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1. Introduktion 
De senaste decennierna har statsmakterna tagit en mängd initiativ för att enskilda individer i större 

utsträckning skall få vara delaktiga i utformningen av sin egen vård, exempelvis genom att själv få 

välja vårdgivare. Sedan början av 1990-talet finns en rekommendation som reglerar patienters 

möjligheter att välja vårdgivare i hela landet inom både primär- och specialistsjukvård. De senaste 

reformerna som aktualiserat sig på området är framförallt: Vårdval i primärvården (Prop 2008/09:74) 

och Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad medicinsk bedömning 

(Prop. 2009/10:67). 

Den ena reformen, Vårdval i primärvården, innebär en lagstadgad skyldighet för landstingen att 

införa vårdvalssystem som ger patienterna rätt att välja mellan olika vårdgivare. Syftet med reformen 

är primärt att öka patienternas valfrihet, men också att få till stånd en ökad konkurrens mellan 

vårdgivarna som ett led i att stärka vårdens kvalitet. Patienterna får därmed en mängd olika 

vårdgivare att välja på inom respektive landstings primärvård.  

Den andra reformen, Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 

medicinsk bedömning, innebär framförallt att patienten, efter att beslut fattats om en behandling, har 

lagstadgad rätt att få vården utförd inom 90 dagar. Kan inte hemmakliniken erbjuda patienten vård 

inom 90 dagar har patienten även rätt att välja vårdgivare inom det egna landstinget eller utomläns. 

Val av vårdgivare sker dock, till skillnad från vårdval, i dialog med det egna hemlandstinget.   

Inte bara val av vårdgivare, utan även patientens val av behandling, är reglerat enligt ett tillägg i 

hälso- och sjukvårdslagen (1 kap 3§) från 1999. Sedan dess är det möjligt för patienten, om 

behandlingsalternativen är likvärdiga och står i överenskommelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet, att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Rätten att välja behandling är dock 

begränsad och gäller enbart i de fall där kostnaden för behandlingen framstår som rimlig.  

Patienträttigheterna i vården, med fokus på ökad valfrihet – både av vårdgivare och av behandling – 

accentuerar behovet av god tillång till information. För att patienterna ska ha möjlighet att göra ett 

välinformerat val av vårdgivare och behandling bör informationen vara saklig, relevant och 

lättförståelig. Vad betyder då ”välinformerade val” i detta sammanhang? En definition som används 

av King’s Fund i England, ett institut som forskar kring vårdvalsinformation, är att patienter och 

medborgare bör använda medicinsk kvalitet som den huvudsakliga faktorn när de väljer vårdgivare 

eller behandling (Dixon et al 2010). Det kan då röra sig om att kunna ta del av information om vilket 

sjukhus som erbjuder den mest medicinskt högkvalitativa vården eller att få information om risker 

med olika behandlingar. I föreliggande rapport väljs emellertid en bredare definition av 

välinformerade val som innebär att val av vårdgivare även kan göras på basis av andra typer av 

kvalitetsindikatorer såsom vårdgivarens kompetens, öppettider eller geografisk tillgänglighet. 

Utan tillgång till adekvat information är det troligt att patienter och medborgare i mindre 

utsträckning kommer att känna till och nyttja sina valmöjligheter. Informationsbrist kan också 

riskera att hämma kvalitetsutvecklingen i vården genom att kvalitet inte blir styrande för patienternas 

val av vårdgivare, utan att val snarare sker på godtyckliga grunder. Detta kan leda till att de bättre 

vårdgivarna inte gynnas så som tänkt eller att sämre vårdgivare inte slås ut av konkurrensen (Dixon 

et al 2010, Winblad Spångberg 2006). En annan risk med otillräcklig information kan vara att 

resurssvaga patienter, som kan behöva ett ökat stöd för att kunna välja, inte ges förutsättningar att 

nyttja valmöjligheterna på samma sätt som mer högutbildade och resurstarka patientgrupper kan 

göra. 

Frågan är dock vilken information som idag finns tillgänglig och om den är tillräcklig för att ge 

patienter och medborgare god kännedom om skillnader och likheter i kvalitet för de vårdgivare som 

verkar på sjukvårdsmarknaden? En rapport från SKL (2010), belyser på en grundläggande nivå, hur 

informationen om valfrihetssystem ser ut på kommuners och landstings webbplatser. I 
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undersökningen har 14 landstings/regioners webbplatser inkluderats. Granskningen av informationen 

gjordes utifrån fyra bedömningsgrunder: (1) exponering av informationen om vårdval (hur lätt det 

var att hitta informationen på webbplatsen), (2) beskrivning av processen (om informationen gav bra 

överskådlighet), (3) navigering (logisk navigering, antal musklick för att hitta informationen), (4) 

sammanfattande omdöme (väl utformad information).  För vart och ett av de fyra 

bedömningsområdena sattes betyg på en tregradig skala där ett är lägsta betyg och tre högsta betyg. 

Den högsta totala betygspoängen för alla fyra bedömningsområden uppgick till tolv. Resultaten av 

granskningen visade att tre landsting nådde högsta betyg på alla områden, medan fyra landsting 

nådde näst högsta betyg. Några landsting bedömdes ha en mycket ojämn information om vårdval 

gentemot patienterna. Den sammanfattande bedömningen var ändå att de granskade landstingen 

generellt höll en hög kvalitet på informationen.  I en forskningsöversikt, där genomförandet och 

effekterna av olika kundvalsmodeller analyseras, visar Kastberg att den tillgängliga 

kvalitetsinformationen ofta är bristfällig och av låg kvalitet (Kastberg 2010). En granskning, inom 

ramen för denna studie, av den information som finns via landstingens/regionernas webbplatser, 

1177, OmVård och Doktorsguiden visar att ett arbete påbörjats för att utveckla stödjande 

information inför valet av vårdgivare inom framförallt primärvårdens vårdval (se vidare avsnitt 4). 

Informationen lämnar dock en del övrigt att önska. Vad gäller den specialiserade vården finns med 

några få undantag i princip ingen jämförande information. På primärvårdssidan finns tämligen god 

information om valmöjligheterna i sig samtidigt som det i princip saknas jämförande information 

kring utfallet av vården. Det är troligt att avsaknaden av relevant information försvårar jämförelser 

av skillnader och likheter i kvalitet mellan olika vårdcentraler och sjukhus. Möjligheterna att som 

patient och medborgare göra medvetna val av vårdgivare utifrån befintlig vårdvalsinformation kan 

därför betraktas som begränsade.  

Sammantaget pekar ovanstående redogörelse på behovet av ett fortsatt utvecklingsarbete av 

information på hälso- och sjukvårdens område för att bättre bistå patienter i valet av exempelvis 

olika vårdgivare eller behandlingsalternativ. Mer kunskap behövs om vilken information som stat, 

landsting, kommuner och privata aktörer behöver tillhandahålla för att patienter dels ska få 

kännedom om olika valmöjligheter dels möjligheter att göra bra och välinformerade val. Kunskap 

behövs också kring hur den enskilde individen tolkar och bearbetar tillgänglig information i en 

valsituation. 

1.1 Uppdragets syfte och frågeställningar 

Föreliggande uppdrag syftar till att tillhandahålla ett underlag som kan ligga till grund för en 

utveckling av den information som patienter och medborgare tillhandahålls för att kunna göra bra 

och välinformerade val av exempelvis vårdgivare eller olika behandlingar inom hälso- och 

sjukvården.  

Följande frågeställningar ska besvaras inom ramen för uppdraget: 

1. Vilken information efterfrågar medborgare och patienter i samband med olika valsituationer?  

2. Vad bör informationen innehålla och hur bör den utformas för att stödja välinformerade val av 

vårdgivare?  

3. Vilken information har patienter och medborgare tillgång till idag och vad saknas eventuellt i 

utbudet av information för att de ska kunna göra välinformerade val?  

4. Har särskilda grupper, exempelvis äldre och personer med funktionsnedsättning, olika behov av 

information? 

5. Hur har andra jämförbara länder valt att hantera frågan om information till patienter och 

medborgare? 

6. Vilken information kan behövas för att patienter ska kunna välja behandling?  



UPPSALA UNIVERSITET                  
2011-06-27 

VILKEN INFORMATION BEHÖVER PATIENTER OCH MEDBORGARE 
FÖR ATT VÄLJA VÅRDGIVARE OCH BEHANDLING? 

   

 

8 

 

7. Vilka områden i patient- och medborgarinformationen kan behöva utvecklas för att underlätta 

bra och medvetna val?  

 

1.2 Rapportens upplägg 

I det inledande avsnittet redogjordes för bakgrunden till utredningen och dess frågeställningar. I det 

nästkommande avsnittet görs en genomgång av vilken information patienter och medborgare 

efterfrågar samt hur de nyttjar tillgänglig information. I det tredje avsnittet redogörs för vad 

litteraturen anger i fråga om informationens innehåll och utformning. I det fjärde avsnittet görs en 

granskning av tillgänglig vårdvalsinformation på nationell och regional nivå. Slutsatser dras också 

kring vad som saknas i nuvarande information för att stödja välinformerade val av vårdgivare. I det 

femte avsnittet utvecklas de nationella och regionala aktörernas syn på nuvarande och framtida 

vårdvalsinformation. I det sjätte avsnittet redogörs för särskilda informationsbehov med avseende på 

information för exempelvis personer med funktionsnedsättning och personer med annat modersmål. 

Därefter, i det sjunde avsnittet görs en internationell jämförelse av vårdvalsinformationen i Danmark 

och England. Det åttonde avsnittet går igenom vilken information patienter behöver för att välja 

medicinsk behandling. Avslutningsvis finns ett avsnitt med slutsatser, diskussion och 

rekommendationer utifrån befintliga resultat i utredningen.  
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2. Vilken information efterfrågar patienter och 
medborgare inför valet av vårdgivare och hur nyttjar 
de informationen? 

2.1 Vilken information efterfrågar patienterna? 

Den inledande frågeställningen som utredningen ska besvara är vilken information patienter och 

medborgare själva efterfrågar inför valet av vårdgivare. Då utredningstiden varit begränsad har det 

inte varit möjligt att inom ramen för uppdraget genomföra en empirisk undersökning av svenskars 

preferenser kring vårdvalsinformation. Därför har vi istället valt att göra en litteraturgenomgång av 

befintlig svensk och internationell litteratur i ämnet för att därigenom söka ta reda på vad andra 

undersökningar kommit fram till om patienters och medborgares behov av information. Nedan följer 

en redovisning av de resultat som framkommit i genomgången. 

Sökningar efter svenska publicerade studier och rapporter visar inledningsvis att kunskapen kring 

vilken information patienter och medborgare önskar är begränsad. Tonvikten i befintliga studier 

ligger istället på utvärderingar av vårdvalens ersättningssystem, kostnadseffektivitet och 

resursfördelning mellan olika socioekonomiska grupper. Möjligen kan det förklaras av att 

vårdvalssystem är ett relativt nytt fenomen inom svensk hälso- och sjukvård och att de studier som 

hittills genomförts av olika skäl har begränsats till att studera vissa utvalda aspekter av styrmedlet.  

I litteraturgenomgången har flera studier påträffats som på olika sätt berör vad brukare inom 

äldreomsorgen önskar sig för information i valet av utförare (se exempelvis Hjalmarsson &Norman 

2004, Socialstyrelsen 2011). När det gäller vad patienter önskar för information inför valet av 

vårdgivare, dvs. det som står i fokus i denna rapport, är studierna färre. En svensk rapport som 

empiriskt undersökt ämnet om vilken information patienter och medborgare efterfrågar inför valet av 

vårdgivare heter ”Val av primärvård: resultat från en brukarundersökning baserad på 

invånarpaneler” och är utgiven av Konkurrensverket (Nordgren & Åhgren 2010). Undersökningens 

primära syfte var att ta reda på varför och hur medborgare och patienter väljer, respektive inte väljer 

vårdgivare, samt vilka förklaringsvariabler som eventuellt kan kopplas till aktiva val. För att besvara 

frågeställningarna användes invånarpaneler med 5-7 individer, i olika åldrar, från landsbygd och från 

storstad. Deltagarna i invånarpanelerna fick bland annat svara på vad som styrde deras val av 

vårdgivare, men också om det fanns andra val som patienterna skulle vilja göra inom hälso- och 

sjukvården, exempelvis välja medicinsk behandling. Trots att deltagarna i studien inte specifikt fick 

svara på frågan om vilken information de behöver för att kunna välja är det ändå tänkbart att deras 

preferenser gällande valet av vårdgivare också är de faktorer de vill ha information om, dvs. 

exempelvis graden av tillgänglighet, möjlighet att behålla samma läkare och geografiskt avstånd till 

vårdcentralen. Resultaten kan således ligga till grund inför arbetet med att utforma medborgar- och 

patientinformation om vården och olika valmöjligheter. 

Studiens resultat visar att deltagare med aktuell erfarenhet av möten med vården och som gjort 

aktiva val av vårdgivare i primärvården lägger störst tonvikt vid möjligheten till kontinuitet, med 

avseende på läkarbesök, och tillgänglighet, i valet av vårdgivare. Med tillgänglighet menas dels 

möjligheter att snabbt kunna få en tid till en läkare eller annan vårdpersonal vid den valda 

vårdcentralen, dels det geografiska avståndet till vårdgivaren. Yngre deltagare i studien ansåg det 

som viktigast att snabbt kunna få en tid för läkarbesök till sig själv eller till sina barn och såg det 

som mindre betydelsefullt att få träffa samma läkare. För ålderspensionärerna var det geografiska 

avståndet till vårdcentralen den viktigaste aspekten av tillgänglighet. Även vårdpersonalens 

bemötande sågs som en viktig faktor för valet av vårdgivare, men i synnerhet som en exkluderande 

faktor i samband med byte av vårdgivare. Vidare nämnde flera av deltagarna vikten av att läkare och 

annan vårdpersonal har tydlig professionell kompetens. Av mindre betydelse för valet av vårdgivare 
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i primärvården var tillgången till eventuell medicinsk service på vårdcentralen. Samtliga deltagare, 

förutom barnfamiljerna, uppgav att de sökte råd hos familj, vänner och bekanta inför valet av 

vårdgivare (Nordgren & Åhgren 2010). 

Intressant att notera är att så många av deltagarna i studien uppger att de sökt råd hos familj, vänner 

och bekanta inför valet av vårdgivare. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att 

landstingens information om olika vårdgivare är allt för begränsad eller irrelevant utifrån 

patienternas perspektiv. En annan förklaring skulle kunna vara att patienter och medborgare inte har 

kännedom om vart de ska vända sig för att söka information om olika vårdgivaralternativ.  

Mot bakgrund av den begränsade svenska litteraturen kring vilken information medborgare och 

patienter efterfrågar för att kunna välja vårdgivare genomfördes även sökningar efter internationella 

studier i ämnet. Litteraturgenomgången visar att det finns ett relativt stort antal undersökningar kring 

vilken information patienter och medborgare önskar, främst amerikanska och engelska studier. 

