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Människors rätt till vård på lika vill-
kor var en viktig princip när Hälso- och
sjukvårdslagen kom till 1982. Man
hade under 1970-talet uppmärksammat
det som varit känt sedan länge, nämli-
gen att vårdutnyttjandet påverkas av
många andra faktorer än faktiskt vård-
behov – t ex utbildning, ekonomiska
resurser, närhet till sjukvårdsinrättning
– vilket naturligtvis var en skamfläck
för det välfärdssystem vi trodde var mer
eller mindre säkrat. 

Man har nu alltmer kommit att inse
att inte bara tillgången till vård utan
även hälsotillståndet som helhet är
starkt socialt snedfördelat. Orsakerna
till detta är långtifrån klarlagda, men ett
flertal förklaringsmodeller finns och
det är uppenbart att det framför allt
handlar om faktorer som ligger utanför
hälso- och sjukvården [1, 2]. Några me-
nar att ojämlikhet i hälsa grundas redan
i fosterlivet [3], andra att det är en kon-
tinuerlig process som byggs på genom
livscykeln [4]. En del lyfter fram bety-
delsen av arbetsmiljö och livsstil [5]. 

Även om det inte kan anses helt klar-
lagt, finns det ändå mycket som talar för
att en ojämlik tillgång till vård kan vara
en bidragande orsak till ojämlikhet i
hälsa [1, 6], vilket gör det angeläget att
verka för vård på lika villkor. Vidare
kan man se tillgången till vård som en
viktig symbolfråga: även om vi inte helt
förstår – och framför allt inte vet hur vi
skall påverka – skillnader i hälsa, mås-
te vården organiseras på ett sådant sätt
att vi inte vidmakthåller och förstärker
dessa skillnader. Att vi med hjälp av
vård och förebyggande insatser skulle
kunna minska skillnaderna får väl be-
traktas som en from förhoppning, men
något som likafullt är värt att sträva ef-
ter.

Principen om rätt till vård på lika
villkor formulerades i Hälso- och sjuk-
vårdslagen, och i en rad utredningar un-
der 1980- och 1990-talen började man
mer aktivt analysera och följa upp vård-
utnyttjande i förhållande till olika soci-
ala, ekonomiska och demografiska be-
stämningsfaktorer. HS 90-utredningen

började med att utförligt redogöra för
Bygrens klassiska studie om tillfreds-
ställda och icke tillfredsställda vårdbe-
hov bland vuxna i Stockholms län [7,
8], och man presenterade sedan bear-
betningar av ULF-studierna (Under-
sökningen av levnadsförhållanden)
som på olika sätt belyste hur vårdut-
nyttjandet påverkades av olika bak-
grundsfaktorer [9].

Haglunds och Roséns artikel i detta
nummer av Läkartidningen kan ses som
den senaste i en rad studier där ULF-un-
dersökningarnas rikhaltiga material om
hälsa, utbildning, yrke och ekonomiska
resurser har utnyttjats för att analysera i
vad mån tillgången till vård är jämlikt
fördelad [9, 10].

Patientavgifternas inverkan
Huvudfyndet i Haglunds och Roséns

artikel är att personer med endast
grundskoleutbildning har lägre vårdut-
nyttjande än personer med högre utbild-
ning, och att denna skillnad har setts se-
dan början av 1990-talet. Efter att ha
analyserat de variabler som avspeglar
personlig ekonomi, finner de att skill-
naden i vårdutnyttjande inte kan förkla-
ras av privatekonomiska faktorer och
menar att detta verkar motsäga en färsk
undersökning om patientavgifter från
Stockholms läns landsting [11].

Författarna har nog rätt i att de soci-
ala skillnaderna i vårdutnyttjandet
hänger samman mer med faktorer som
utbildning och boendeförhållanden än
med den personliga ekonomin i sig.
Men av detta följer inte nödvändigtvis
att patientavgifterna saknat betydelse
för vårdutnyttjandet. Visserligen byg-
ger den citerade studien från Stockholm
[11] på frågan om man upplevt att man
avstått från vård, inte faktiskt vårdut-
nyttjande, men frågan är om någon av
dessa studier adekvat förmått besvara
den fråga som Haglund och Rosén tar
upp, nämligen om patientavgifterna har
nått de nivåer där de påverkar vårdut-
nyttjandet. Eftersom studier från bl a
USA tydligt visat att avgifter påverkar
vårdutnyttjandet [12] är denna formule-
ring helt adekvat. 

