsnivå har visat sig 

vara starkt korrelerat med bättre hälsa (Se t.ex. Feinstein m.fl. 2006).  

 

Ytterligare icke-observerbar hälsa skulle kunna fångas upp med variabeln ’Svenska som 

modersmål’. Invandrare har i genomsnitt sämre hälsostatus än etniska svenskar (Statens 

folkhälsoinstitut 2002). Om hypotes 3 inte kan förkastas finns det på ett negativt samband 

mellan ’Ej svenska som modersmål’ och sannolikheten för besök på privat vårdcentral vid 

givet hälsotillstånd och given utbildningsnivå. Detta skulle ytterligare stärka hypotesen om att 

cream-skimming förekommer på de privata vårdcentralerna. 

 

Om varken hypotes 1,2 eller 3 kan förkastas ger det oss alltså en starkare indikation på 

närvaro av cream-skimming bland privata vårdcentraler. Om hypotes 2 och 3 men inte 

hypotes 1 kan förkastas kan det också tolkas som att det förekommer cream-skimming, dock 

inte med samma säkerhet som om ingen av de tre hypoteserna kan förkastas. Om samtliga 

hypoteser förkastas betyder det att utifrån tillgängligt datamaterial går det inte att finna några 

tendenser till att privata vårdcentraler i Skåne praktiserar cream-skimming i högre 

utsträckning än vad offentliga vårdcentraler gör. Eftersom datamaterialet består av de 

individer som de facto gjort besök på en vårdcentral kommer modellerna ha potential att även 

kunna fånga upp eventuell cream-skimming i meningen att vårdcentraler försöker begränsa 

vårdkonsumtionen för redan listade, icke-önskvärda patienter. 
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5. Resultat 

5.1 Presentation av resultatet 

 

 Tabell 8. Resultat av logistisk regression för datamaterial år 2009. 

Variabel Kategori B Exp(B) 95% K.I. Exp(B) 

Kön 

 

Man 

Kvinna 

Missing 

Referenskategori 

-0,014 

0,113 

0,986 

1,120 

0,911 

0,923 

1,067 

1,358 

 

Ålder* 

0-15 år 

16-44 år 

45-64 år 

65-75 år 

75> år 

Missing 

                                 Referenskategori   

0,161 

0,419** 

0,436** 

0,361** 

0,347** 

1,174 

1,521 

1,547 

1,435 

1,415 

0,975 

1,268 

1,280 

1,184 

1,038 

1,414 

1,824 

1,869 

1,928 

1,928 

 

Modersmål* 

Svenska 

Ej Svenska 

Missing 

Referenskategori 

-0,615** 

-0,124 

0,541 

0,883 

0,475 

0,596 

0,615 

1,309 

Utbildning* Grundskola  

Gymnasium 

Högskola el. universitet 

Missing 

Referenskategori 

0,065 

0,174** 

0,183 

1,067 

1,190 

1,201 

0,969 

1,074 

0,975 

1,174 

1,318 

1,479 

 

Självskattad 

Hälsa* 

Dålig 

Någorlunda 

Bra 

Mycket bra 

Utmärkt 

Missing 

  Referenskategori  

0,117 

0,195** 

0,327** 

0,284** 

0,093 

1,124 

1,216 

1,387 

1,329 

1,097 

0,947 

1,028 

1,164 

1,094 

0,741 

1,334 

1,438 

1,652 

1,614 

1,623 

Intercept                                                   -1,418 0,242  

N                                                                                                                                     13775 

Cox & Snell R
2                                                                                                                                                                       

0,013 

Nagelkerke R
2         

                                                                                                           0,019 

*= Variabeln signifikant, ** = Kategorin signifikant  

 

Första kolumnen i tabellen presenterar vilken variabel värdena avser och om variabeln 

signifikant kan förklara variationen i den beroende variabeln eller ej enligt Wald’s test. Andra 

kolumnen anger vilken kategori värdena avser. I tredje kolumnen anges de ostandardiserade 

koefficienterna och om kategorin signifikant kan förklara variationen i den beroende variabeln 

eller ej enligt Wald’s test. Koefficienten ger förändringen i log-oddset för privat vårdcentral, 

jämfört med variabelns referenskategori. Till exempel betyder värdet 0,195 för kategorin 