Flertalet av de amerikanska undersökningarna är inriktade på valet av så kallade health plans, dvs. 

beskrivningar över vilka vårdtjänster som ingår i olika försäkringslösningar. I valet av health plans 

är tanken att medborgarna eller patienterna ska jämföra kvaliteten på de vårdtjänster som erbjuds i 

respektive health plan. Det kan röra sig om möjligheten till läkarkontakter, typ av läkemedel och 

vem eller vilka vårdgivare som kommer att ge vård när behov uppstår osv.Valsituationen liknar 

således den situation svenska medborgare och patienter ställs inför när de ska välja vårdgivare inom 

primär- eller specialistvården. Skillnaden ligger framförallt i kostnadsaspekten där amerikanska 

patienter till skillnad från svenska patienter måste väga in vårdens kostnader i valet som en följd av 

det privata sjukvårdsförsäkringssystemet. Även om de amerikanska studierna inte är direkt 

överförbara till en svensk kontext kan de ändå ge en vägledning om vilken information patienter och 

medborgare efterfrågar inför olika val inom sjukvården.  

Inledningsvis lyfter en studie av Isaacs (1996) fram att många patienter väljer att vända sig till sin 

make/maka eller annan familjemedlem för att få stöd och råd i valet av health plans. Här finns 

således likheter med den svenska studien av medborgares och patienters önskemål där flertalet av 

deltagarna i de olika invånarpanelerna uppgav att de vände sig till familj och vänner för att be om 

råd inför valet av vårdgivare (Nordgren & Åhgren 2010).  

När det sedan gäller medborgares och patienters specifika preferenser kring vad informationen bör 

innehålla visar den internationella forskningen att många aspekter av vårdens kvalitet är av intresse. 

Flera amerikanska studier visar emellertid att patienter inför val av health plans tycks se det som 

särskilt angeläget att få information om läkarna. Det rör sig om information som beskriver läkarnas 

egenskaper/kompetenser, kommunikativa förmåga, bemötande, kvaliteten på den vård som läkaren 

tillhandhåller, möjligheten att få behålla samma läkare, samt information om tillgänglighet till läkare 

och specialister både med avseende på väntetider och geografisk tillgänglighet (Isaacs 1996, Kolstad 

& Chernew 2009, Lubalin & Harris-Kojetin 1999).  

Inte lika frekvent men ändå förekommande i litteraturen är att patienter gärna vill ha information om 

rankningar av sjukhus och hur samordning av olika vårdinsatser fungerar. (Lubalin & Harris-Kojetin 

1999). Edgman-Levitan & Cleary (1996) finner vidare att många medborgare och patienter, utifrån 

genomförda fokusgrupper, efterfrågar information kring vårdens fysiska komfort och smärtlindring, 

vårdpersonalens förmåga att hantera rädsla och oro, möjligheter att involvera familj och vänner i 

vården, samt hur stödet vid utskrivningen från slutenvård fungerar. En studie av Hibbard och Jewett 

(1996) visar att patienterna särskilt efterfrågar information om tillgången på förebyggande vård och 

förekomsten av vårdrelaterade infektioner hos olika vårdgivare. 

Ytterligare ett önskemål om informationens innehåll som förekommer i flera artiklar är att patienter 

gärna vill ha information om och ta del av andra patienters omdömen kring vården (Kolstad & 

Chernew 2009, Hibbard & Jewett 1996, Edgman-Levitan & Cleary 1996, Gibbs &, Sangl 1996, 

Isaacs 1996). I första hand efterfrågar de information från patienter med liknande behov av hälso- 
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och sjukvård, men även andra gemensamma nämnare tycks spela roll. Det rör sig om 

bakgrundsvariabler såsom andra patienters ålder, socioekonomiska status, yrke och utbildning. 

Enligt studierna är detta främst en signal om att patienter som står inför att välja health plan eller 

vårdgivare främst är intresserade av information som direkt rör deras egen situation och behov. 

Samtidigt implicerar resultaten behovet av att tillhandahålla information som innehåller 

patientomdömen. I utformningen av patientinformationen tycks det därför vara av särskild vikt att 

redovisa resultaten från olika patientenkätundersökningar.  

Ovan presenterades resultaten av studier som undersökt vilken information patienter och medborgare 

efterfrågar inför valet av health plans. I en amerikansk artikel av Sofaer et al. (2005) undersöks 

emellertid vilken information om sjukhusens kvalitet som patienter efterfrågar inför valet av sjukhus. 

Resultaten från studien visar, liksom i fallet med health plans, att information om flera olika aspekter 

av sjukhusens kvalitet upplevs som viktiga för att kunna välja. Flera understryker exempelvis 

betydelsen av en fungerande kommunikation med sjukvårdens personal, såsom läkare och 

sjuksköterskor.  Även information om sjukhusens hygien och städning lyfts fram som en viktig 

aspekt, inte enbart för att det ger ett gott intryck av vårdmiljön i sig utan också för att det anses 

kunna minska risken för vårdrelaterade infektioner. Resultaten av studien visar också att patienterna 

i varierande grad, efterfrågar information om sjukhusens anseende hos allmänheten, läkarnas och 

sjuksköterskornas kompetens, tillgången på modern utrustning för behandling av patienternas 

specifika sjukdomar, andelen sjuksköterskor per patient, sjukhusets geografiska läge, tillgången på 

kollektivtrafik till sjukhusen, förekomsten av vårdrelaterade infektioner, patientmatens kvalitet, samt 

utsikterna att bli utskriven från sjukhuset med ”hälsan i behåll”.  

Studierna ovan är främst amerikanska. Brittiska studier kring patienters preferenser gällande 

information om sjukhus visar att patienter vill ha information om mortalitet, graden av 

återinläggningar, vårdrelaterade infektioner, hygienförhållanden och väntetider (Burge et al. 2005, 

2006, Dixon 2010).  

Litteraturgenomgången visar också vilka preferenser patienter och medborgare har när det gäller 

utformningen av informationen. Översiktsartiklarna ger stöd för att patienter ser det som viktigt att 

informationen är sammanställd och analyserad av oberoende, objektiva och trovärdiga aktörer med 

sakkompetens kring hälso- och sjukvårdsfrågor (Edgman-Levitan & Cleary 1996, Lubalin & Harris-

Kojetin 1999). Med antagandet att resultaten är överförbara till svensk kontext skulle det i så fall 

betyda att patienterna ser det som viktigt att informationen är insamlad och analyserad av en objektiv 

part och inte av vårdgivarna själva. 

Ett ytterligare resultat är att medborgare och patienter ofta väcker frågor kring informationens 

trovärdighet. Deltagare i olika fokusgrupper uttrycker oro över informationens källor, kvaliteten på 

uppgifterna med avseende på exempelvis populationens storlek, enkätundersökningars urval och 

validitet (Edgman-Levitan & Cleary 1996).   

Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången att patienter och medborgare efterfrågar en mängd 

olika uppgifter om vårdgivarnas kvalitet – det tycks inte finnas någon riktig samstämmighet mellan 

resultaten i de olika studierna. Noterbart är att det finns relativt god information vad patienter 

efterfrågar vad gäller specialistsjukvården. Däremot vet vi mindre om vad patienterna önskar för 

kvalitetsinformation med avseende på primärvården. Tyngdpunkten i önskemålen ligger på 

information om läkarnas kompetens och bemötande, möjligheten till kontinuitet (främst med 

avseende på läkarkontakten) samt tillgänglighet till vården (både möjligheten att snabbt få en 

läkartid och vårdgivarens geografiska läge). Flera studier visar också att patienter och medborgare 

vill ta del av andra patienters omdömen om sjukvårdens kvalitet och i synnerhet av patienter med 

liknande bakgrund som dem själva. Därtill efterfrågas information om allt från andelen 

vårdrelaterade infektioner till kvaliteten på patientmaten. Av litteraturgenomgången framgår även att 

patienterna ser det som mycket angeläget att informationen som redovisas är insamlad, analyserad 



UPPSALA UNIVERSITET                  
2011-06-27 

VILKEN INFORMATION BEHÖVER PATIENTER OCH MEDBORGARE 
FÖR ATT VÄLJA VÅRDGIVARE OCH BEHANDLING? 

   

 

12 

 

och framställd av oberoende aktörer med sakkunskaper kring hälso- och sjukvården. Förvånande är 

att vårdtagare, oavsett utbildningsnivå, tycks ha en god uppfattning om svårigheterna i att mäta 

vårdens kvalitet och att de därför också ifrågasätter både informationens kvalitet, urval och validitet. 

2.2 I vilken utsträckning använder patienter tillgänglig 
information? 

Ovan redogjordes för vilken information patienter och medborgare efterfrågar inför valet av 

vårdgivare. En lika intressant fråga att besvara är i vilken utsträckning och på vilket sätt de använder 

sig av informationen när den väl finns tillgänglig. I den internationella teoribildningen finns en stor 

mängd forskning som specifikt behandlar frågan om patienters och medborgares möjligheter att 

utifrån tillgänglig information välja utförare och vård- och omsorgstjänster på en marknad. 

Forskningen visar på flera intressanta aspekter som påverkar patienternas värdering av 

informationen och beslutsfattandet i själva valsituationen. 

I litteraturen framgår inledningsvis att många patienter i praktiken har svårt att tillgodogöra sig 

information om olika vårdgivares kvalitet. En amerikansk studie som granskat i vilken utsträckning 

sjukvårdspatienter använder sig av information för att välja vårdgivare visade exempelvis att endast 

ca 14 procent av de tillfrågade patienterna hade använt sig av tillgänglig information om vårdens 

kvalitet i valet av vårdgivare (Kaiser Family Foundation 2008). En engelsk studie visar på ännu lägre 

användning av den jämförande kvalitetsinformationen. I en undersökning gjord på patienter som 

nyligen remitterats till besök/behandling vid sjukhus hade enbart fyra procent använt sig av 

informationen som ett stöd i valsituationen. Sju procent uppgav dock att de hade hört talas om den 

jämförande informationen om sjukhusen (Robertson & Dixon 2009).  

Resultaten är inte unika utan tycks ha stöd i flertalet studier på området, något som lyfts fram i tre 

olika översiktsartiklar (Faber et al. 2009, Marshall et al. 2000, Schneider & Lieberman 2001). I dessa 

visas, något nedslående, att det finns begränsad evidens för att informationen har någon större 

inverkan på patienters val av vårdgivare.  

En förklaring till varför många patienter inte använder sig av jämförande information om 

vårdgivares kvalitet är, enligt studier på området, den inneboende komplexiteten i begreppet 

vårdkvalitet som gör det svårt att avgöra vilka faktorer som är av relevans vid valet av vårdgivare. 

Resultaten visar att patienterna är osäkra på vad de ska leta efter i informationen och tenderar att 

lämna konstruerade svar när de blir tillfrågade om eventuella personliga preferenser kring vilka 

faktorer som är viktiga i valet av vårdgivare. Det konstruerade svaret stämmer varken överens med 

patientens faktiska preferenser över tid eller agerande i själva valsituationen, dvs. den information 

som patienten uppger som viktig för att kunna välja används ofta inte som underlag i själva 

valsituationen (Peters et al. 2007, Boyce et al. 2010).  

Samtidigt som vissa studier pekar på att patienter inte använder jämförande kvalitetsinformation i 

särskilt stor utsträckning finns det ändå belägg för att användningen kan öka, exempelvis genom en 

bättre förståelse för vad enskilda kvalitetsindikatorer säger om vårdens kvalitet. I en studie av 

Sainfort och Booske (1996) fick deltagarna välja en hypotetisk vårdförsäkring vid tre på varandra 

följande tidpunkter. Resultaten av undersökningen visade att nästan två tredjedelar av deltagarna 

valde andra kvalitetsindikatorer som grund för sitt val av sjukvårdsförsäkring när de fick mer 

information om och förståelse för olika kvalitetsindikatorers innebörd.  Hälften av deltagarna bytte 

sjukvårdsförsäkring i takt med att mer information om kvalitetsindikatorernas innebörd blev 

tillgänglig.   

En viktig implikation av ovanstående studie är att patienter, som står inför att välja, i hög grad 

påverkas av informationens inramning. Det sätt som informationen framställs på kommer att påverka 

både hur patienten uppfattar informationen och hur han eller hon använder sig av densamma för att 
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välja exempelvis vårdgivare inom ramen för vårdvalet. En ytterligare implikation av studien är att 

information som utformas med syftet att stödja medvetna val inom olika vårdvalssystem inte enbart 

behöver grunda sig på information som patienter och medborgare själva anser vara viktigt att veta. 

Tvärtom talar studierna för att det finns ett värde i att tillhandahålla en så pass utförlig information 

som möjligt med syftet att öka patienternas kunskaper om vårdens kvalitet och därigenom underlätta 

medvetna val. 

Samtidigt som utförlig information om de olika vårdgivarnas kvalitet kan bidra till välinformerade 

val av vårdgivare tyder viss forskning på att för stora mängder information även kan utgöra ett 

problem för patienten i valet av exempelvis en behandling eller en vårdgivare. Idén om att mer 

information alltid är bättre saknar stöd i forskningen – snarare tycks det vara så att ”less is more”. 

För att kunna agera som en rationell konsument på en vårdmarknad bör patienten dels ta in och 

bearbeta den information om exempelvis kvaliteten på olika tjänster som tillhandahålls, dels tolka 

den på ett korrekt sätt. Detta är en kognitivt krävande process som också innebär att för mycket 

information blir ett oöverstigligt hinder för att patienten eller medborgaren ska kunna tillgodogöra 

sig informationen och utifrån densamma göra välinformerade val (Hibbard & Peters 2003, Lubalin 

& Harris-Kojetin 1999). 

Om informationen är för omfattande tenderar patienter att använda sig av olika former av så kallade 

”genvägar” i syfte att förenkla användningen av informationen (Hanoch et al. 2007). En vanlig 

genväg med relevans för vårdvalsinformationen är att patienter tenderar att välja ut endast en eller ett 

fåtal kvalitetsindikatorer att basera sitt val av vårdgivare på samtidigt som andra tillgängliga 

kvalitetsindikatorer ignoreras. En annan form av genväg är att patienten väljer kvalitetsindikatorer 

som är lätta att relatera till utifrån tidigare vårderfarenheter eller som berör områden som patienten 

är van att göra bedömningar om. Det kan gälla aspekter som exempelvis personalens bemötande 

eller det geografiska avståndet till mottagningen (Hibbard & Peters 2003, Hibbard et al. 2010). En 

annan typ av information som tenderar att väga tungt är omdömen från andra patienter (Lubalin & 

Harris-Kojetin 1999). Parametrar som rör vårdens effektivitet och utfall, dvs. mer klinisk 

information, verkar däremot svårare att relatera till. Denna typ av information tenderar att få mindre 

uppmärksamhet och påverkar inte heller valet i samma utsträckning (Hibbard et al. 2010).  