Olika vårdtyper
utnyttjas på olika sätt
Med den situation vi nu har av ned-

skärningar i såväl vård som annan soci-
al service, stor arbetslöshet och ökande

socioekonomiska skillnader i befolk-
ningen är det uppenbart att denna typ av
frågor kräver fortsatt analys och upp-
följning. En viktig fråga är naturligtvis
vilken typ av vård som kan betraktas
som ojämlikt utnyttjad, och dess faktis-
ka betydelse för hälsan. I Holland har
man visat att influensavaccination, öp-
pen specialistvård, sjukgymnastik och
öppen psykiatrisk vård utnyttjades mer
av högutbildade, medan konsultation
hos allmänläkare i högre grad gjordes
av personer med lägre utbildning [2],
även då man tagit hänsyn till hälsotill-
stånd.

En annan, närliggande, fråga är vilka
sjukdomar och svårighetsgrader av
sjukdom det gäller. Här hade det varit
värdefullt att följa upp ULF-studierna
från HS 90 [9]. I dessa gjorde man upp-
delningar i grupper som hade få respek-
tive många symtom. I 1981 års under-
sökning fann man att bland dem som
hade få symtom var läkarkontakt vanli-
gare i socialgrupp I, medan bland dem
som hade många symtom läkarkontakt
var vanligare i socialgrupp III. I alla
symtomgrupper var det också fler som
sjukhusvårdats och fler som besökt di-
striktssköterska i lägre socialgrupper än
i högre.

Finns det prutmån?
Talar dessa studier för att variationen

i vårdutnyttjande faktiskt gäller mindre
nödvändig vård och mindre kostnadsef-
fektiva procedurer, och att de bättre si-
tuerade grupperna utnyttjar vård som
man i högre grad skulle kunna avstå
ifrån? I så fall skulle vi kanske ha en
»prutmån», vilket vore nog så intressant
i nedskärningstider.

Haglund och Rosén pekar på ett
orostecken, men det återstår att visa att
vi förlorat ett viktigt behandlingsutbud
genom att den sjukvårdande delen av
företagshälsovården minskat. Slutsat-
sen kan inte vara att »lågutbildade skall
alltså hitta nya kontakter med sjukvår-
den», utan att de som har behov av vård
också skall ha tillgång till den.

En indikator på ej tillgodosedda
vårdbehov är ULF-undersökningarnas
fråga om man haft behov av att söka lä-
karvård, men inte gjort det. I den förra
rapporten från Socialstyrelsen [10] re-
dovisades hur stor andel av befolkning-
en som vid minst ett tillfälle under en
tremånadersperiod hade upplevt behov
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av att söka läkare, men inte gjort det.
Denna var 11 procent 1988–1989 och
hade ökat med 4 procent under 1980-ta-
let. Man noterade också en tendens till
växande sociala skillnader, varför det
hade varit intressant att ta med också
den frågan i denna uppföljning.

Hur fördela vårdresurserna?
Frågan hur man bäst åstadkommer

vård på lika villkor ställs på sin spets när
man skall fördela resurser till vård i en
definierad befolkning, exempelvis i ett
landsting. Oberoende av styrsystem
uppkommer alltid frågan hur en given
budget skall fördelas. En av poängerna
med införandet av köp–säljsystem har
dock varit att ge lokala politiska styrel-
ser ansvar att fördela en given sjuk-
vårdsbudget utifrån befolkningens be-
hov. Detta har varit en av Stockholms-
modellens hörnpelare, vilket beskrivs
av Diderichsen och Varde i detta num-
mer.