”Bra” på Självskattad Hälsa att den naturliga logaritmen av oddset för att besöker skett på 

privat vårdcentral ökar med 19,5% när variabeln Självskattad Hälsa går från ”Dålig” till ”Bra” 

och de andra variablerna hålls konstanta i referenskategorin. Eftersom den logistiska 

funktionen är svårtolkad ger koefficienten ingen information att grunda analys på. Det kan 

dock framhållas att ett signifikant positivt värde betyder ökad sannolikheten att besöket är på 

privat vårdcentral och ett signifikant negativt värde betyder minskad sannolikhet att besöket 

är på privat vårdcentral, i båda fallen jämfört med referenskategorin. För varje variabel har en 

kategori som kallas ”Missing” inkluderats, den innefattar de enkäter som ej är ifyllda för 
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aktuell variabel. Kategorin har inkluderats i syfte att utreda om det interna bortfallet för 

respektive variabel har signifikant påverkan på sannolikheten för besök på privat vårdcentral. 

 

I den fjärde kolumnen anges värdet för Exp(B), exponenten av koefficienten. Det ger alltså 

förändringen i oddskvoten att besöket sker på privat vårdcentral jämfört med 

referenskategorin. Signifikanta värden mellan 0 och 1 betyder att kategorin bidrar till minskad 

sannolikhet för privat vårdcentral och signifikanta värden över 1 betyder ökad sannolikhet för 

privat vårdcentral. 100)1)(( BExp ger den procentuella förändringen i oddskvoten jämfört 

med referenskategorin. I den femte kolumnen anges 95% konfidensintervall för värdet på 

Exp(B). 

 

Cox & Snell R
2
 och Nagelkerke R

2
 är mått som kan jämföras med måttet R

2
 i den linjära 

regressionsmodellen, de ämnar förklara hur relevant hela modellen är för att förklara 

variationen i den beroende variabeln. Hur användbara dessa mått är och hur väl de kan 

bedöma modellens relevans är omdebatterat. Det råder också delade meningar huruvida det är 

möjligt eller inte att omvandla måttet till procentsatser förklarad varians (se t.ex. Garson och 

Djurfeldt & Barmark 2009). Det saknas klara riktlinjer om vilka värden på Cox & Snell R2 

och Nagelkerke R2 som bör uppnås för att modellen ska anses som ”bra”. 

 

Slutsatser från Tabell 8: 

 Cox & Snell R
2
 = 0,013 och Nagelkerke R

2
 = 0,019 indikerar att de oberoende 

variablerna inte kan förklara särskilt stor del av variationen i den beroende variabeln. 

Det betyder att utifrån nuvarande oberoende variabler går det inte med någon större 

precision att förutsäga vilka besök som kommer att ske på privat vårdcentral. Eftersom 

fyra av fem variabler är signifikanta för att förklara den beroende variabeln kan dock 

fortfarande ett antal faktorer som har inflytande på sannolikheten att besök sker på 

privat vårdcentral demonstreras, vilka inte sannolikt kan förklaras av slumpen. 

 

 Variablerna Modersmål, Utbildning och Självskattad Hälsa är alla signifikanta för att 

förklara den beroende variabeln. Under Utbildning har kategorin ”Högskola eller 

universitet” men inte kategorin ”Gymnasium eller likvärdigt” signifikant effekt på den 

beroende variabeln. Under Självskattad Hälsa har kategorierna ”Bra”, ”Utmärkt” och 

”Mycket bra”, men inte kategorin ”Någorlunda” signifikant effekt på den beroende 

variabeln.  

 

 Positiva, stigande värden på koefficienterna för variablerna Utbildning och 

Självskattad Hälsa betyder att högre utbildningsnivå och högre självskattad hälsa ökar 

chansen för att besöket sker på privat vårdcentral. Dock är värdet på koefficienten för 

kategorin ”Utmärkt” lägre än på koefficienten för kategorin ”Mycket bra”. Det betyder 

att mycket bra självskattad hälsa ökar sannolikheten för att besöket sker på privat 

vårdcentral mer än vad utmärkt självskattad hälsa gör. Negativt värde på koefficienten 

för kategorin ”Ej svenska som modersmål” betyder att sannolikheten minskar för 

besök på privat vårdcentral om individerna inte har svenska som modersmål. 

 

 Variabeln Ålder är också signifikant för att förklara för den beroende variabeln. 