Ovan beskrevs hur informationens omfattning tenderar att påverka patienternas användning av 

informationen. Ytterligare en faktor som påverkar patienternas användning av den jämförande 

vårdvalsinformationen är om dess innehåll uppfattas som relevant eller inte av patienterna. Om 

informationen exempelvis inte lyckas förmedla att faktiska skillnader finns mellan olika 

vårdgivaralternativ kommer patienten heller inte att motiveras att tillgodogöra sig informationen och 

göra ett aktivt val. Då är sannolikheten stor att han eller hon istället vänder sig till familj och vänner 

för råd om vilken vårdgivare de ska vända sig till (Baxter et al. 2008). Det behöver inte vara något 

fel med att patienter vänder sig till familj och vänner för råd, men en risk med detta kan vara att 

informationen är gammal eller ger en för snäv bild av vårdgivarnas kvalitet.  

Litteraturgenomgången av patienternas användning av vårdvalsinformation talar sammanfattningsvis 

för att patienter i valsituationen kommer att påverkas av informationens inramning, omfång och 

utformning. Sättet informationen framställs på kan vara en avgörande faktor för i vilken utsträckning 

patienten använder sig av informationen. 
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3. Vad bör informationen om vårdgivare innehålla 
och hur bör den utformas? 
Ovan beskrevs vilken information patienter och medborgare vill ha om vårdens kvalitet samt hur de i 

praktiken använder sig av tillgänglig information i valet av vårdgivare. En central frågeställning som 

dock fortfarande inte har besvarats är vad informationen ska innehålla och hur den bör utformas för 

att stödja välinformerade val av vårdgivare. Nedan görs därför en teoretisk genomgång av vad 

vårdvalsinformationen bör innehålla, samt hur informationen kan utformas för att underlätta och öka 

användningen av den. Avsnittet åtföljs av en mer utförlig och konkret beskrivning av informationens 

rekommenderade innehåll och utformning.  

3.1 Informationens innehåll 

Vi argumenterar, med stöd i litteraturen, för att patienter och medborgare, för att kunna göra 

välinformerade val, behöver information om skillnader och likheter mellan kvaliteten på 

vårdgivarnas tjänster. Informationen bör, så långt det är möjligt, innehålla uppgifter som kan visa på 

effekterna av att välja vårdgivare A framför B, dvs. möjliggöra för patienten eller medborgaren att 

göra en konsekvensbedömning i själva valsituationen (Statskontoret 2007, Dixon et al. 2010). Enligt 

den tidigare litteraturgenomgången blir vårdvalsinformationen också mer relevant och användbar om 

den visar på tydliga skillnader mellan de olika alternativen. Vidare ökar patientens motivation att 

göra ett aktivt val om informationen åskådliggör kvalitativa skillnader och likheter mellan 

vårdgivarna. Att beskriva kvaliteten inom hälso- och sjukvården är dock inte helt okomplicerat. För 

det första behövs en definition på vad som utgör kvalitet i vården. För det andra måste kvaliteten 

göras mätbar om den ska kunna utgöra ett underlag för vårdvalsinformationen. Avslutningsvis kan 

olika standarder och kriterier för vad som utgör god vård behöva utarbetas för att stödja patienten i 

att bedöma skillnader och likheter i kvalitet mellan olika vårdgivare. Nedan beskrivs dessa olika steg 

mer i detalj.  

3.1.1 Hur ska man förstå begreppet kvalitet? 

Begreppet kvalitet och vad som utgör kvalitet i hälso- och sjukvården är relativt svårfångat. Många 

experter har försökt att formulera en meningsfull och generaliserbar definition av kvalitetsbegreppet. 

Vid en genomgång av litteraturen framträder dock en mycket mångfacetterad bild av vad begreppet 

kvalitet innebär. Detta kan förklaras av att olika aktörer har olika värderingar och mål för sina 

verksamheter och därför olika uppfattningar om vad som utmärker god vårdkvalitet. Varje definition 

är så att säga legitim i sitt sammanhang. Øvretveit skriver att ”varje definition och specifikation av 

kvalitet utgör en värdebedömning – ett val att fokusera på vissa saker och bortse från andra” (2001, 

13). 

För att få en bättre känsla kring de olika variationerna på kvalitetsbegreppet redovisas nedan ett antal 

olika definitioner som framkommer i litteraturen. Det amerikanska Institute of Medicine definierar 

kvalitet i vården som ”safe, effective, patient-centred, timely, efficient and equitable (2001). Den 

engelska myndigheten Care Quality Commission (CQC) definierar kvalitet utifrån sex värden eller 

områden: ”Safety, outcomes of care, patient-centred, access, value for money, ”healthy, independent 

living”. Båda dessa definitioner tar ett brett grepp kring kvalitetsbegreppet och inkluderar både 

vårdpersonalens, politikens och patienternas intressen i vården.  

Mer patientfokuserade definitioner tar istället explicit hänsyn till patienternas uppfattningar och 

inkluderar ofta någon form av behovstillfredsställelse. Enligt Internationella 

standardiseringskommissionen (ISO) definieras kvalitet som ”alla sammantagna egenskaper hos en 

produkt som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov”. Campbell et al. 

(2000, s. 1614) lägger i likhet med ISO tyngdpunkten på behovstillfredställelsen och definierar 
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kvalitet som ”whether individuals can access the health structures and processes of care which they 

need and whether the care received is effective”.  

Hur begreppet kvalitet definieras styr vilken information patienter och medborgare i slutändan kan ta 

del av för att exempelvis jämföra olika vårdgivares kvalitet. Det är troligt att de olika definitionerna 

av kvalitet gör olika intressegrupper mer eller mindre nöjda. God vårdkvalitet för landstinget kan 

exempelvis stå i motsatsställning till enskilda vårdtagares behov. Det är heller inte ovanligt att den 

enskilde läkaren och patienten kommer till vitt skilda slutsatser om vad god vårdkvalitet utgör. För 

att utforma en så pass allmängiltig och accepterad patientinformation som möjligt kan det därför 

vara av betydelse att redovisa en mängd olika kvalitetsindikatorer där olika perspektiv på vårdens 

kvalitet ges utrymme. En kvalitetsindikator visar på en mätbar egenskap eller omständighet som kan 

användas för att kvantitativt uttrycka kvalitetsnivån hos någon del av en verksamhet 

(Nationalencyklopedin 2011). I föreliggande utredning har vi breddat begreppet kvalitetsindikator 

till att även kunna inbegripa icke-mätbara egenskaper men som ändå kan säga något om kvaliteten 

på vårdgivares verksamheter, exempelvis öppettider och vårdgivarens driftsform. 

3.1.2 Att mäta kvalitet 

Har man väl fastställt en definition av begreppet kvalitet är nästa steg att bestämma hur begreppet 

ska operationaliseras och enligt vilka kriterier som kvaliteten ska mätas och beskrivas i 

vårdvalsinformationen. En fruktbar modell för att mäta kvalitet och som litteraturen ofta hänvisar till 

är utformad av hälso- och sjukvårdsforskaren Avis Donabedian (1983, 1988). I modellen 

operationaliseras kvaliteten genom tre olika dimensioner: Struktur, process och utfall. Dessa 

dimensioner kan användas för att mäta, och i ett senare skede, förbättra kvaliteten. Vi argumenterar 

vidare för att modellen även är en bra utgångspunkt för kategorisering och redovisning av 

vårdvalsinformation eftersom den speglar vårdens kvalitet utifrån många olika perspektiv .  

Strukturdimensionen motsvarar, enligt Donabedian, själva sjukvårdsorganisationen och dess 

tillgängliga resurser såsom materiella resurser (utrustning, lokaler, pengar), mänskliga resurser (antal 

anställda, personalens kompetens), samt organisatoriska resurser (vårdpersonalens organisering, 

vetenskaplig granskning, ersättningssystem).  Exempelvis skulle vårdvalsinformationen kunna 

innehålla uppgifter om antalet anställda hos de olika vårdgivarna, personalens kompetens och deras 

faciliteter, såsom laboratorium, för att därigenom spegla den strukturella dimensionen av 

vårdgivarnas kvalitet. 

Processdimensionen berör hur vårdverksamheten bedrivs i praktiken, exempelvis det preventiva 

arbetet, diagnostik, behandlingar, omvårdnad och rehabilitering. Processen utmärks av vad som 

händer i mötet mellan patienten och vården. Med processindikatorer skulle exempelvis olika 

vårdgivares följsamhet till nationella riktlinjer kunna mätas och därefter beskrivas i patient- och 

medborgarinformationen. 

Utfallsdimensionen mäter effekterna av vården på enskilda patienter. Exempel på utfallsmått, som 

även skulle kunna utgöra en del av vårdvalsinformationens innehåll, är ändringar i hälsostatus, 

komplikationsfrekvens, funktionsförmåga efter behandling, och patientnöjdhet med vårdinsatsen. 

Utfallsdimensionen har ofta ansetts vara den bästa indikatorn på vårdens kvalitet. Att mäta utfallet 

av vårdens insatser är dock förenat med stora svårigheter. Den strukturella dimensionen kan i regel 

mätas vid ett visst tillfälle medan resultatet av vårdens insatser kan infalla flera år efter själva 

ingreppet. För att få vetskap om vårdens utfall måste patienterna följas upp i longitudinella studier 

vilket i sig är svårt.  Ju längre uppföljningar desto mer vanskligt blir det att avgöra om det är 

kvaliteten på själva vårdinsatsen (dvs. processen i Donabedians modell) som spelat roll för utfallet 

(Donabedian 1983, 1988). Därutöver kommer det alltid att finnas slumpmässiga variationer mellan 

olika vårdgivares vårdutfall. Frågan som bör ställas är därför om den verkliga variationen är större 



UPPSALA UNIVERSITET                  
2011-06-27 

VILKEN INFORMATION BEHÖVER PATIENTER OCH MEDBORGARE 
FÖR ATT VÄLJA VÅRDGIVARE OCH BEHANDLING? 

   

 

16 

 

än slumpen. Detta är viktiga aspekter att beakta i samband med presentationen av olika kvalitetsdata 

i patientinformationen.  

På basis av information om de olika dimensionerna kan man slutligen göra en bedömning av 

vårdkvaliteten. Donabedian (1988) menar dock att det måste föreligga ett kausalt samband mellan 

dimensionerna för att slutsatser ska kunna dras om vårdens kvalitet, dvs. att strukturdimensionen 

ökar sannolikheten för en god process och att en god process i sin tur påverkar utfallsdimensionen i 

en positiv inriktning. Att empiriskt finna bevis för att det kausala sambandet existerar är emellertid 

inte helt lätt. I praktiken behöver det inte vara faktorer vare sig i strukturen eller i 

processdimensionen som är avgörande för vårdutfallet hos den enskilde patienten. Istället kan det 

vara olikheter i patientgruppens sammansättning exempelvis med avseende på vårdtyngd eller 

socioekonomi som avgör utfallet. 

3.1.3 Behovet av kriterier och standarder 

Det kan vara lättare för patienterna att avgöra skillnader mellan olika vårdgivares kvalitet om det i 

vårdvalsinformationen har en standard att utgå ifrån, dvs. en slags värdeskala vad som kan anses 

som ett bra eller dåligt resultat. För att kunna värdera vårdkvalitet utifrån Donabedians dimensioner 

behövs så kallade kriterier och standarder. Kriterier kan ses som en måttstock försedd med en 

mätskala med vilken man mäter olika kvalitetsaspekter (Vuori 1982). Ett kriterium för att mäta 

strukturell kvalitet hos olika vårdgivare skulle exempelvis kunna vara antalet sjuksköterskor per 

patient på en vårdcentral. Ett kriterium på processkvaliteten skulle kunna vara vårdgivarnas 

följsamhet till de nationella riktlinjerna inom exempelvis diabetes. Slutligen skulle ett kriterium för 

utfallskvaliteten kunna vara andelen vårdrelaterade infektioner.  

Olika kriterier räcker emellertid inte för att värdera vårdkvalitet. Det behövs också tydliga standarder 

för vad som egentligen är att betrakta som god vård respektive dålig vård. Med standard åsyftas ofta 

ett kvantitativt mått som definierar vad som är bra respektive mindre bra vårdkvalitet (Donabedian 

1988).  En standard för strukturdimensionen skulle exempelvis kunna vara att det bör finnas minst en 

sjuksköterska per x patienter på en vårdcentral. En standard för processdimensionen skulle kunna 

vara att en viss andel av diabetespatienterna har fått regelbundna kontroller av sina HbA1c-värden. 

En standard för utfallsmåttet kan vara att en vårdgivare inte får uppvisa mer än 10 procent 

vårdrelaterade infektioner bland inskrivna patienter. Intressant att notera är att forskning om hur 

patienter och medborgare använder sig av information visar att användarna ser det som betydligt 

enklare att avgöra skillnader och likheter i kvalitet mellan olika vårdalternativ när de förses med en 

mätskala för olika kvalitetsindikatorer (Peters et al. 2009). 

Frågan är hur kvalitetsstandarder egentligen tas fram? Enligt litteraturen kan standarder dels bygga 

på klinisk evidens, dvs. man har genom vetenskapliga tester bedömt vad som är ett bra respektive 

dåligt vårdresultat, dels kan de bygga på överenskommelser om vad som utgör ett gott utfall. 

Exempelvis kan man på politisk nivå bestämma sig för vissa byggnormer eller vad som utgör en 

rimlig bemanning på ett vårdboende för att säkra god kvalitet.  Av praktiska skäl går det emellertid 

inte alltid att komma fram till vad som utgör ett gott eller dåligt resultat, varför kvalitetsstandarder 

inte alltid är tillämpbara. 

Ett problem härvidlag är å ena sidan hur man ska se på användningen av kvalitetsstandarder i 

samband med vårdvalsinformation.  Om landstingen exempelvis redovisar information som säger att 

en vårdgivare inte når upp till en viss standard är det troligt att patienten inte väljer det alternativet 

samtidigt som den enskilda variabeln i själva verket kan spela en perifer roll för vårdens totala 

kvalitet. Å andra sidan kan det vara lättare för patienterna att avgöra skillnader mellan vårdgivarna 

om de i vårdvalsinformationen har en standard att utgå ifrån. Användningen av standarder och 

kriterier för att beskriva vårdgivarnas kvalitet i informationen bör därför beaktas särskilt. 
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3.1.4 Risker med kvalitetsredovisningar 

Kvalitetsredovisningar i vårdvalsinformationen kan främja välinformerade val och ha en positiv 

inverkan på verksamhetsutveckling. Samtidigt finns det vissa risker i samband med en offentlig 

redovisning av vårdens prestationer. De kvalitetsindikatorer som slutligen väljs ut för att spegla 

innehållet och kvaliteten på vården i patientinformationen kan leda till att vårdgivarna vidtar 

åtgärder som i det långa loppet påverkar vårdens kvalitet negativt. Ett potentiellt sådant agerande är 

exempelvis att vårdgivarna medvetet väljer mindre sjuka patienter med syftet att minimera risken för 

dåliga ”ratings” i patientinformationen. Ett ytterligare exempel på en sådan negativ effekt kan vara 

om vårdgivaren reducerar sitt kvalitetsförbättringsarbete till de indikatorer som redovisas i 

information och samtidigt ignorerar faktorer som på andra sätt kan vara avgörande för 

kvalitetsutvecklingen (Power 1999, Raleigh & Foot 2010, Berwick et al 2003). 

