Effektiv vård 2.0
- ett regiongemensamt ansvar
IHE Forum 2019
Session: Sjukvårdskostnader och sjukvårdsekonomi

”Hur stora ska hälso- och

sjukvårdskostnaderna vara och
hur beslutas de?”
• SKL:s syn på kostnadsutvecklingen inom hälso- och
sjukvården

• Vad vi gör (och än mer behöver
göra) för att möta framtida
behovsökningar
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Svensk hälso- och sjukvård håller hög
medicinsk kvalitet till rimliga kostnader
i internationella jämförelser

Under de senaste åren har kostnaderna ökat i
snabb takt - indikationer på att vårdproduktionen
inte ökat i samma utsträckning

2019
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Kostnad per vårdtillfälle i somatisk slutenvård
(vårdtillfällen, vårdplatser och medelvårdtid)

Ekonomirapporten, december 2018
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Svensk hälso- och sjukvård håller hög
medicinsk kvalitet till rimliga kostnader
i internationella jämförelser

Under de senaste åren har kostnaderna ökat i
snabb takt - indikationer på att vårdproduktionen
inte ökat i samma utsträckning

2019
Under de kommande åren kommer behoven
öka snabbare än resurserna – det finns inte
arbetskraft och det saknas finansiering för att
fortsätta arbeta på samma sätt som idag
För att bibehålla och utveckla
kvaliteten i hälso- och
sjukvården, och för att
upprätthålla grundläggande
värden, krävs åtgärder
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Genom den demografiska utvecklingen ökar behovet av
välfärdstjänster långt mer och snabbare är någonsin tidigare

Behovet av stora förändringar har varit känt länge –
men läget allt mer skarpt
2019

2010
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SKL har följt och påtalat denna utveckling
”Det är nödvändigt för många landsting [att vara mycket försiktiga med att öka kostnadsvolymen]
eftersom ökningen av intäkterna inte ens kompenserar för ökade löner och priser”
”De ekonomiska utmaningarna ställer stora krav på landstingen att se över, ompröva och effektivisera
sina verksamheter.”
Ekonomirapporten, december 2010

”Det ekonomiska läget är bekymmersamt […] För sektorn som helhet räknar vi med en
kraftig resultatförsämring mellan 2014 och 2015. Framförallt beror detta på ökade
kostnader. Resultatet beräknas därefter fortsätta ligga på en låg nivå trots skattehöjningar”
Ekonomirapporten, oktober 2015

”Efter flera år med en stark utveckling av intäkter från skatter och generella
statsbidrag bromsade ökningen in […] Samtidigt fortsatte kostnaderna att öka
i en snabb takt […] Det innebär att finansieringsutmaningen blir väsentligt
svårare och verksamheterna måste effektiviseras för att klara ekonomi i
balans”
Ekonomirapporten, maj 2019
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Alternativ för att möta framtida behovsökningar –
Huvudfokus för SKL är att genom olika typer av strategier och insatser
verka för en ökad effektivitet och produktivitet
Öka intäkterna:

Minska kostnaderna:

• Öka skatteintäkterna (skattehöjningar/
generella statsbidrag)

• Begränsa hälso- och sjukvårdens
åtagande, exempelvis genom skärpta
prioriteringar där tillgången på viss vård och
behandling begränsas

• Bredda skattebasen genom att öka
sysselsättningen eller antalet arbetade
timmar

• Öka effektiviteten och produktiviteten,
det vill säga förbättra kvalitetsutfall och
produktion i relation till insatta resurser

• Nya finansieringslösningar, till exempel
genom ökade egenavgifter alternativt
utbyggda försäkringslösningar
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Hur kan produktivitet och effektivitet definieras inom hälso- och
sjukvården?