Ökande ålder ger ökad sannolikhet för privat vårdcentral upp till åldern 65-75 år, 

därefter avtar ökningen. 
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 Variabeln Kön har ingen signifikant effekt på den beroende variabeln. Vilket kön 

patienterna har påverkar alltså inte om besöket sker på privat vårdcentral eller inte och 

därmed antas kön inte spela någon roll för eventuell cream-skimming. 

 

 Effekten av ”Missing” är bara signifikant för variabeln Ålder. Det indikerar att det inte 

finns något större problem med selektionsbias på grund av det interna bortfallet för 

datamaterialet från år 2009. 

 

 Värdena för Exp(B) antyder bland annat att när den självskattade hälsan ökar från 

”Dålig” till ”Utmärkt” och övriga faktorer hålls konstanta så ökar oddset för besök på 

privat vårdcentral med 1,329 = 32,9%.  När utbildningsnivån ökar från ”Grundskola” 

till ”Högskola” och övriga faktorer hålls konstanta så ökar oddset för privat 

vårdcentral med 1,190, alltså 19,0%. När modersmål förändras från ”Svenska” till ”Ej 

svenska” och övriga faktorer hålls konstanta minskar oddset för besök på privat 

vårdcentral med 1-0,541 = 0,459, alltså 45,9%. 

 

 

Tabell 9. Resultat av logistisk regression för datamaterial år 2010. 

Variabel Kategori B Exp(B) 95% K.I. Exp(B) 

Kön 

 

Man 

Kvinna 

Missing 

Referenskategori 

-0,038 

0,218 

1,038 

1,244 

0,976 

0,829 

1,105 

1,866 

 

Ålder* 

0-15 år 

16-44 år 

45-64 år 

65-75 år 

75> år 

Missing 

 Referenskategori   

0,198** 

0,456** 

0,489** 

0,317** 

0,401** 

1,219 

1,578 

1,631 

1,372 

1,493 

1,055 

1,373 

1,414 

1,185 

1,171 

1,409 

1,813 

1,883 

1,590 

1,904 

 

Modersmål* 

Svenska 

Ej Svenska 

Missing 

Referenskategori 

-0,567** 

-0,217 

0,567 

0,805 

0,511 

0,553 

0,629 

1,173 

Utbildning* Grundskola  

Gymnasium 

Högskola el. universitet 

Missing 

Referenskategori 

0,029 

0,133** 

0,097 

1,030 

1,142 

1,102 

0,954 

1,052 

0,935 

1,112 

1,241 

1,299 

 

Självskattad 

Hälsa* 

Dålig 

Någorlunda 

Bra 

Mycket bra 

Utmärkt 

Missing 

Referenskategori 

0,136 

0,176** 

0,262** 

0,301** 

0,079 

1,145 

1,192 

1,299 

1,351 

1,082 

0,989 

1,033 

1,118 

1,145 

0,793 

1,326 

1,377 

1,510 

1,594 

1,476 

Intercept                                                   -1,402 0,246  

N                                                                                                                                     20967 

Cox & Snell R
2                                                                                                                                                                       

0,012 

Nagelkerke R
2         

                                                                                                           0,017 
*= Variabeln signifikant, ** = Kategorin signifikant 
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Slutsatser från Tabell 9: 

 Även i denna modell erhålls låga värden för Cox & Snell R
2
 och Nagelkerke R

2
. 

 

 Analogt med resultatet för datamaterialet från år 2009 så är variablerna Modersmål, 

Utbildning och Självskattad Hälsa signifikanta för att förklara den beroende variabeln. 

Alla kategorier förutom ”Gymnasium eller likvärdigt” under Utbildning och 

”Någorlunda” under Självskattad Hälsa har signifikant effekt på den beroende 

variabeln, vilket även det är samma resultat som i den förra modellen. 

 

 Positiva, stigande värden på koefficienterna för variablerna Utbildning och 

Självskattad Hälsa betyder att högre utbildningsnivå och högre självskattad hälsa ökar 

chansen för att besök sker på privat vårdcentral. Negativt värde på koefficienten för 

”Ej svenska som modersmål” innebär att sannolikheten för privat vårdcentral minskar 

när individerna inte talar svenska som förstaspråk. 

 

 Precis som i förra modellen har även variabeln Ålder en signifikant effekt på 

oddskvoten och kategorin ”65-75 år” ger högst sannolikhet för besök på privat 

vårdcentral. 

 

 Variabeln Kön är inte signifikant för att förklara den beroende variabeln i denna 

modell heller. Kön antas alltså inte ha någon påverkan på eventuell cream-skimming. 