En ytterligare risk med kvalitetsredovisningar som ett underlag för vårdvalsinformation är att den 

publicerade informationen om vårdens kvalitet tenderar att snabbt bli inaktuell. Detta kan leda till att 

patienter och medborgare gör val på felaktiga grunder, exempelvis utifrån kvalitetsförhållanden som 

inte längre är giltiga. 

3.2 Hur bör informationen utformas för att öka patienters 
förståelse och användning av den? 

Ovan beskrevs begreppet kvalitet, hur kvalitet kan mätas och vilka risker som är förknippade med att 

offentligt redovisa resultaten av kvalitetsmätningar. Detta eftersom kvalitetsbegreppet är centralt i 

den jämförande informationen om olika vårdgivare. I föreliggande avsnitt görs vidare en genomgång 

av hur vårdvalsinformationen bör utformas för att möjliggöra välinformerade val. Det finns 

nämligen flera olika sätt att genom kognitionspsykologiska principer utforma vårdvalsinformationen 

så att den blir lättare för patienterna att tillgodogöra sig (Peters 2010, Hibbard & Peters 2003, Vaiana 

& McGlynn 2002, Lubalin & Harris-Kojetin 1999). Råden är naturligtvis lika tillämpliga på 

information i pappersformat såväl som på webbsidor. 

Hibbard et al. (2010) visar i en studie hur enkla beskrivningar av kvalitetsindikatorerna kan förbättra 

patienternas förståelse och användning av informationen. Istället för att enbart rada upp ett antal 

indikatorer i informationen bör respektive indikator ges en tydlig definition som visar vilka aspekter 

av vården som indikatorn mäter och hur den kan relateras till konkreta vårdutfall, t.ex. information 

om att följsamhet till hygienrutiner kan minska antalet vårdrelaterade infektioner. Denna typ av 

deskriptiv information visar sig leda till att patienterna ser informationen om olika vårdgivares 

kvalitet som mer värdefull och användbar. 

Dessutom är det enligt en studie av Peters et al (2009) viktigt att erbjuda information som möjliggör 

för patienterna att jämföra och väga olika alternativ mot varandra. Detta kan göras genom att i 

samband med publicering av kvalitetsindikatorer gradera kvaliteten utifrån givna kvalitetsstandarder, 

dvs. en värdeskala som anger vad som kan betraktas som bra eller dåligt. Exempel på en värdeskala 

kan vara att gradera resultaten i bra, medel och dåligt.  Ett alternativt sätt att stödja patienten i att 

värdera en viss vårdgivares kvalitet är att sätta dess resultat i relation till andra vårdgivares resultat. 

Om en patient i valet av exempelvis sjukhus får information om att trycksårsprevalensen hos 

vårdgivaren är ett fall på 100 kan det vara svårt att värdera vad den uppgiften egentligen säger om 

risken för trycksår. I jämförelse med en annan vårdgivare där prevalensen istället är fem fall på 100 

får uppgiften däremot ett tydligare relativt värde, dvs. patienten kan lättare bedöma skillnaderna i 

kvalitet mellan de två olika alternativen och jämföra respektive vårdgivares för- och nackdelar.  

En ytterligare aspekt som lyfts fram är att webbaserade informationstjänster är ett bra verktyg för att 

utforma en mer flexibel och individanpassad information gentemot olika patienter (Vaiana & 

McGlynn 2002, Baxter et al. 2008). Via en interaktiv webbsida kan patienter själva välja vilken 
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information som de finner mest intressant och lättillgänglig. Om patienten exempelvis är ovan vid att 

läsa grafer och tabeller kan Internetverktygen erbjuda förklarande modeller för hur graferna eller 

tabellerna ska läsas och tolkas. Dessutom kan interaktiva webbsidor möjliggöra för patienterna att 

söka på egenhändigt utvalda kvalitetsindikatorer, exempelvis en vårdgivares geografiska läge eller 

vårdpersonalens kompetens, vilka sedan redovisas i en lista utifrån sökningen. Möjligheten att välja 

kvalitetsindikatorer utifrån egna preferenser kan stödja patienter och medborgare i att sålla i en stor 

mängd information och vidare bidra till att göra informationen mer relevant och motiverande i 

valsituationen. Idag finns flera svenska exempel på sådana interaktiva webbplatser, bland annat 1177 

och OmVård. 

Forskningen ger även mer konkreta exempel på hur informationsmaterialets design kan underlätta 

patienternas bearbetning av informationen och som en följd av detta göra välinformerade val. Vaiana 

och McGlynn (2002) har i en översiktsartikel sammanställt empirisk forskning om hur 

framställningen av komplex information bör genomföras för att bidra till välinformerade val. 

Forskarna har utifrån denna genomgång sammanställt ett antal egenskaper hos användarvänligt 

informationsmaterial, som kan användas som vägledning vid utformningen av information vid 

vårdval i sjukvården. Resultaten i översiktsartikeln stärks även av en nyare studie av Boyce et al. 

(2010). 

Tydliga rubriker är ett effektivt sätt att ge informationsmaterialet struktur. Genom rubriker 

underlättar man för patienterna att göra jämförelser mellan olika alternativ. För att uppnå en god 

effekt måste rubrikerna tillämpas konsekvent och innehållet under de olika rubrikerna måste 

överensstämma mellan olika vårdgivare. Forskning har visat att rubriker som innehåller en handling, 

en tydlig målgrupp eller indikerar vilken typ av frågeställning texten kommer att ge svar på är lättare 

för patienten att ta till sig. Tydliga rubriker underlättar även för minnet att ordna informationen 

hierarkiskt. 

Numrerade listor eller punktlistor kan vara en effektiv metod att visuellt framhäva viss information 

så länge de inte överanvänds. De underlättar för patienter att hitta den mest relevanta informationen 

och ger även struktur åt informationsmaterialet som listas. Något som i sin tur kan underlätta för 

minnet att sortera informationen. 

Konsekvent sidlayout underlättar vidare för patienten att snabbare bekanta sig med 

informationsmaterialet, att orientera sig i materialet och hitta relevant information. 

Grafer är ett användarvänligt framställningsformat för att göra informationen mer jämförbar. 

Graferna är lättast att avläsa om de illustreras i form av staplar som bedöms mot en gemensam skala. 

Effekterna kan även förstärkas genom konsekvent färgsättning som hjälper patienten att differentiera 

mellan olika staplar.  

Tabeller tenderar att vara mer svårtillgängliga än grafer, men kan enligt forskningen, användas för 

att på ett effektivt sätt presentera jämförande, numerisk information. Ett antal principer finns 

framtagna för att göra tabeller mer användarvänliga. Dessa principer kan anses speciellt viktiga för 

den grupp patienter som är ovana att hantera numerisk data och tabeller: 

 Avrunda till två signifikanta siffror. Genom att avrunda till ett tal med max två signifikanta 

siffror får man ett enklare, tydligare och mer lätthanterligt tal. 

 Sortera data i kolumner. Det har visat sig vara enklare och mer intuitivt för användarna att 

jämföra numerisk information sorterad i kolumner än i rader.  

 Rangordna data på ett meningsfullt sätt. Rangordna exempelvis tal från det största till det minsta. 
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3.3 Rekommendationer för vårdvalsinformationens innehåll och 
utformning 

I föreliggande avsnitt ges rekommendationer kring vad vårdvalsinformationen bör innehålla mer 

konkret och hur den bör utformas för att möjliggöra välinformerade val. Det rekommenderade 

innehållet i informationen bygger på de tidigare redovisade teoretiska litteraturgenomgångarna i 

rapporten, dvs. vilken information patienterna efterfrågar inför valet av vårdgivare och hur de 

använder sig praktiskt av informationen. Till grund för rekommendationerna ligger även en 

modifierad version av Anderssons (2008) och Statskontorets (2007) modeller för 

vårdvalsinformation. Rekommendationerna sammanfattas slutligen i en analysmodell i avsnitt 4.1 

(Tabell 1).   

1. Information om valmöjligheterna  

Om patienter och medborgare ska kunna använda sig av sin valfrihet måste de först och främst få 

information om vilka olika valmöjligheter som finns inom sjukvården och vad valfriheten omfattar.  

2. Information om hur man går till väga för att använda valmöjligheterna 

Ytterligare betydelsefull information är hur patienter/medborgare ska gå till väga för att använda 

sina valmöjligheter. Många känner till att man har rätt att välja sin egen vårdcentral eller att det finns 

en vårdgaranti för besök och behandling i specialistsjukvården. Däremot är det inte lika säkert att 

man känner till hur man som patient ska gå till väga för att välja vårdgivare eller åberopa 

vårdgarantin, varför det är väsentligt att information finns om detta. 

3. Information om de olika vårdgivare som finns att välja mellan 

När patienterna/medborgarna väl fått kännedom om sina valmöjligheter bör de få utförlig 

information om vilka alternativ av vårdgivare som finns att välja mellan. Det rör sig om att förmedla 

information som gör att patienterna kan få en uppfattning om vilka tjänster som erbjuds, samt 

skillnader och likheter i kvalitet på vårdgivarnas tjänster. Här har vi valt att utgå från Avis 

Donabedians modell (1988 – se vidare avsnittet 3.1.2) för operationalisering av kvalitetsbegreppet. 

Strukturindikatorer 

För det första bör informationen innehålla uppgifter om vårdgivarnas strukturella förutsättningar att 

bedriva god vård. Strukturindikatorer beskriver vårdens kvalitet utifrån själva sjukvårds-

organisationen och dess tillgängliga resurser. Det rör sig om själva förutsättningarna för att kunna 

bedriva en god hälso- och sjukvård. Även litteraturgenomgången visade på att patienter och 

medborgare i hög grad efterfrågade information om strukturella indikatorer, exempelvis kompetens 

och vårdgivares geografiska tillgänglighet. Här väljer vi att även lägga till information som rör 

vårdgivarens driftsform eftersom det för många människor kan vara en viktig faktor i valet av 

vårdgivare. 

Processindikatorer 

För det andra bör informationen innehålla information om processindikatorer. Processindikatorer 

beskriver hur vården bedrivs i praktiken, exempelvis det preventiva arbetet, diagnostik, 

behandlingar, omvårdnad och rehabilitering. Processen utmärks av vad som händer i mötet mellan 

patienten och vården. Det kan röra sig om tillgänglighet, med avseende på väntetid till besök och 

behandling, följsamhet till nationella riktlinjer och läkemedelslistor. Vi har valt att kategorisera 

kriterierna utifrån tillgänglighet, med avseende på väntetider till vården och ”annat” som syftar på en 

rad olika processindikatorer som skulle kunna vara lämpliga att redovisa för patienter och 

medborgare. I utredningen tar vi dock inte ställning till exakt vilka processindikatorer som ska finnas 
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med, förutom tillgänglighetsaspekten, vilken är självklar i sammanhanget. Dessa bör väljas ut i 

samarbete med medicinsk expertis, patient- och medborgarföreträdare m.fl.  

Utfallsindikatorer 

För det tredje bör informationen om vårdgivarnas kvalitet innehålla information om det medicinska 

utfallet. Utfallsindikatorer mäter effekterna av vården på enskilda patienter. Exempel på utfallsmått 

är ändringar i hälsostatus, komplikationsfrekvens, dödlighet eller funktionsförmåga efter behandling, 

men även patientnöjdhet med vårdinsatsen. Vi har valt att dela in utfallsindikatorerna i 

patientnöjdhet och medicinska utfallsmått. Just information om patientnöjdhet har visat sig vara en 

viktig aspekt som patienterna efterfrågar enligt litteraturgenomgången. De medicinska utfallsmåtten 

bör, liksom i fallet med processindikatorerna, tas fram i samarbete med medicinsk expertis m.fl. 

4. Tillgänglig information 

För att alla patienter och medborgare ska kunna ta del av vårdvalsinformationen måste den givetvis 

vara tillgänglig. Tillgängligheten avgörs av flera olika faktorer. Informationen kan behöva spridas 

via olika kanaler, exempelvis via Internet och via telefontjänst. Att informationen finns på andra 

språk eller på lättläst svenska är ytterligare exempel på faktorer som kan bidra till ökad 

tillgänglighet. 

5. Överskådlig information 

Kravet på transparent information om valmöjligheter och olika vårdgivaralternativ bör vägas mot 

kravet på överskådlighet. Är informationen för omfattande finns det en risk att människor avstår från 

att ta del av informationen och i förlängningen att medvetna val försvåras. Det måste vara möjligt att 

överblicka de olika valmöjligheterna, tjänsternas innehåll och kvalitet utan att behöva drunkna i 

information, som kanske inte heller skulle ha spelat någon större roll för patientens/medborgarens 

val. Nedan utvecklas de sätt på vilka informationen kan göras mer överskådlig. 

Möjlighet att välja ut och jämföra vårdgivare 

Inom ramen för de olika valfrihetsreformerna förväntas patienterna göra aktiva val mellan ett stort 

antal vårdgivare. I vissa landsting finns det exempelvis ända upp till 200 vårdcentraler att välja 

mellan i primärvården. För att underlätta för patienterna att skaffa sig en överblick över 

informationen om de olika alternativen bör det därför finnas en jämförelsetjänst. Genom att använda 

jämförelsetjänsten kan patienten/medborgaren välja ut ett antal vårdgivaralternativ och jämföra dem 

mot varandra utifrån olika parametrar istället för att klicka sig fram från vårdgivare till vårdgivare. I 

jämförelsetjänsten presenteras informationen om vårdgivarna i kolumner sida vid sida vilket gör det 

enklare för användarna att uttyda skillnader och likheter i kvalitet och utbud mellan de olika 

alternativen.  

Jämförande rubriker 

Jämförande rubriker är också betydelsefullt för att informationen ska bli överskådlig, främst när det 

gäller information i pappersformat (Vaiana & McGlynn 2002). Det innebär att vårdgivarna under 

olika rubriker som exempelvis ”språk”, ”öppettider”, ”vårdutbud” eller ”patientnöjdhet” får lämna in 

uppgifter för respektive rubrik/kategori som huvudmannen för informationen sedan sammanställer. 