Produktivitet
Förhållandet mellan de
resurser som används och
producerade insatser

+ Enklare att mäta än

effektivitet
+ Snabbare genomslag

Hälso- och sjukvårdens resurser
Exempelvis:
• Ekonomiska medel
• Kompetens
• Utrustning

Hälso- och sjukvårdens insatser
Exempelvis:
• Vårdtillfällen
• Primärvårdsbesök

•

•
•

Vårdbesök i spec.
öppenvård
Förebyggande insatser
Operationer

× Saknar koppling till
insatsernas
ändamålsenlighet

Källa:

+ Hög effektivitet är alltid
eftersträvansvärt

Hälso- och sjukvårdens kvalitetsutfall ur ett patientperspektiv
Exempelvis:
• Hälsoutfall
• Personcentrering
• Tillgänglighet

Anpassad från Med örat mot marken, Vårdanalys 2019:2
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Effektivitet
Förhållandet mellan de
resurser som används och
nivån på kvalitetsutfall
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× Svårt att mäta och oftast
med en viss fördröjning

Insatser för ett förbättrat resursutnyttjande krävs på samtliga nivåer
Nivå Exempel på insatsområden/ åtgärder*

Behandling

Klinik

Process

Struktur

- Personcentrerad vård
- Evidensbaserad vård
- Förbättrad produktionsplanering
- Utvecklade arbetsformer/förbättrad arbetsmiljö/ Använda kompetensen rätt
- Minska antalet inställda besök
- Förbättrad samordning (exempelvis genom förbättrad informationsöverföring)
- Minska flaskhalseffekter i patientflöden mellan olika sjukvårdsenheter
- ”Nära vård”
- Nivåstrukturering
- Utvecklad strategisk styrning på systemnivå
- Nationellt system för kunskapsstyrning*
- Förutsättningar för digitalisering

System

*
Källa:

Exempel på åtgärder som kan påverka effektiviteten / produktiviteten på respektive nivå.
Anpassad från Produktivitet och effektivitet i hälso- och sjukvården, 2006, SKL
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SKL arbetar med en rad strategier för att öka effektiviteten inom
hälso- och sjukvården – några exempel

Strategi för hälsa
• Syftar till öka fokus på
att främja hälsa och
förebygga ohälsa
bland alla aktörer i
välfärden. Arbetet
syftar till att uppnå god
och jämlik hälsa, god
kvalitet samt hållbart
och uthålligt
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Nära vård
• Innebär att den vård
som invånarna
behöver ofta, ska
finnas nära och
anpassas efter
invånarnas behov.

Kunskapsstyrning

• Handlar om att
utveckla, sprida och
använda bästa
möjliga kunskap.
Målet är att bästa
kunskap ska finnas
tillgänglig och
användas i varje
patientmöte.
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Nivåstrukturering

Digitalisering

• Innebär en planerad
arbetsfördelning av
vårdinsatser mellan
olika enheter. Inom
cancerområdet har det
inneburit nationell
koncentration av
högspecialiserad vård.

• Ett större nyttjande av
modern informationsteknologi är en
möjlighet för en stor
strukturell
omvandling av
vården.

Undvikbar slutenvård vid kronisk sjukdom
minskar över tid - men betydande variation.
Vårdtillfällen per 100 000 invånare
+72%

SKL arbetar nu med en förstudie som ska undersöka potentialen
för ett regiongemensamt arbete för ökad effektivitet

• Förstudien syftar till att belysa förutsättningarna för att genomföra ett
regiongemensamt arbete för en ökad effektivitet och produktivitet inom hälsooch sjukvården.
• Ett regiongemensamt arbete kan öka takten i det omfattande förändringsarbete vi
står inför – exempelvis genom att lära av varandra och genomföra särskilt
utmanande förändringar samtidigt
• Genom intervjuer och workshops med regionföreträdare och experter tas förslag
på initiativ fram inom en rad olika områden.
• Beslut om ett eventuellt regiongemensamt arbete förväntas tas i oktober 2019.
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Stort tack för er
uppmärksamhet!
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