 

 Återigen är det bara för variabeln Ålder som effekten av ”Missing” är signifikant för 

att förklara den beroende variabeln. Det indikerar att inget större problem med 

selektionsbias föreligger på grund av det interna bortfallet för datamaterialet från år 

2010. 

 

 Värdena för Exp(B) antyder bland annat att när den självskattade hälsan ökar från 

”Dålig” till ”Utmärkt” och övriga faktorer hålls konstanta så ökar oddset för besök på 

privat vårdcentral med 1,351 = 35,1%. När utbildningsnivån ökar från ”Grundskola” 

till ”Högskola” och övriga faktorer hålls konstanta så ökar oddset för privat 

vårdcentral med 1,142, alltså 14,2%. När variabeln Modersmål ändras från ”Svenska” 

till ”Ej svenska” och övriga faktorer hålls konstanta minskar oddset för privat 

vårdcentral med 1- 0,567 = 0,433, alltså 43,3%. 

 

För datamaterialet från år 2010 görs separata modeller för läkarbesök och sjuksköterskebesök. 

Snarlika resultat som i den sammanslagna modellen erhålls. Slutsatsen dras därför att typ av 

besök inte påverkar eventuell cream-skimming. 

 

Vad oddsförändringarna i realiteten motsvarar illustreras i nedanstående grafer. 

Sannolikheterna för besök på privat vårdcentral för de olika kategorierna har räknats fram 

utifrån erhållna värden på Exp(B). Graferna visar sannolikheterna år 2009 och 2010 för att 

vårdcentralsbesök sker på privat vårdcentral, givet vilken nivå av självskattad hälsa patienten 

har, givet patientens utbildningsnivå och givet om patienten har svenska som modersmål eller 

ej. Värdena för ålder och kön hålls konstanta, ett medelvärde av Exp(B) för de olika 

kategorierna används. Anledningen till detta är att kön inte har någon signifikant effekt på den 

beroende variabeln och att effekten av ålder inte är av intresse för att utreda eventuell cream-

skimming i detta fall. 
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Figur 2. Skattade sannolikheter för att vårdcentralsbesök sker på privat vårdcentral 

år 2009. 
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Figur 3. Skattade sannolikheter för att vårdcentralsbesök sker på privat vårdcentral 

år 2010. 
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Slutsatser från Figur 2 och Figur 3: 

 

 Den största skillnaden i sannolikhet står variabeln Modersmål för. Det skiljer mellan 

cirka 10 och 12 procentenheter i sannolikhet för besök på privat vårdcentral för en 

individ med svenska som modersmål och en individ med annat språk än svenska som 

modersmål när övriga variabler hålls konstanta. 

 

 Den näst största källan till variation är nivån av självskattad hälsa. Mellan lägsta och 

högsta nivån självskattad hälsa skiljer det cirka 4 till 6 procentenheter i sannolikhet för 
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privat vård år 2009 och cirka 5 till 7 procentenheter år 2010, givet att övriga variabler 

hålls konstanta. 

 

 Beroende på om individen har grundskoleutbildning eller universitetsutbildning skiljer 

det cirka 3 till 4 procentenheter i sannolikhet för privat vård år 2009 och cirka 2 till 3 

procentenheter för år 2010, när övriga variabler hålls konstanta. 

 

 Tas alla tre variablerna i beaktning kan det konstateras att för en individ med lägsta 

nivån självskattad hälsa, grundskoleutbildning och ej svenska som modersmål är 

sannolikheten för privat vård cirka 16% år 2009 och 19% år 2010. Motsvarande 

sannolikheter för en individ med högsta nivån självskattad hälsa, 

universitetsutbildning och svenska som modersmål är cirka 36% år 2009 och cirka 

39% år 2010. Detta innebär en skillnad i sannolikhet på cirka 20 procentenheter för 

både 2009 och 2010. Värt att notera är också att det skett en liten generell ökning i 

sannolikhet för privat vård mellan åren. 