Rubrikerna gör informationen mer överskådlig och gör det lättare för användarna att jämföra 

skillnader och likheter mellan olika vårdgivare. Exempelvis blir det tydligare vad en vårdgivare inte 

kan erbjuda när information saknas under vissa rubriker.  

Kvalitetsindikatorer för samtliga vårdgivare 

Informationen om olika vårdgivaralternativ blir svår att jämföra om det saknas uppgifter om 

kvalitetsindikatorer för vissa vårdgivare. Vidare visar studier att det kan inskränka på 
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konkurrensneutraliteten i och med att patienter/medborgare i större utsträckning tenderar att välja 

vårdgivare för vilka det finns utförlig information framför vårdgivare som saknar uppgifter om olika 

kvalitetsindikatorer (Boyce et al. 2010). 

Enhetlig layout 

Internationell litteratur pekar på att informationen blir mer användarvänlig om en enhetlig layout 

används för att redovisa informationen om exempelvis olika vårdgivaralternativ (Vaiana & McGlynn 

2002). I praktiken innebär det att information om vårdgivarnas tjänster och kvalitet bör samlas i 

samma mall eller webbsystem för att göra utseendet likvärdigt. Att exempelvis enbart lägga upp en 

länk till de privata vårdgivarnas webbplatser är inte godtagbart utifrån detta kriterium. 

6. Tillförlitlig information 

Något som också visat sig viktigt i litteraturgenomgången är att patienterna ska kunna lita på att 

informationen är uppdaterad och kvalitetssäkrad när de utifrån den gör sina val av vårdgivare.  

Uppdaterad 

Grundläggande vad gäller innehållet i vårdvalsinformationen är att statistiska uppgifter och annan 

fakta om vårdgivarna ska vara uppdaterad. Annars finns en risk att patienter och medborgare väljer 

vårdgivare på felaktiga grunder. 

Kvalitetssäkrad  

Avslutningsvis bör innehållet i informationen givetvis vara kvalitetssäkrad, dvs. uppgiftslämnaren 

ska ha kontrollerat att det exempelvis inte finns någon snedvridning i den information som beskriver 

vårdgivarnas kvalitet. Det kan bland annat handla om att svarsfrekvensen för en viss vårdcentral är 

för begränsat som underlag för att redovisa uppgifter om patientnöjdhet. 
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4. Tillgänglig vårdvalsinformation på nationell och 
regional nivå 
Ovan redovisades en modell som visar vad kvalitetsinformationen bör innehålla och hur den bör 

utformas. Men vilken information finns egentligen tillgänglig i praktiken för patienter och 

medborgare? I föreliggande avsnitt granskas vilken information som idag finns tillgänglig för 

medborgare och patienter inför val av vårdgivare, exempelvis på landstingens egna webbplatser. Den 

genomförda granskningen visar vilken information som i nuläget redovisas för att stötta medborgare 

och patienter i valet av vårdgivare, men pekar också på vilka områden som behöver utvecklas i 

informationen för att den ska stödja välinformerade val. Resultaten redovisas i form av översiktliga 

tabeller. 

4.1 Analysmodellen 

Den tidigare genomgången av vad informationen bör innehålla och hur den bör utformas ligger till 

grund för en analysmodell som vi använder för att kunna beskriva i vilken mån tillgänglig 

vårdvalsinformation kan stödja patienter och medborgare att göra välinformerade val av vårdgivare. 

Under analysens gång har vi, på landstingens och andra aktörers webbplatser, funnit ytterligare 

kriterier för vårdvalsinformationens utformning och innehåll som vi bedömt bör vara med i den 

slutgiltiga analysmodellen. Således är analysmodellen ett resultat av både en deduktiv och en 

induktiv process. Analysmodellen sammanfattas i Tabell 1 nedan. Andra kriterier än de som angavs 

ovan skulle naturligtvis kunna ingå i modellen. Men för att göra analysen i granskningen hanterbar 

har vi begränsat antal kriterier i modellen. 

Analysmodellen syftar till att fungera som en slags måttstock mot vilken man kan jämföra den 

nuvarande vårdvalsinformationen. Viktigt att poängtera är att jämförelsens syfte inte är att negativt 

peka ut vare sig landsting, regioner eller privata aktörer, utan att lyfta fram både svagheter och 

styrkor med den vårdvalsinformation som finns tillgänglig idag.    

När den slutgiltiga analysmodellen färdigställts genomfördes en granskning av informationen för att 

säkra att alla kriterier inkluderats.  Granskningen av webbplatserna genomfördes under perioden 4 

februari – 20 februari 2011. Reliabiliteten i analysen har kontrollerats genom att två olika personer 

har bytt informationskällor med varandra och därigenom upprepat den systematiska granskningen. 

Resultatet av den upprepade granskningen blev i hög grad detsamma oberoende av vem som utförde 

den. Det kan naturligtvis finnas information på webbplatserna som granskningen inte har inkluderat, 

bland annat mot bakgrund av att webbplatserna består av tusentals sidor. Att vi i granskningen inte 

kunnat hitta relevant information i vissa fall innebär säkerligen att inte heller patienter eller 

medborgare kunnat hitta informationen.  Informationen kan också ha förändrats sedan granskningen 

i februari 2011. 
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TABELL 1. STUDIENS ANALYSMODELL 

Kategori Exempel på undersökta indikatorer 

Information om 
valmöjligheter 

Information om möjlighet till val av vårdgivare, vårdgarantin, fritt val tandläkare 

Information om hur man 
använder valmöjligheterna 

Information om val eller byte av vårdgivare samt vårdgarantin. 

Information om de olika 
vårdgivaralternativen 

Information om driftsform, antal anställda, vårdutbud, öppettider, adressuppgifter, 
språkkompetens, tillgänglighet, patientnöjdhet, medicinskt utfall 

Tillgänglig information Information på andra språk, lättläst svenska, talsyntes, telefontjänst 

Överskådlig information Information om möjligheter att välja ut och jämföra olika vårdgivare. Jämförande 
rubriker, kvalitetsindikatorer för samtliga vårgivare, enhetlig layout 

Tillförlitlig information Uppdaterad, kvalitetssäkrad information 

4.2 Urval av informationskällor 

Ovan utvecklades analysmodellen som används för att granska tillgänglig vårdvalsinformation. Den 

vårdvalsinformation som vi valt att granska är följande:  

Landstingen/regionernas webbsidor 

Av 9 kap. 1 § Lagen om valfrihetssystem (LOV) framgår bl.a. att sjukvårdshuvudmännen ska lämna 

information till enskilda om samtliga leverantörer som myndigheten tecknat kontrakt med inom 

ramen för valfrihetssystemet. Informationen ska enligt LOV vara saklig, relevant, jämförbar, 

lättförståelig och lättillgänglig.  Även hälso- och sjukvårdslagen anger att patienten ska erbjudas 

information om sina möjligheter att välja vårdgivare inom den offentligt finansierade hälso- och 

sjukvården. Av den anledningen har vi valt att särskilt granska vilken vårdvalsinformation som 

huvudmännen för sjukvården erbjuder sina invånare.  En avgränsning i granskningen är att vi enbart 

undersöker vilken information som gjorts tillgänglig på landstingens/regionernas webbplatser. 

Ytterligare information kan finnas redovisad i olika former av tryckta skrifter som skickas hem till 

landstingsinvånarna. På grund av begränsad tid har vi dock inte funnit det möjligt att inom ramen för 

uppdraget granska den typen av informationsmaterial. 

1177 

Vid sidan av landstingens/regionernas egna webbplatser har vi även valt att granska landstingens 

gemensamt ägda webbplats 1177. Webbplatsen drivs av företaget Inera. Inera är i sin tur upphandlat 

av bolaget CeHis som är gemensamt ägt av samtliga landsting. Det är CeHis som ger uppdrag till 

Inera om vilken information som ska utvecklas på webbplatsen. 1177 är tänkt att fungera som 

medborgarnas första naturliga kontakt med vården och har tills i slutet av föregående år primärt 

erbjudit information om symtom och sjukdomar, behandlingar, läkemedel etc. I december 2010 

uppdaterades emellertid sidan med ett nytt utseende och utökat innehåll. I det nya konceptet har 

varje landsting och region en egen ingång med lokalt utformad information, samt nyheter och länkar 

till de aktuella e-tjänster som finns inom respektive landsting/region. Nytt är vidare att patienter och 

medborgare kan söka och hitta vårdenheter, kontaktuppgifter och öppettider i hela landet via tjänsten 

”Hitta och jämför vård”. Jämförelseguiden ger också patienter och medborgare jämförande 

information om patientnöjdhet och tillgänglighet vid landstingens vårdcentraler.  
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I dagsläget redovisar flertalet landsting/regioner information om de olika vårdvalen och 

vårdgivaralternativen på sina egna webbplatser. Flera har dock valt att länka till 1177: s 

jämförelseguide för att erbjuda patienter och medborgare jämförande information om patientnöjdhet 

och tillgänglighet. En del landsting redovisar ingen egen information om vårdvalsalternativen utan 

har valt att uteslutande informera om detta via 1177. Den nationella webbplatsen används således 

både som ett komplement till och som ibland ett substitut för den vårdvalsinformation som annars 

redovisas på landstingens egna webbplatser. Mot den bakgrunden är det centralt att 1177 ingår i 

granskningen av tillgänglig vårdvalsinformation.  

OmVård 

Utöver landstingens lokalt och nationellt redovisade information granskas också webbplatsen 

OmVård. Webbtjänsten finansieras av intresseorganisationen Svenskt Näringsliv och syftar till att 

underlätta för allmänheten att göra välgrundade val av vårdgivare, öka medvetenheten bland 

befolkningen för vårdfrågor samt bidra till kvalitetsutveckling i vården.  Av huvudsakligt intresse för 

granskningen är innehållet i den jämförelseguide som finns på OmVård och som patienter och 

medborgare kan använda sig av för att jämföra vårdcentraler, men även sjukhus. Webbsidan har ca 

60 000 besökare i månaden och utgör således en betydelsefull informationskälla vid sidan av den 

information som redovisas av landstingen och 1177. 

Doktorsguiden 

Ett ytterligare privat initiativ för att guida patienter och allmänhet i valet av vårdgivare är 

Doktorsguiden. Webbtjänsten startades 2007 och syftar i första hand till att stödja patienter att hitta 

rätt läkare. På webbplatsen rangordnas läkare utifrån patienternas egna omdömen. Webbplatsen är 

inte statligt sanktionerad utan är uteslutande ett privat initiativ.  Webbplatsen har fått mycket kritik 

av framförallt professionen och representanter för Läkarförbundet. Man har menat att informationen 

inte är trovärdig och att den på ett negativt sätt lämnar ut enskilda läkare. Antal omdömen som 

lämnats på webbplatsen uppgår emellertid hittills till 12019 stycken, vilket indikerar att antalet 

användare är relativt högt (www.doktorsguiden.se).  Vi har av den anledningen ändå valt att även 

inkludera Doktorsguiden i granskningen. 

4.3 Tillgänglig information  

Nedan granskas och redogörs för vilken information som idag finns tillgänglig för medborgare och 

patienter inför val av vårdgivare, exempelvis på landstingens egna webbplatser. Resultaten av 

analysen är till stora delar sammanfattad i tabeller för att ge en bättre översikt. Ett kryss i tabellen 

markerar att informationskällan uppfyller kriteriet i idealmodellen. Ett streck markerar att kriteriet 

inte är uppfyllt. Ordet ”delvis” markerar att kriteriet uppfylls delvis eller att det råder en osäkerhet 

kring huruvida information finns tillgänglig eller inte. I flera fall är de olika beteckningarna 

markerade med upphöjda siffror. Under respektive tabell ges en förklaring till dessa. 

4.3.1 Information om valmöjligheterna 

Det första kriteriet i analysmodellen för vårdvalsinformationen berör i vilken utsträckning landsting 

och privata aktörer informerar om patienters och medborgares valmöjligheter.  Genomgången visar 

att flertalet aktörer informerar om både vårdval i primärvården, vårdgarantin, 

valfrihetsrekommendationen och fritt val av tandläkare för barn och unga. Några undantag finns 

emellertid. Vare sig på 1177, OmVård eller Doktorsguiden redovisas information om 

valfrihetsrekommendationen eller fritt val av tandvård för barn och unga. Doktorsguiden informerar 

inte heller om rätten att välja vårdgivare i primärvården eller om vårdgarantin (se Tabell 2). Att 

information om möjligheten att välja vårdgivare över hela landet saknas är anmärkningsvärt då alla 
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tre webbplatserna bland annat har som syfte att redovisa nationell information om olika vårdgivare 

för att stödja medvetna val. Många känner säkert till rätten att välja vårdcentral inom ramen för 

landstingens vårdval i primärvården. Däremot kan valfrihetsrekommendationen antas vara mindre 

välkänd eftersom den reformen inte lanserats lika intensivt av alla landstingen (Fredriksson & 

Winblad 2008). 

TABELL 2. INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT VÄLJA 

Landsting/Regioner/Övriga 
aktörer 

Vårdval 
primärvård 

Vårdgarantin Valfrihets-
rekommendation 

Fritt val av 
tandläkare barn 
och unga 

Stockholms län X X X X 

Uppsala län X X X X 

Sörmland X X X X 

Östergötland X X X X 

Jönköpings län X X X X 

Kronoberg X X X X 

Kalmar län X X X X 

Region Gotland X X X X 

Blekinge X X X Delvis1 

Region Skåne X X X X 

Region Halland X X - X 

Västra Götalandsregionen X X X X 

Värmland X X X Framgår ej2 

Örebro län X X X X 

Västmanland X X X X 

Dalarna X X Delvis3 X 

Gävleborg X X X X 

Västernorrland X X X Framgår ej2 

Jämtlands län X X X X 

Västerbottens län X X X Framgår ej2 

Norrbottens län X X X X 

1177 X X - - 

OmVård X X - - 

Doktorsguiden - - - - 

1 Landstinget uppger på webbplatsen att man har rätt att välja mellan privata och offentliga tandvårdsmottagningar men det är 
oklart om detta även gäller för barn och unga. 
2 Det är oklart om information saknas eller om landstinget inte erbjuder fritt val inom barn- och ungdomstandvården 
3 Om man söker på ordet valfrihet i sökrutan på landstingets webbplats kommer en text om valfrihetsrekommendationen upp på 
lättläst svenska. Det är inte möjligt att hitta information via huvudmenyerna varför vi bedömt att detta kriterium inte uppfylls helt.  

4.3.2 Information om hur man går till väga för att välja vårdgivare 

Det andra kriteriet i analysmodellen berör huruvida det finns information om hur man som patient 

eller medborgare ska gå till väga för att välja vårdgivare inom ramen för vårdval, 

valfrihetsrekommendationen och vårdgarantin. Granskningen visar att samtliga aktörer med 

undantag för OmVård och Doktorsguiden informerar om hur patienten ska göra för att välja eller 

byta vårdgivare inom ramen för vårdvalet i primärvården (se Tabell 3). 