Betydelsen och effekterna av mark-
nadsmodeller i hälso- och sjukvården
kan diskuteras ur många aspekter. Klart
är dock att de modeller man infört i
Storbritannien och i Stockholms läns
landsting både har ökat medvetenheten
om metoder för att fördela medel efter
behov och stimulerat debatt om vilka
kriterier och fördelningsmodeller som
bör tillämpas. Det är en stor utmaning
för en politikerstyrelse och tjänsteman-
naorganisation att fördela en budget
som skall omfatta såväl sluten vård och
primärvård som förebyggande insatser,
och det är lätt att gripas av entusiasm för
de möjligheter det ger, inte minst från
folkhälsosynpunkt [13].

Marknadsmodellerna har dock and-
ra aspekter, som gör att strävan mot
jämlikhet försvåras. Två kända engels-
ka hälsoekonomer har, i en analys av
den brittiska modellen, kommit fram till
slutsatsen att reformerna – framför allt
genom »fund holding»-systemen –
snarast motverkar strävan efter jämlik-
het (equity) [14].

Inspiration
från Storbritannien
Reformerna i Storbritannien stimu-

lerade försök att finna bättre modeller
för resursfördelning till »health authori-
ties» [15-17], och Diderichsen och Var-
de utgår i sitt arbete från dessa försök.
De citerade studierna innehåller flera
intressanta fynd, bland andra att ålders-
faktorn hade mindre betydelse än man
vanligtvis tror, och att modellen ledde
till en omfördelning av resurser till för-
mån för fattigare områden.

Eftersom dessa studier hade be-
gränsningar för Stockholmsmodellens
syften tog Diderichsen och Varde upp
tråden från HS 90-arbetet [9] och ut-
vecklade en modell baserad på uppgif-
ter ur folk- och bostadsräkningen och
landstingets patientregister.

Diderichsens och Vardes modell
bygger på individdata, vilket naturligt-
vis är en klar fördel jämfört med ovan-
nämnda ekologiska studier. När det gäl-
ler modellen för primärvård föll de tidi-
gare erfarenheterna från Storbritannien
inte ut gynnsamt [17]. I Stockholmsmo-
dellen har man inte, som i Storbritanni-
en, tagit steget att ge primärvårdsområ-
den medel att upphandla sluten vård,
och förutsättningarna har därför varit
enklare. 

Författarna menar att modellen har
påtagligt omfördelande effekter. Siff-
rorna talar dock inte för någon stor så-
dan effekt, och det är heller inte klart om
omfördelning varit syftet med model-
len. Därmed är vi inne på de underlig-
gande värderingar och beslut som mås-
te ligga bakom varje diskussion om re-
sursfördelning. Det karakteristiska för
de senaste årens hälsopolitiska debatt i
länder som Sverige, Storbritannien,
Holland och Danmark är att vi börjar bli
väldigt bra både på att analysera socia-
la skillnader i sjuklighet och dödlighet
och att ta fram policydokument.

Betydligt svårare är det att få till
stånd en förutsättningslös prioriterings-
debatt på politisk nivå och få fram be-
slut om medel och styrinstrument för att
åtgärda de brister som nu är väl kända.
Ovan citerade engelska hälsoekonomer
har föreslagit att man bör överge tanken
på ett slags allmän behovsbedömning,
och att andra grunder – bl a prioritering
av åtgärder och kostnadseffektivitet för
olika insatser – bör ges större vikt [18].
Liknande tankegångar har presenterats
på ett tankeväckande sätt av Bengtsson
och medarbetare [19].

Svårt bedöma behoven
En helhetsbedömning av tillgängliga

data ger inga starka hållpunkter för att
tillgången till vård skulle vara mer skevt
fördelad idag än då »vård på lika vill-
kor» lagstadgades för snart 15 år sedan.
Men eftersom målet bör vara »vård ef-
ter behov», och behoven är så svårbe-
dömda, är det inte helt lätt att veta om vi
är på rätt väg.

Att finna kompletterande metoder
för att följa upp det fortsatta föränd-
ringsarbetet är en angelägen uppgift.
Men man bör också överväga metoder
att mer aktivt identifiera grupper med

särskilda behov – t ex barn som far illa,
invandrare, psykiskt långtidssjuka – ta
fram kunskapsunderlag om effektiva åt-
gärder och prioritera områden där vi har
anledning att tro att resurserna gör mest
nytta.
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