 

5.2 Tänkbara problem med analysmetoden 

Som ofta när man ägnar sig åt samhällsvetenskaplig forskning finns det problem med att finna 

kausala samband. Tidigare i texten nämndes problemet med att vårdbesöken i sig kan leda till 

högre självskattad hälsa. Att högre självskattad hälsa ger ökad sannolikhet för att besöket sker 

på privat vårdcentral i våra modeller skulle i så fall delvis kunna bero på att vårdkvaliteten 

generellt är högre på privata vårdcentraler än på offentliga. Dock är frågan om självskattad 

hälsa formulerad på ett sätt som gör att det rör sig om ett allmänt hälsotillstånd. Detta är något 

som inte ändras särskilt mycket på kort tid och borde därför inte påverkas av enskilda 

vårdbesök.  

 

En annan aspekt är att resultatet kan förutom cream-skimming bero på en omvänd form av 

patientselektion. Högre självskattad hälsa och högre utbildningsnivå hos patienterna på de 

privata vårdcentralerna skulle kunna bero på att det är individer med bättre hälsa och högre 

utbildningsnivå som aktivt söker sig till privata vårdcentraler i högre grad än övriga individer. 

Samma resonemang kan tänkas gälla för variabeln svenska som modersmål. Det skulle kunna 

vara så att individer med högre social status har större medvetenhet om vårdvalet och om 

möjligheterna att välja vårdcentral. Detta kombinerat med en uppfattning om att privat vård 

håller bättre kvalitet än offentlig vård skulle kunna bidra till att dessa individer i större 

utsträckning söker sig till privata vårdcentraler än vad individer från lägre socioekonomiska 

grupper gör. Att högre självskattad hälsa och högre utbildningsnivå i modellerna bidrar till 

ökad sannolikhet för besök på privat vårdcentral skulle i så fall inte i första hand vara ett 

tecken på cream-skimming, utan snarare på en form av omvänd selektion. Det borde dock 

anses mer troligt att orsakssambandet är sådant att de påvisade resultaten faktiskt beror på att 

de privata vårdcentralerna praktiserar cream-skimming. Utvärderingar av vårdvalets effekter i 

Region Skåne och i andra regioner har visat att det fortfarande finns en stor tröghet i 

befolkningens val på den svenska vårdmarknaden och att en stor andel av befolkningen inte 

överhuvudtaget gjort något aktivt val av vårdenhet (Paulsson 2008, Glenngård m.fl. 2011). De 

individer som inte gör ett aktivt val placeras på den vårdcentral som ligger närmast deras 

folkbokföringsadress. Många av de medborgare som faktiskt gör ett aktivt val söker sig 

dessutom ändå till en vårdcentral som ligger nära deras hem (Glenngård m.fl. 2011). I och 

med etableringsfriheten har privata vårdcentraler möjligheten att medvetet förlägga sin 

verksamhet i socioekonomiskt starka områden. Om medborgare då väljer att lista sig på den 

vårdcentral som ligger närmast deras bostad kan detta vara en selektion orsakad av cream-
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skimming. Detta talar för att denna studiens påvisade resultat snarare grundar sig i att privata 

vårdgivare ägnar sig åt cream-skimming än i någon form av omvänd patientselektion. 

 

5.3 Sammanfattning av resultatet 

Utifrån tillgängligt datamaterial ses en tendens till förekomst av patientselektion i Region 

Skåne som kan bero på att privata vårdcentraler praktiserar cream-skimming. Det gäller både 

för män och kvinnor och både för läkarbesök och sjuksköterskebesök. Dock är effekterna som 

går att utläsa relativt små. Faktum kvarstår att högre självskattad hälsa, högre utbildningsnivå 

och svenska som modersmål hos patienterna signifikant ökar chansen för att 

primärvårdsbesök sker på privat vårdcentral. Framförallt är det variabeln ”svenska som 

modersmål” som bidrar till ökad sannolikhet för privat vård. Även effekten av högre 

självskattad hälsa borde ses som betydande. Utifrån den deskriptiva statistiken konstateras att 

patienter på privata vårdcentraler i genomsnitt har högre självskattad hälsa och högre 

utbildningsnivå än offentliga vårdcentralers dito samt att andelen patienter som har svenska 

som modersmål är högre på privata vårdcentraler än på offentliga. 

 

För att återknyta till frågeställningen och hypoteserna kan det fastslås att varken hypotes 1, 2 

eller 3 kan avvisas. Det konstateras därför att utifrån tillgängligt datamaterial kan tendenser 

ses till att privata vårdcentraler i Region Skåne efter vårdvalets införande praktiserar cream-

skimming. 

