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Problembilden
Vår samlade analys visar att vårdgarantin 
och kömiljarden ger undanträngningsef-
fekter på ganska bred front i sjukvården 
och att omfattningen inte längre kan anses 
vara begränsad. Det är kömiljarden som 
gett de starka styreffekterna, inte vårdga-
rantin i sig. 

Problematiken finns i hela vårdkedjan. 
Enkla och snabba behandlingar prioriteras 

medlem

Medicin med det samma?
Under 2012 har Läkarförbundet utrett effekterna av vårdgarantin och kömil-
jarden. Syftet har varit att samla underlag för skarpa förslag om hur vårdga-
rantin kan göras mer rättvis. 

Resultaten redovisas i rapporten Medicin 
med det samma? Förslag till en rättvisare 
vårdgaranti – ett diskussionsunderlag. Där 
föreslår förbundet att en bedömningsga-
ranti införs och att behandlingsgarantin 
i specialistvården blir individuell och an-
passas till den enskilde patientens behov. 

Utredningsarbetet
Utredningen har omfattat tre delprojekt. 
Först har vi analyserat Socialstyrelsens 
uppföljningar av vårdgarantin och kömil-
jarden från flera olika år. Därefter har Lä-
karförbundet uppdragit åt ARS Research 
AB att djupintervjua 20 svenska läkare i 
primär- och specialistvård och från olika 
delar av landet. I intervjuerna har vi kart-
lagt läkarnas erfarenheter av vårdgaran-
tins bieffekter och de mekanismer som 
ligger bakom. Slutligen har vi studerat 
vårdgarantisystemen i Norge, Danmark 
och Finland med särskilt fokus på syste-
mens effekter. 

att systemet behöver förändras, så att det 
på ett bättre sätt än nu stödjer relevanta 
medicinska prioriteringar i hela vårdked-
jan. Vidare behövs särskilda incitament 
för att motverka undanträngningar i ut-
redningsfasen.

Förslag som diskussionsunderlag
Mot bakgrund av utredningsresultaten 
föreslår Läkarförbundet, som ett diskus-
sionsunderlag, en lösning som lånar sina 
huvuddrag från våra nordiska grannländer. 
Förslaget gäller den specialiserade sjukvår-
den och innebär:

•	 en	författningsreglerad	tidsfrist	för	
när medicinsk bedömning senast ska 
meddelas (bedömningsgaranti) och 
därefter

•	 en	rätt	till	en	individuellt	anpassad	
tidsfrist för när behandling senast ska 
inledas (behandlingsgaranti).

En sådan lösning ger förutsättningar 
för en rättvisare fördelning av sjukvår-
dens resurser och ökad patientmakt. Den 
ger också ett bättre stöd för de relevan-
ta medicinska prioriteringar, utförda av 
läkare, som vårdgarantin och all hälso- 
och sjukvård ska bygga på. Läkarförbun-
dets rapport kan hämtas från hemsidan:  
www.lakarforbundet.se/vi-tycker     
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Vårdgarantin och kömiljarden 
ger undanträngningseffekter på 
ganska bred front i sjukvården. 

till exempel före mer komplexa. Patienter 
riskerar att få vänta längre på utredning 
och diagnos än tidigare. Läkarna upplever 
att resurser styrs från utredning, till exem-
pel röntgen och annan dyrbar diagnostik, 
till nybesök och behandling. Människor i 
olika åldrar och samhällsgrupper drabbas, 
inte bara de som har behov av återbesök 
och uppföljning. 

Nordiska erfarenheter
Erfarenheter av vårdgaranti och dess bi-
effekter finns också i våra grannländer. I 
Norge har systemet utvecklats från en 90 
dagars behandlingsgaranti som liknar den 
svenska, till ett mer flexibelt system med en 
kort tidsfrist för bedömning av patientens 
tillstånd och därefter en individuell och 
patientanpassad behandlingsgaranti. Or-
saken var att en statisk behandlingsgaranti 
ledde till undanträngning och snedvridna 
prioriteringar. En liknande utveckling mot 
en större flexibilitet sker nu, av samma skäl, 
i Danmark. I alla undersökta länder finns 
en bedömningsgaranti, som innebär att pa-
tienten har rätt till medicinsk bedömning 
inom viss tid. De nordiska systemen kän-
netecknas av en varierande grad av flexibi-
litet. Det mest rigida systemet återfinns i 
Sverige. Det mest flexibla hittar vi i Norge.

Behovet av en rättvisare vårdgaranti
Läkarförbundets analyser visar att syste-
met med vårdgaranti och kömiljard styr 
vid sidan av det sjukvårdspolitiska målet 
med vård på lika villkor. Inflytandet över 
medicinska prioriteringar i sjukvåden har 
förskjutits från läkarprofessionen till andra 
personalgrupper. Detta är i första hand 
en följd av kömiljarden. Förbundet anser 