När det gäller information om hur patienten ska gå till väga för att åberopa vårdgarantin ser det 

något sämre ut. 17 av de 21 landstingen och regionerna förklarar utförligt hur och vem patienten ska 

kontakta för att få besök eller behandling hos vårdgivare med kortare väntetider. De 
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landsting/regioner som inte ansetts uppfylla kriteriet har en allmänt hållen information om 

vårdgarantins tidsgränser men informerar inte tydligt om hur man ska gå till väga för att åberopa 

vårdgarantin och vem man ska kontakta för att få hjälp att nyttja garantin (se Tabell 3).  

I likhet med informationen gällande vårdgarantin är det få landsting som informerar om hur man 

som patient ska gå till väga för att nyttja valfrihetsrekommendationen.  Endast 13 av 21 

landsting/regioner informerar om detta. (se Tabell 3). Ofta behövs en så kallad valfrihetsremiss från 

hemlandstinget för att patienten ska vara berättigad till planerad vård hos annan vårdgivare eller hos 

annat landsting. I vissa landstings/regioners information framgår det dock inte tydligt vem patienten 

ska vända sig till för att få en valfrihetsremiss underskriven eller vilka andra initiativ den enskilde 

måste ta för att få vård hos annan vårdgivare i enlighet med valfrihetsrekommendationen.  

En majoritet av landstingen informerar emellertid om hur man som patient ska gå till väga för att 

välja tandläkare inom fritt val för barn och unga. Detta tycks, i likhet med information om vårdval 

inom primärvården, ingå som en mer naturlig del av informationsutbudet. Det bör dock påpekas att 

tio landsting/regioner som erbjuder fritt val för barn- och ungdomstandvård, enligt granskningen, 

inte informerar om hur man ska gå till väga för att välja tandläkare (se Tabell 3).  

Bland de nationella informationsaktörerna informerar enbart 1177 om hur patienten/medborgaren 

ska gå till väga för att välja vårdcentral inom vårdvalet i primärvården. I övrigt ger ingen, enligt 

bedömningen, av de nationella aktörerna upplysningar om hur patienten ska åberopa vårdgarantin, 

använda sig av valfrihetsrekommendationen eller välja tandläkare inom fritt val för barn och unga 

(se Tabell 3). 

TABELL 3. INFORMATION OM HUR MAN GÅR TILL VÄGA FÖR ATT VÄLJA VÅRDGIVARE 

Landsting/Regioner/Övriga 
aktörer 

Vårdval 
primärvård 

Vårdgarantin Valfrihets-
rekommendation 

Fritt val av 
tandläkare barn och 
unga 

Stockholms län X X X X 

Uppsala län X X - X 

Sörmland X X - X 

Östergötland X X X - 

Jönköpings län X - - - 

Kronoberg X - X X 

Kalmar län X - - X 

Region Gotland X X X X 

Blekinge X X - - 

Region Skåne X X X - 

Region Halland X X - - 

Västra Götalandsregionen X X X - 

Värmland X X X - 

Örebro län X X X X 

Västmanland X - - X 

Dalarna X X - - 

Gävleborg X X X X 

Västernorrland X X X - 

Jämtlands län X X X X 

Västerbottens län X X X - 

Norrbottens län X X X X 

1177 X - - - 

OmVård - - - - 

Doktorsguiden - - - - 
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4.3.3 Kvalitetsinformation 

Det tredje kriteriet i analysmodellen går ut på att patienter och medborgare bör erbjudas utförlig 

information om vilka vårdgivaralternativ som finns att välja mellan. Patienten ska få en uppfattning 

dels om vilka tjänster som erbjuds dels om skillnader och likheter i tjänsternas kvalitet. Nedan 

redovisas resultaten av granskningen på vårdcentralsnivå. En kortare redogörelse finns även för 

vilken kvalitetsinformation som redovisas om sjukhusen/enskilda mottagningar, privata specialister, 

enskild vårdpersonal, psykiatri, samt missbruks- och beroendevården. 

4.3.3.1 Kvalitetsinformation om vårdcentraler/husläkarmottagningar 

Strukturindikatorer  

Strukturindikatorerna beskriver, som nämndes tidigare, vårdgivarnas förutsättningar att bedriva vård 

med hög kvalitet med avseende på exempelvis personalresurser, öppettider, vårdutbud och 

personalens kompetens.  I tabell fyra och fem nedan finns en översikt över samtliga kriterier i 

analysmodellen som berör strukturindikatorerna.  Granskningen visar att både enskilda landsting och 

nationella aktörer många gånger saknar grundläggande information om strukturindikatorer på 

vårdcentralnivå.  

Fem av 21 landsting tydliggör inte på sina webbplatser vilka vårdcentraler som bedrivs i privat 

respektive offentlig regi, trots att detta kan antas vara av intresse när patienter och medborgare väljer 

vårdcentral (se Tabell 4).   

När det gäller antalet anställda varierar informationen mellan landstingen och mellan enskilda 

vårdcentraler.  Ett landsting, Gävleborg, uppger ingen information om antalet anställda vid 

vårdcentralerna. Övriga landsting/regioner lämnar delvis uppgifter om detta, vilket betyder att de för 

vissa vårdcentraler lämnar uppgifter om vilka personer som är anställda där. I de allra flesta fall 

finns inte heller någon siffra på det totala antalet anställda utan informationen framgår indirekt 

genom att vårdcentralen ger en lista med namn och yrke på de anställda. Ingen av de nationella 

aktörerna informerar om antalet anställda (se Tabell 4). 

Antalet anställda vid vårdcentralen är en särskilt intressant uppgift i relation till hur många patienter 

som finns listade vid vårdcentralen. Det är exempelvis tänkbart att en vårdcentral med ett fåtal 

anställda och ett stort antal listade patienter har sämre förutsättningar att erbjuda god tillgänglighet 

än vad en vårdcentral med en balans i antal anställda och listade patienter har. Det är emellertid bara 

3 av 21 landsting som informerar om antalet listade patienter vid respektive vårdcentral. 1177, 

OmVård eller Doktorsguiden saknar i likhet med flera landsting/regioner också information om detta 

(se Tabell 4).  

Kriteriet rörande kompetens uppfylls inte heller fullt ut av landstingen/regionerna. En majoritet av 

landstingen/regionerna informerar förvisso om vilken kompetens personalen har, vilket är ett 

betydligt bättre resultat än informationen gällande antalet anställda och antalet listade patienter. 

Samtidigt är det nio landsting som saknar en systematisk information genom att det för vissa 

vårdcentraler, men inte alla, framgår vilken kompetens som finns att tillgå. Ett landsting, Gävleborg, 

har inga uppgifter alls om vårdpersonalens kompetens, något som förklaras av att de enbart redovisar 

information om de olika vårdcentralerna via 1177 där sådana uppgifter saknas helt. Inte heller 

OmVård eller Doktorsguiden erbjuder någon sådan information (se Tabell 4). 

Tio av 21 landsting, i princip hälften, redovisar på ett relativt systematiskt sätt vilket vårdutbud som 

respektive vårdcentral kan erbjuda. Två landsting redovisar inte på ett tydligt sätt vilken service som 

finns att tillgå vid de valbara vårdcentralerna, exempelvis om det finns mödra- och 

barnavårdscentral. Nio landsting erbjuder delvis information om detta genom att vårdutbudet 

framgår för vissa vårdcentraler, men inte för alla (se Tabell 4). 
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Förvånande är att endast ett av 21 landsting/regioner informerar om enskilda vårdcentraler har 

anställd personal som talar andra språk än svenska eller om vårdcentralen erbjuder tolk. Detta borde 

vara information av särskilt intresse för patienter med annat modersmål och som inte talar svenska 

(se Tabell 4).  

Varken 1177, OmVård eller Doktorsguiden erbjuder information om vare sig vårdutbud eller 

språkkompetens vid de olika vårdcentralerna. 

Mer grundläggande information om vårdcentralernas öppettider, kontaktuppgifter och geografiska 

tillgänglighet återfinns i större utsträckning på landstingens/regionernas webbplatser. 18 av 21 

landsting lämnar information om vårdcentralernas öppettider. Gävleborgs landsting lämnar 

information om öppettider via 1177. Två landsting saknar dock information om öppettider för vissa 

vårdgivare, vilket är anmärkningsvärt. Här borde samtliga landsting/regioner uppfylla kriteriet. 

Bland de nationella aktörerna finns enbart uppgifter om öppettider på 1177. Resultatet är i princip 

detsamma vad gäller uppgifter om vårdcentralernas geografiska tillgänglighet med den skillnaden att 

även OmVård redovisar uppgifter om detta.  Samtliga förutom Doktorsguiden redovisar information 

om kontaktuppgifter till vårdcentralen (se Tabell 5). 

De sista två kriterierna gällande strukturindikatorer berör information om fysisk tillgänglighet, 

exempelvis hiss eller handikapparkering och tillgång på laboratorium/egen provtagning. En 

övervägande majoritet av landstingen redovisar ingen särskild information om vårdcentralernas 

fysiska tillgänglighet. Möjligen beror det på att samtliga vårdgivare förväntas uppfylla det 

kvalitetskravet. Samtidigt redovisar två av landstingen/regionerna mycket utförlig information med 

både bilder och text som beskriver den fysiska tillgängligheten. I likhet med merparten av 

landstingen/regionerna finns inte heller någon information att tillgå om detta på de nationella 

aktörernas webbplatser. En majoritet av landstingen informerar, antingen via sin egen webbplats 

eller genom att länka till de privata vårdgivarnas webbplatser, om provtagningar kan erbjudas direkt 

via vårdcentralerna eller inte. 8 av 21 landsting uppger dock ingen information eller enbart delvis (se 

Tabell 5). 

Den sammantagna bedömningen är avslutningsvis att informationen om strukturindikatorer på 

vårdcentralnivå är mycket bristfällig. Detta är särskilt anmärkningsvärt då det torde finnas ett relativt 

stort intresse bland patienter och medborgare att kunna jämföra vårdcentraler utifrån exempelvis 

språkkompetens, vårdutbud, antal anställda osv. Samtliga landsting redovisar delar av de angivna 

kriterierna i analysmodellen, men sällan på ett systematiskt sätt för varje vårdcentral. Det får 

konsekvensen att det blir otydligt för patienter och medborgare om vårdcentralerna i praktiken 

saknar vissa väsentliga funktioner eller om det är informationen som brister. 
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TABELL 4. INFORMATION OM STRUKTURINDIKATORER 

Landsting/Regioner/Övriga 
aktörer 

Driftsform Antal 
anställda 

Kompetens Vårdutbud Antal 
listade 

Språk 

Stockholms län X Delvis1 Delvis1 Delvis1 - - 

Uppsala län - Delvis1 X Delvis1 - - 

Sörmland X Delvis1 Delvis1 X - Delvis1 

Östergötland X Delvis1 Delvis2 X - - 

Jönköpings län X Delvis1 Delvis1 X - - 

Kronoberg - Delvis1 X X X3 - 

Kalmar län X Delvis1 Delvis1 Delvis1 - - 

Region Gotland - Delvis1 X - - - 

Blekinge X Delvis1 X X - X 

Region Skåne - Delvis1 X X - - 

Region Halland X Delvis1 X Delvis4 - - 

Västra Götalandsregionen - Delvis1 X Delvis1 - - 

Värmland X Delvis1 Delvis1 Delvis1 - - 

Örebro län X Delvis1 X X - - 

Västmanland X Delvis1 X Delvis1 X - 

Dalarna X Delvis1 Delvis1 Delvis1 - - 

Gävleborg X - - - X - 

Västernorrland Delvis5 Delvis1 X X - - 

Jämtlands län Delvis5 Delvis1 Delvis1 X - - 

Västerbottens län X Delvis1 X Delvis1 - - 

Norrbottens län X Delvis1 Delvis1 X - - 

1177 X - - - - - 

OmVård X - - - - - 

Doktorsguiden - - - - - - 

1 Framgår i informationen för vissa vårdcentraler, men inte för alla. 

2 Information om detta framgår i de allra flesta fall i de broschyrer som finns att ladda ner om offentligt drivna vårdcentraler. 

3 Information om antalet listade patienter vid varje vårdcentral finns att tillgå i en pdf-fil på landstingets webbplats som 
uppdateras varje dag. 

4 Information om vårdutbudet finns delvis i Hallands egna jämförelsetjänst. Uppgifterna är dock inte heltäckande genom att det 
på vissa enskilda vårdcentralers webbplatser finns ytterligare information om vårdutbudet att tillgå. 

5 Direktlänk till 1177 och den regionala sidan där uppgifter finns om driftsform. 
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TABELL 5. INFORMATION OM STRUKTURINDIKATORER 

Landsting/Regioner/Övriga 
aktörer 

Öppettider Geografisk 
tillgänglighet 

Kontakt-
uppgifter 

Fysisk 
tillgänglighet 

Labb 

Stockholms län X X X - Delvis2 

Uppsala län X X X - X 

Sörmland X X X - X 

Östergötland X X X - X 

Jönköpings län X X X X Delvis2 

Kronoberg Delvis1 Delvis1 X - Delvis2 

Kalmar län Delvis1 X X - Delvis2 

Region Gotland X X X - X 

Blekinge X X X - X 

Region Skåne X X X - X 

Region Halland X X X - - 

Västra Götalandsregionen X X X X - 

Värmland X X X - X 

Örebro län X X X - X 

Västmanland X X X - - 

Dalarna X X X - X 

Gävleborg Delvis3 X X - - 

Västernorrland X Delvis1 X - X 

Jämtlands län X X X - X 

Västerbottens län X X X - X 

Norrbottens län X X X - X 

1177 X X X - - 

OmVård - X X - - 

Doktorsguiden - - - - - 

1 Framgår i informationen för vissa vårdcentraler, men inte alla. 

2 Framgår i informationen för vissa vårdcentraler, men inte alla. Det är oklart om detta beror på att vårdcentralen saknar labb eller om 
man inte uppgett i informationen att den servicen finns.  

3 Direktlänk till 1177 där information om vårdcentralernas öppettider finns. 

Process- och utfallsindikatorer 

Processindikatorerna beskriver, som nämndes tidigare, hur vården bedrivs i mötet med patienten. 