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har visat på tendenser till att privata vårdcentraler i Region Skåne praktiserar 

cream-skimming. Resultatet står på ett sätt i kontrast till resultatet i Axelssons (2011) studie 

som visade att patienter på privata vårdcentraler i Region Skåne efter vårdvalets införande i 

genomsnitt har högre ACG-klassificering än patienter på offentliga vårdcentraler, något som 

talar emot tesen om att privata vårdcentraler praktiserar cream-skimming. Det kan konstateras 

att mer forskning bör göras för att utreda om Hälsoval Skåne lett till cream-skimming eller 

inte. Eftersom så kort tid har gått sedan reformens införande krävs det att nya studier 

genomförs för att utreda effekten efter längre tid och analysera om det sker en anpassningen i 

tiden av vårdgivarnas beteende. Mer optimalt hade varit att kunna använda sig av individdata 

över samtliga medborgare i regionen med parametrar såsom ACG-viktning, inkomst, och 

andra mer sofistikerade mått på socioekonomisk status än de som användes i denna studie.  

Med data över alla invånare i regionen skulle man kunna studera även de individer som inte 

har gjort primärvårdsbesök. Det skulle då vara möjligt att göra en uppdelning av analysen av 

cream-skimming i dels meningen att vårdgivare vill undvika att vissa patientgrupper listar sig 

och i meningen att de vill begränsa själva vårduttnyttjandet för vissa patientgrupper som redan 

är listade. För att ge mer tyngd åt analysen skulle man förutom att undersöka Region Skåne 

kunna inkludera samtliga landets regioner och landsting. Resultatet skulle då kunna kopplas 

till de olika regionernas och landstingens tillämpade ersättningssystem. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Privata vårdcentraler inom Hälsoval Skåne 2011-09-28.  

 (Källa: Magnus Kåregård, Region Skåne) 

 

Mottagningens namn Bolagsform 

Multi-Clinic AB 

Feelgood Vårdcentral AB 

Läkarmottagningen i Bjärnum AB 

Göingekliniken AB 

Kungsgårdshälsan AB 

Läkargruppen Munka-Ljungby AB 

Capio Citykliniken Olympia AB 

Läkarhuset Roslunda AB 

Familjehälsan Åstorp AB 

Östra Läkargruppen AB 

Hälsoringen Osby AB 

Kattens Läkargrupp KB 

Novakliniken Rydsgård AB 

Solklart Vård i Bjuv AB 

Capio Citykliniken Landskrona AB 

Capio Citykliniken Kristianstad AB 

Privatläkarna Hälsoval AB 

Berga Läkarhus KB 

Ödåkra Läkargrupp AB 

Capio Citykliniken Centrum AB 

Carema Hälsocentral Limhamn AB 

Capio Citykliniken Ängelholm AB 

Capio Citykliniken Klippan  AB 

Capio Citykliniken Helsingborg Söder  AB 

Valens Läkargrupp HB 

Victoria Vård och Hälsa AB 

Näsums Hälsocentral AB 

Hälsocentralen Sankt Hans AB 

Novakliniken Veberöd AB 

Ekeby Vårdcentral AB 

Capio Citykliniken Broby AB 

Capio Citykliniken Båstad AB 

Capio Citykliniken Lund AB 

Capio Citykliniken Mariastaden AB 

Capio Citykliniken Singelgatan AB 

Capio Citykliniken Västra Hamnen AB 

Carema Hälsocentral Simrishamn AB 

Novakliniken Hälsobacken   AB 

Carema Hälsocentral Lund AB 

Centrumläkarna AB Adolfsberg AB 

Domus Medica AB 

E Ehnevids Läkarmottagning Enskild firma 

Hälsomedicinskt Center i Hjärup AB 

HälsoRingen Bromölla AB 

Laurentii-vårdenheten AB 

Kristianstadkliniken  HB 
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Novakliniken Borrby AB 

Novakliniken Gärsnäs AB 

Novakliniken Köpingebro AB 

Carema Simrishamn AB 

Novakliniken Sjöbo AB 

Novakliniken Tomelilla AB 

Novakliniken Ystad AB 

Näsets Läkargrupp  KB 

Brahehälsan AB 

Båstad-Bjäre Läkarpraktik AB 

Hälsocentralen Ellenbogen AB 

Sundets Läkargrupp AB 

Solljungahälsan AB 

Örestadklinikens vårdcentral AB 
 
AB=Aktiebolag, HB=Handelsbolag KB=Kommanditobolag 
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Bilaga 2: Antalet listade på privata vårdcentraler inom Hälsoval Skåne i 
maj 2009 och i september 2011. 