Några exempel på processindikatorer är exempelvis tillgänglighet, preventivt arbete, diagnostik och 

behandlingar. Kriterierna i analysmodellen som berör processindikatorerna har delats upp i dels 

information om tillgänglighet (med avseende på väntetider till vården) dels ”annat”. I tabell 6 nedan 

finns en översikt kring vilken information om processindikatorer som landsting/regioner och 

nationella aktörer erbjuder på sina respektive webbplatser. Granskningen visar att tre av 21 landsting 

informerar direkt på sina webbplatser om tillgängligheten till vårdcentralerna i vårdvalet. Tolv 

landsting informerar delvis om tillgängligheten, genom att i direkt anslutning till sidorna om vårdval 

länka till jämförelsguiden på 1177 där sådan information finns. Ofta nämner man också särskilt att 

1177 erbjuder jämförande information om tillgänglighet. Sex av 21 landsting informerar inte alls om 

processindikatorer i termer av tillgänglighet. I en del fall har de en länk till 1177, men nämner inte 

att där finns en jämförelseguide där man bland annat kan få information om vårdcentralernas 

tillgänglighet.  Vid sidan av landstingen och 1177 kan patienter och medborgare söka och jämföra 

vårdcentraler utifrån tillgänglighet på OmVård. Däremot inte på Doktorsguiden. 
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När det gäller övrig information om processindikatorer kan nämnas Örebro läns landsting och 

OmVård. Örebro läns landsting har ett system där respektive vårdcentral under en rubrik som heter 

”kvalitet” får ange hur de arbetar för att uppnå god kvalitet på vården. Det är emellertid tveksamt om 

detta uppfyller definitionen på en processindikator. Intressant att notera är att den aktör som kommit 

längst på området är den privata aktören OmVård. Till skillnad från landstingens information 

presenteras på webbplatsen uppgifter om andelen diabetespatienter där HbA1c-värde mätts under 

kalenderåret, antal diagnossatta besök och följsamhet till läkemedelslistor. Begränsningen ligger i att 

uppgifterna endast finns redovisade för ett fåtal vårdcentraler i landet, främst i Stockholmsregionen 

(se Tabell 6). 

Bland utfallsindikatorerna är det främst information om patientnöjdhet som redovisas på 

landstingens/regionernas webbplatser. Tre landsting redovisar direkt på sina webbplatser uppgifter 

om patienternas nöjdhet med de olika vårdcentralerna i vårdvalet. Tretton av 21 landsting länkar till 

1177 där jämförande information om patientnöjdhet finns. Fem landsting informerar varken om 

patientnöjdhet på den egna webbplatsen eller genom att länka till 1177:s jämförelseguide. I vissa fall 

finns en länk till 1177, men landstinget/regionen informerar inte om att där finns en jämförelseguide 

där patienter och medborgare kan jämföra vårdcentraler (se Tabell 6).   

Information om medicinska utfallsmått är i det närmaste obefintlig. Bland de webbplatser som 

granskats är det enbart OmVård som redovisar sådan typ av information och då i mycket begränsad 

utsträckning. Den information som finns rör uppfyllande av kriterier för god astma- och allergivård. 

Uppgifterna finns vidare, i likhet med information om processindikatorerna, endast redovisade för ett 

fåtal vårdcentraler i landet (se Tabell 6). 

Sammantaget visar granskningen att de allra flesta landsting/regioner redovisar information om 

processindikatorer i termer av tillgänglighet till vårdcentralerna. Övriga uppgifter såsom följsamhet 

till läkemedelslistor, andel diagnossatta patienter m.m. finns endast i liten omfattning redovisat på 

landstingens webbplatser. Den nationella webbplatsen OmVård. har i något större utsträckning 

information om processindikatorer (se tabell 6).  

När det gäller utfallsmåtten finns på de olika webbplatserna information om patientnöjdhet med 

olika vårdcentraler och på Doktorsguiden även om enskilda läkare.  Däremot finns i princip ingen 

information om medicinska utfall. Förmodligen beror detta på svårigheten i att mäta vårdens utfall i 

termer av kvalitet. Det är exempelvis svårt att leda i bevis att det medicinska utfallet är avhängigt 

vårdens process och att det inte beror på patientsammansättningen eller på någon annan extern 

variabel. 
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TABELL 6. INFORMATION OM PROCESS- OCH UTFALLSINDIKATORER 

Landsting/Regioner/Övriga 
aktörer 

Processindikatorer Utfallsindikatorer 

Tillgänglighet Annat Patientnöjdhet Medicinska utfall 

Stockholms län X - X - 

Uppsala län Delvis1 - Delvis1 - 

Sörmland Delvis1 - Delvis1 - 

Östergötland X - X - 

Jönköpings län Delvis1 - Delvis1 - 

Kronoberg -3 - -3 - 

Kalmar län -3 - Delvis2 - 

Region Gotland -3 - -3 - 

Blekinge Delvis1 - Delvis1 - 

Region Skåne Delvis1 - Delvis1 - 

Region Halland Delvis1 - Delvis1 - 

Västra Götalandsregionen Delvis1 - -3 - 

Värmland -3 - -3 - 

Örebro län Delvis1 Delvis4 X - 

Västmanland X - Delvis1 - 

Dalarna -3 - Delvis1 - 

Gävleborg Delvis1 - Delvis1 - 

Västernorrland Delvis1  - Delvis1 - 

Jämtlands län Delvis1 - Delvis1 - 

Västerbottens län Delvis1 - Delvis1 - 

Norrbottens län -3 - -3 - 

1177 X - X - 

OmVård X Delvis5 X Delvis5 

Doktorsguiden - - Delvis6 - 

1 Landstinget redovisar inte några egna uppgifter för respektive vårdcentral utan länkar till 1177: s jämförelsetjänst, ofta via 
introduktionssidan om vårdval/hälsoval. 

2 Landstinget länkar till en pdf-fil där man själv får söka upp kommun och vårdcentral för att få information om patientnöjdhet. 

3 Landstinget har inga egna uppgifter och länkar inte heller till 1177: s jämförelseguide, alternativt länkar till 1177 men uppger inte att 
där finns uppgifter om exempelvis patientnöjdhet och tillgänglighet. 

4 Varje vårdcentral får under en rubrik som heter ”kvalitet” ange hur de arbetar för att uppnå god kvalitet i sin verksamhet. 

5 OmVård redovisar uppgifter om långtidsblodsocker (HbA1c), antal diagnossatta besök, följsamhet till lokal läkemedelslista och 
uppfyllande av kriterier för god astma- och allergivård. I praktiken finns dock uppgifterna redovisade för ett begränsat antal 
vårdcentraler i landet, främst i Stockholms läns landsting. 

6 Doktorsguiden.se redovisar uppgifter om patienters nöjdhet med enskilda läkare. Uppgifterna om patientnöjdheten grundar sig dock 
inte på patientenkätundersökningar, som i övriga fall, utan på att enskilda individer gått in på webbplatsen och betygsatt läkare.  

4.3.3.2 Kvalitetsinformation om sjukhus 

I det tidigare avsnittet undersöktes tillgänglig vårdvalsinformation inom primärvården.  I 

föreliggande avsnitt redovisas resultaten av granskningen av vårdvalsinformation på sjukhusnivå. 

Information om vårdutbudet på olika sjukhus och kvaliteten på vården tycks i jämförelse med 

informationen om vårdcentraler inte ha utvecklats med syftet att patienter och medborgare ska kunna 

jämföra olika sjukhus eller kliniker med varandra. Istället tycks det vara en allmän information för 

att berätta om sin verksamhet och för att guida patienterna till rätt klinik. 

Granskningen av landstingens/regionernas webbplatser visar att huvudmännen i stort sett lämnat 

över ansvaret för att informera om sjukhusvården till de enskilda sjukhusen. Därefter tycks 

sjukhusen ha delegerat informationsansvaret till respektive mottagning/vårdavdelning. Något som 



UPPSALA UNIVERSITET                  
2011-06-27 

VILKEN INFORMATION BEHÖVER PATIENTER OCH MEDBORGARE 
FÖR ATT VÄLJA VÅRDGIVARE OCH BEHANDLING? 

   

 

33 

 

resulterat i ett mycket ojämnt informationsutbud eftersom varje vårdavdelning tycks ha lagt upp 

information på sina webbplatser med varierande ambitionsnivåer. 

Information om strukturindikatorer begränsar sig i merparten av fallen till öppettider/telefontider, 

adressuppgifter och ibland vårdutbud.  En del kliniker har en detaljerad information om vilka olika 

medicinska behandlingar och kirurgiska ingrepp som erbjuds, medan andra i princip inte redovisar 

någon information om detta. I varierande grad finns även uppgifter om vilken personal eller vilken 

kompetens som finns på de olika klinikerna/mottagningarna.  

Information om processindikatorer är i det närmaste obefintligt. Några få kliniker vid sjukhusen 

beskriver hur de arbetar för att uppnå god kvalitet, men det finns inga renodlade indikatorer med 

statistiska uppgifter om vårdens processer. Patienter som vill veta hur långa väntetiderna är till ett 

besök eller en behandling hänvisas i enstaka fall till Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) 

databas Väntetider i vården.  Här kan intressanta jämförelser göras med Danmark där ett utvecklat 

informationssystem finns för att patienter och medborgare ska kunna jämföra sjukhusens kvalitet (se 

avsnitt åtta om internationella jämförelser).  

Vid sidan av SKL:s Väntetider i vården finns information om tillgängligheten till besök och 

behandling i specialistvården på OmVård. På webbplatsen väljer man i rullistor vilken åtgärd man är 

intresserad av (undersökning, operation eller behandling), vilken typ av ingrepp eller 

sjukdomsområde det rör sig om (exempelvis knä och höft), samt eventuellt vilket landsting/region 

man vill begränsa sökningen till. Därefter kommer en lista upp över vilka vårdenheter som erbjuder 

utredningen eller behandlingen och hur lång väntetiden är. Väntetiderna graderas med färger utifrån 

hur många veckor väntetiden är.  Till skillnad från landstingen, 1177 och Doktorsguiden redovisas 

även viss information om processindikatorer som berör specifika diagnosgrupper och behandlingar. 

Det rör sig exempelvis om antal genomförda epiduralbehandlingar i förlossningsvården och kontroll 

av fotstatus i diabetesvården.  Det går även i de fall där det finns uppgifter om processindikatorer att 

jämföra sjukhusen med varandra. 

Information om medicinska utfall är i likhet med informationen om processindikatorer kraftigt 

begränsad. Enligt vår granskning redovisar Stockholms läns landsting jämförande information om 

medicinska utfall för gråstarrsoperationer, med bland annat ett rankningssystem. Några få 

sjukhus/kliniker redovisar på eget initiativ information om medicinska utfall. I majoriteten av fallen 

är informationen inte systematiskt redovisad för olika kliniker med samma vårdutbud och 

patienterna kan därför inte göra några jämförelser av den medicinska kvaliteten inför valet av 

vårdgivare. 1177 och Doktorsguiden saknar medicinska utfallsmått. OmVård är den enda aktören 

som utmärker sig på området genom att redovisa jämförande information om medicinska utfallsmått 

för ett begränsat antal diagnosgrupper och ett begränsat antal sjukhus. Avslutningsvis är det 

anmärkningsvärt att det både när det gäller landstingen och de nationella aktörerna i stort saknas 

uppgifter om patienters nöjdhet med sjukhusen eller olika kliniker. Framförallt då det, enligt 

litteraturgenomgången, är en uppgift som många patienter efterfrågar i informationen. 

4.3.3.3 Kvalitetsinformation om enskilda läkare, sjuksköterskor, övrig vårdpersonal och 
privata specialister 

Granskningen av de olika webbplatserna omfattar även vilken information som finns redovisad kring 

enskilda läkare, övrig vårdpersonal såsom sjuksköterskor och psykologer, samt kring privata 

specialister, dvs. privata mottagningar som har avtal med landstinget om att bedriva viss vård enligt 

nationella taxan. Resultaten av granskningen visar att landstingens/regionernas information i detta 

avseende begränsar sig till namn och ibland vilken specialitet enskild personal har – främst på 

vårdcentralsnivå. Doktorsguiden däremot informerar om patienters nöjdhet med enskilda läkare 

inom både primär- och specialistvården. Här rör det sig dock om att besökare på sidan öppet kan gå 

in och sätta betyg på läkarnas bemötande, vilket gör att tillförlitligheten i uppgifterna är begränsade. 
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Exempelvis kan betyg sättas flera gånger av samma person vilket kan ge en skev bild av 

patientnöjdheten. 

Intressant att notera är att informationen om privata specialister, såsom sjukgymnaster, gynekologer 

m.fl. till skillnad från informationen om vårdcentraler och sjukvårdsinrättningar i stort endast 

innehåller uppgifter om namn, adress och kontaktuppgifter till mottagningarna. Här tycks landsting 

och regioner inte se att de har ett ansvar för att erbjuda information till patienter och medborgare 

trots att de privata specialisterna har avtal med sjukvårdshuvudmännen, och därmed är offentligt 

finansierade. 

4.3.3.4 Kvalitetsinformation om särskilda vårdinriktningar 

När sjukvård diskuteras ägnas generellt stort uppmärksamhet åt de somatiska sjukdomarna. Däremot 

ägnas mindre intresse åt den psykiatriska vården varför det är viktigt att undersöka vilken 

vårdvalsinformation som finns tillgänglig om denna vårdgren. Missbruksvården är en del av den 

somatiska sjukvården, men har ofta en egen organisation med öppen- och slutenvårdsmottagningar i 

landstingen. Därför gjordes även en särskild granskning av den vårdinriktningen. Dessutom har även 

tandvården granskats. 

Av granskningen att döma finns ingen särskild vårdvalsinformation om psykiatrin. På landstingens 

och regionernas webbplatser är det vanligt att psykiatrin ingår i den ordinarie sjukhusorganisationen 

och informationen ser därför densamma ut som för övrig sjukhusvård, dvs. den är mycket begränsad 

och innehåller i stort adressuppgifter, kontaktuppgifter och viss information om vårdutbud (se 

avsnittet Kvalitetsinformation om sjukhus/vårdavdelningar). I några fall finns en egen 

länk/undermeny som innehåller information om psykiatrins organisation och vart man ska vända sig 

för att få vård för psykiska sjukdomar eller psykisk ohälsa. I de allra flesta landsting/regioner finns 

inom den psykiatriska organisationen flera öppenvårdsmottagningar. På merparten av 

landstingens/regionernas webbplatser framgår det emellertid inte att patienten har rätt, enligt 

valfrihetsrekommendationen, att välja psykiatrisk öppenvårdsmottagning oavsett om det finns både 

privata och offentliga alternativ att välja mellan eller enbart offentligt drivna mottagningar. Överlag 

tycks regelverket för valfrihet inom psykiatrin vara mer otydligt än i den somatiska vården, något 

som också avspeglas i att informationen om de olika vårdgivarna inte är anpassad för att stödja 

medvetna val.  Vad gäller missbruks- och beroendevården är resultaten av granskningen densamma 

som för psykiatrin. 

På 1177 är informationen om psykiatrin och beroendevården begränsad till kontakt- och 

adressuppgifter. OmVård har på psykiatrins område även information om väntetider till besök och 

behandling. På Doktorsguiden finns som för övriga specialiteter patientomdömen om enskilda läkare 

i psykiatrin. 