 (Sammanställt från ”Förtecknade medborgare per vårdenhet maj-augusti 2009” från Region 

Skånes webbplats, Hälsoval Skåne, Statistik. Tillgänglig: 

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Valkommen_till_Vardgivarwebben/Utveckling__projekt

/Halsoval-Skane/Vardenhet/Bakgrund-ACG-och-CNI-for-vardenhet/  Hämtdatum: 2011-10-

08) 

 

Mottagningens namn 
Antal listade patienter maj 

2009 
Antal listade patienter 

september 2011 

Multi-Clinic 0 0 

Feelgood Vårdcentral 0 153 

Läkarmottagningen i Bjärnum 2726 2865 

Göingekliniken 9377 9455 

Kungsgårdshälsan 6673 2508 

Läkargruppen Munka-Ljungby 8245 8072 

Capio Citykliniken Olympia 7759 7647 

Läkarhuset Roslunda 11093 11552 

Familjehälsan Åstorp 3676 3509 

Östra Läkargruppen 9035 9170 

Hälsoringen Osby 4173 7016 

Kattens Läkargrupp 6070 7297 

Novakliniken Rydsgård 4979 5887 

Solklart Vård i Bjuv 0 1783 

Capio Citykliniken Landskrona 8935 10221 

Capio Citykliniken Kristianstad 7212 7873 

Privatläkarna Hälsoval 7848 3904 

Berga Läkarhus 4474 8690 

Ödåkra Läkargrupp 8838 8886 

Capio Citykliniken Centrum 10469 12569 

Carema Hälsocentral Limhamn 0 25277 

Capio Citykliniken Ängelholm 2025 3414 

Capio Citykliniken Klippan  4114 7873 
Capio Citykliniken Helsingborg 
Söder  10469 12596 

Valens Läkargrupp 6221 6809 

Victoria Vård och Hälsa 0 5213 

Näsums Hälsocentral 0 948 

Hälsocentralen Sankt Hans 0 6248 

Novakliniken Veberöd 0 3697 

Ekeby Vårdcentral 3495 3433 

Capio Citykliniken Broby 6629 6531 

Capio Citykliniken Båstad 4816 4111 

Capio Citykliniken Lund 933 12371 

Capio Citykliniken Mariastaden 726 3503 

Capio Citykliniken Singelgatan 1854 4519 

Capio Citykliniken Västra Hamnen 2741 6191 

Carema Hälsocentral Simrishamn 7098 8009 

Novakliniken Hälsobacken   4172 4051 

Carema Hälsocentral Lund 3249 7142 

Centrumläkarna AB Adolfsberg 902 2119 

Domus Medica 4282 3724 

E Ehnevids Läkarmottagning 952 738 

Hälsomedicinskt Center i Hjärup 4054 5996 

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Valkommen_till_Vardgivarwebben/Utveckling__projekt/Halsoval-Skane/Vardenhet/Bakgrund-ACG-och-CNI-for-vardenhet/
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Valkommen_till_Vardgivarwebben/Utveckling__projekt/Halsoval-Skane/Vardenhet/Bakgrund-ACG-och-CNI-for-vardenhet/
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HälsoRingen Bromölla 11632 7016 

Laurentii-vårdenheten 2570 5055 

Kristianstadkliniken  8421 10292 

Novakliniken Borrby 4394 4267 

Novakliniken Gärsnäs 3795 3453 

Novakliniken Köpingebro 1586 1375 

Carema Simrishamn 1256 1144 

Novakliniken Sjöbo 1245 3990 

Novakliniken Tomelilla 4979 5162 

Novakliniken Ystad 9535 12747 

Näsets Läkargrupp  21204 21640 

Brahehälsan 7025 8209 

Båstad-Bjäre Läkarpraktik 5919 7545 

Hälsocentralen Ellenbogen 4128 11856 

Sundets Läkargrupp 721 6144 

Solljungahälsan 0 1783 

Örestadklinikens vårdcentral 3035 7482 

   
Antal listade medborgare hos 
privata vårdgivare inom Hälsoval 
Skåne: 
 278724 385248 
Antal listade medborgare hos 
privata och offentliga vårdgivare 
inom Hälsoval Skåne: 
 1217251 1247768 
Procent listade hos privata 
vårdgivare: 22,8978% 30,8750% 

 

 