Mest förvånande i analysen är den knapphänta informationen om olika tandvårdsmottagningar. 

Medan vårdvalsmodeller inom somatiken är ett relativt nytt fenomen har rätten att välja sin egen 

tandläkare eller tandvårdsmottagning funnits sedan länge.  Granskningen av tillgänglig patient- och 

medborgarinformation på tandvårdsområdet visar att informationsutbudet inte utvecklats i samma 

takt som exempelvis på vårdcentralsnivå. Via landstingens och regionernas webbplatser finns länkar 

till folktandvården där information om kontakt- och adressuppgifter till respektive mottagning finns. 

Tandvårdsmottagningarna har för det mesta egna webbplatser med viss information om vilka som 

arbetar på mottagningen och vilka tjänster som erbjuds. Däremot finns i majoriteten av fallen ingen 

kvalitetsinformation om vare sig process- eller utfallsindikatorer. Detta kan förklaras av att det idag 

saknas kvalitetsregister för tandvården. Ett par landsting har uppgifter om väntetiderna till olika 

offentliga tandvårdsmottagningar.  Om de privata tandläkarna finns i princip ingen information på 

landstingens/regionernas webbplatser. I några enstaka fall finns en länk till privattandläkarnas 
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gemensamma webbplats. Vare sig 1177, OmVård, eller Doktorsguiden har någon jämförande 

kvalitetsinformation om tandvården.  

Särskilt intressant information för patienterna i tandvården är sannolikt vad olika undersökningar och 

behandlingar kostar.  Granskningen visar att samtliga landsting har en prislista med ungefärliga 

priser på olika tjänster inom folktandvården. Det går däremot inte att jämföra priser mellan olika 

offentligt eller privat drivna tandvårdsmottagningar. Det pågår för närvarande ett arbete på 1177 för 

att ta fram en prisjämförelsetjänst. 

4.3.4 Tillgänglig information 

Det tredje kriteriet i analysmodellen berör informationens tillgänglighet med avseende på patienters 

och medborgares möjligheter att aktivt kunna ta del av befintlig vårdvalsinformation. De olika 

delkriterierna kring tillgänglighet tar upp om informationen finns på lättläst svenska och andra språk. 

Vidare tar de upp hur många klick det krävs för att ta sig till relevant vårdvalsinformation på aktuella 

webbplatser, om möjligheten finns att få information på webbplatserna upplästa eller förmedlad på 

teckenspråk. Avslutningsvis berör de sista två delkriterierna om det finns en telefontjänst att tillgå 

för dem som inte har tillgång till eller inte kan använda sig av Internet, samt om de olika 

webbplatserna erbjuder anpassningsfunktioner för att underlätta för personer med synnedsättning att 

läsa texten.  

Delkriteriet gällande webbinformation på lättläst svenska uppfylls av 12 av 21 landsting/regioner. 

Det är alltså en majoritet av landstingen/regionerna som aktivt arbetat med att göra texten mer 

lättillgänglig för personer som av olika anledningar har svårigheter med svenska språket. 

Begränsningen ligger i att endast mer grundläggande vårdvalsinformation finns på lättläst svenska, 

dvs. information om vilka valmöjligheter som finns och i vissa fall hur man går till väga för att välja. 

Mer detaljerad kvalitetsinformation om olika valmöjligheter inom primärvården och specialistvården 

finns inte. Av granskningen att döma erbjuder varken 1177, OmVård eller Doktorsguiden 

information på lättläst svenska (se Tabell 7). 

18 av 21 landsting och regioner har också viss vårdvalsinformation på andra språk. Antal språk 

varierar från enbart engelska till ett flertal språk såsom franska, bosniska, spanska m.m. Även här är 

dock informationen på mer grundläggande nivå, dvs. information finns om själva vårdvalet och 

valfrihetsrekommendationen i stort men inte om de olika valmöjligheterna. Det finns alltså ingen 

jämförande information på andra språk. En begränsning ligger också i att man för att komma till 

texter om vårdval på andra språk många gånger måste klicka sig igenom ett antal sidor på svenska. 

Här är frågan om användare med begränsade kunskaper i svenska språket i själva verket hittar till 

aktuell vårdvalsinformation på andra språk. I likhet med kriteriet rörande text på lättläst svenska 

finns inte information på andra språk på vare sig OmVård eller Doktorsguiden. Däremot finns viss 

information på 1177: s regionala sidor (se Tabell 7). 

Delkriteriet rörande antal musklick patienter och medborgare måste göra för att komma fram till 

relevant vårdvalsinformation syftar till att beskriva graden av svårighet för att hitta fram till den 

information som patienter behöver för att kunna välja. Här visar genomgången att det på flertalet 

landstings/regioners webbplatser krävs mellan ett till fyra klick för att komma till relevant 

vårdvalsinformation, dels om rättigheterna i sig dels om vilka alternativ som finns att välja mellan. 

Flertalet landsting har dessutom en banner, dvs. en notis på förstasidan som indikerar att vårdval 

finns i primärvården och som länkar direkt till specifik vårdvalsinformation. Det sammanfattande 

intrycket är därför att landstingen/regionerna prioriterar tillgängliggörandet av grundläggande 

vårdvalsinformation i hög utsträckning. Ett undantag från den regeln är region Skåne:s webbplats 

som vid tillfället för granskningen krävde över fyra klick för att man överhuvudtaget skulle hitta till 

någon sorts vårdvalsinformation (se Tabell 7).  
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Sexton av 21 landsting/regioner uppfyller delkriteriet talsyntes, dvs. de har en webbapplikation som 

kan läsa upp texten som finns på de olika webbplatserna. Denna funktion erbjuder även 1177 (se 

Tabell 7). En majoritet av landstingen/regionerna erbjuder viss grundläggande information om 

vårdval och valfrihet i vården på filmat teckenspråk. Nio landsting/regioner har inte någon sådan typ 

av information. Inte heller de nationella aktörerna erbjuder information på teckenspråk (se Tabell 7).   

Ytterligare ett relevant delkriterium gällande tillgänglig information är möjligheten för patienter och 

medborgare att kunna få vårdvalsinformationen muntligen via en telefontjänst. Det kan exempelvis 

vara aktuellt för patienter som inte har tillgång till Internet eller som inte kan använda sig av 

webbapplikationerna. Medborgare och patienter kan också ha behov av ytterligare information för 

att kunna välja och som inte finns tillgängligt via relevanta webbplatser. Granskningen visar att 18 

av 21 landsting och regioner, alltså en övervägande majoritet, har någon sådan typ av telefontjänst. 

Ofta leder telefonnumren till så kallade valfrihets- eller vårdgarantikanslier där man kan få 

vägledande hjälp. Granskningen säger dock inget om vilken typ av vårdvalsinformation 

telefontjänsterna kan erbjuda. Möjligen är det exempelvis tveksamt om enskilda personer kan få 

vägledande information om vilken vårdcentral han eller hon bör välja. Bland de nationella aktörerna 

är det endast 1177 som har en telefontjänst. Det är emellertid oklart om denna telefontjänst erbjuder 

specifik vårdvalsinformation. Det främsta syftet är att erbjuda en sjukvårdsrådgivning dit patienter 

och anhöriga kan vända sig för vägledning och råd om olika sjukdomar. I tre fall är det tveksamt om 

landstingen/regionerna har en telefontjänst eller inte. Vid granskningen framgick inte någon 

information om detta på webbplatserna (se Tabell 7).  

Avslutningsvis berör det sista delkriteriet möjligheten att anpassa formatet på webbplatsen, vilket är 

uppfyllt av 13 landsting/regioner. Fem landsting tillsammans med 1177, OmVård och 

Doktorsguiden erbjuder ingen sådan möjlighet, medan två landsting informerar om hur man kan 

ställa in sin egen webbläsare för att exempelvis få en större storlek på texten (se Tabell 7).  

Den sammantagna bedömningen av kriteriet tillgänglig information är att många landsting/regioner 

strävar efter att erbjuda en lättillgänglig information för olika sorters användare. Det märks att man 

fokuserat på att anpassa sina webbplatser för att möjliggöra för fler att kunna ta del av 

informationen, dels via webbplatsen dels genom att erbjuda särskilda telefontjänster rörande vårdval 

och vårdgarantin. Av de nationella aktörerna finns däremot mer att önska, gällande exempelvis 

information på andra språk än svenska, lättläst svenska och möjligheten att anpassa webbplatserna 

till olika format.   
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TABELL 7. TILLGÄNGLIG INFORMATION 

Landsting/Regioner/ 
Övriga aktörer 

Lättläst 
svenska 

Andra 
språk 

Antal 
klick 

Tal-
synte
s 

Tecken-
språk 

Telefontjänst Anpassnings-
format 

Stockholms län - X 3-4 - - X X 

Uppsala län - X 2-3 X X X X 

Sörmland X X 3-4 X X X -1 

Östergötland - X 2-3 X X X X 

Jönköpings län X X 1-2 X X X X 

Kronoberg X X 1-3 X X X X 

Kalmar län X X 1-3 X - X X 

Region Gotland - X 2-3 - - X - 

Blekinge X X 1-2 X - X X 

Region Skåne X X >4 X X Framgår ej4 - 

Region Halland - - 2-3 X - X - 

Västra Götalandsregion - X 2 X X Framgår ej4 X 

Värmland - - 1-2 - - X Delvis2 

Örebro län X X 2-3 X X X X 

Västmanland - X 2-3 X - X - 

Dalarna X X 1-2 X X X - 

Gävleborg - X 1-2 X - X Delvis2 

Västernorrland X X 3-4 X X X X 

Jämtlands län X X 1-3 X - X X 

Västerbottens län X X 3-4 X X Framgår ej4 X 

Norrbottens län X Delvis3 1-4 - X X X 

1177 - X 1-2 X - X - 

OmVård - - 1-2 - - - - 

Doktorsguiden - - -5 - - - - 

1 Det finns en länk till en anpassningstjänst, men vid den aktuella sökningen fungerade inte länken. 

2 Landstinget erbjuder ingen egen anpassningstjänst men informerar om hur man kan ställa in sin egen webbläsare för att exempelvis få 
en större storlek på texten. 

3 Mycket begränsad information på engelska och i stort inte riktat till patienter. 

4 Vid sökningen hittar vi inte några uppgifter om telefontjänst. 

5 Inte aktuellt. Webbplatsen har enbart jämförande information om patientnöjdhet med enskilda läkare. Webbplatsen är i stort lättnavigerad. 

4.3.5 Överskådlig information 

Det fjärde och sista kriteriet i analysmodellen berör huruvida informationen är överskådlig eller inte. 

Samtidigt som det är angeläget med en relativt heltäckande information om vilka vårdgivare som 

finns att välja mellan, deras tjänster och kvalitet och hur man går till väga för att välja bör 

informationen inte vara alltför omfattande. Då finns en risk för att medborgare och patienter avstår 

från att använda sig av informationen. Vidare är det viktigt att informationen utformas på sådant sätt 

att det går att på ett systematiskt sätt jämföra skillnader och likheter i kvalitet mellan olika 

vårdgivare.  

Fyra landsting/regioner uppfyller helt det första delkriteriet gällande överskådlig information, dvs. 

möjligheten att via den egna webbplatsen välja ut och jämföra olika vårdgivare med hjälp av en 

jämförelsetjänst. Övriga 17 landsting/regioner erbjuder en sådan jämförelsetjänst men via Ineras 

webbplats 1177. Viktigt att understryka här är emellertid att jämförelsetjänsterna endast gäller 

information om vårdcentraler i primärvården och inte specialistvården.  En brist är således att denna 

funktion inte finns för specialistvården.  Även OmVård och Doktorsguiden erbjuder 
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jämförelsetjänster via sina webbplatser. På OmVård kan man dessutom, till skillnad från 1177 och 

landstingens/regionernas egna webbplatser, jämföra den specialiserade vården utifrån väntetider till 

besök och behandlingar (se Tabell 8). 

Det andra delkriteriet rörande rubriksystem uppfylls av 8 av 21 landsting/regioner, dvs. inte ens 

hälften. Rubrikerna är ett sätt att underlätta systematiska jämförelser, genom att information om 

exempelvis tillgänglighet, vårdutbud och kompetens sorteras under var sin förutbestämd rubrik. 

Utifrån rubrikerna kan man sedan jämföra skillnader och likheter i utbud och granska om till 

exempel vissa vårdgivare saknar ett särskilt vårdutbud eller den kvalitet man förväntar sig. Samtliga 

nationella aktörer har dock ett sorts system med rubriker, genom de jämförelsetjänster som erbjuds 

på webbplatserna. När man väljer ut olika vårdgivare för att få närmare information om exempelvis 

patientnöjdhet och tillgänglighet radas vårdgivarna upp sida vid sida och indelade under rubriker 

som anger vilken indikator som beskrivs i informationen (se Tabell 8).  

Det tredje delkriteriet berör huruvida det finns information om utvalda kvalitetsindikatorer för 

samtliga vårdgivare.  Litteraturen visar att patienters och medborgares förtroende för vårdgivarna 

minskar om det saknas information för vissa kvalitetsindikatorer (Boyce et al. 2010) Här visar 

granskningen på stora brister i informationen. På flertalet av landstingens/regionernas webbplatser är 

det för det första oklart om vissa vårdcentraler exempelvis saknar ett visst vårdutbud eller en viss 

kompetens, eller om avsaknaden av detta beror på att man helt enkelt inte lämnat den uppgiften i 

informationen.  Detta omöjliggör således systematiska jämförelser mellan de olika alternativen. En 

ytterligare brist ligger i att de informationsaktörer som har en systematiskt redovisad information om 

de olika vårdgivaralternativen ofta saknar information om kvalitetsindikatorer för samtliga 

vårdgivare. Med det menas att det exempelvis saknas uppgifter om tillgänglighet eller patientnöjdhet 

i synnerhet för nytillkomna privata vårdgivare i vårdvalssystemen. Något som också försvårar 

jämförelser av de olika alternativen. Detta gäller bland annat 1177 och OmVård. Slutligen är det fem 

landsting som uppfyller kriteriet, men här bör det påpekas att antalet kvalitetsindikatorer i 

informationen är mycket begränsad. Det rör sig i princip bara om strukturella kvalitetsindikatorer 

såsom adressuppgifter, kontaktuppgifter och ibland vårdutbud.  

Avslutningsvis berör det fjärde och sista delkriteriet själva layouten på den vårdvalsinformation som 

finns tillgänglig på webbplatserna. Inom forskningen är en rekommendation för utformningen av 

informationen att denna ska följa en konsekvent layout, eftersom det underlättar användarnas 

förståelse (Vaina & McGlynn 2002). Här uppfyller en majoritet av landstingen/regionerna, men 

också de nationella aktörerna, kriteriet genom att redovisa jämförande information om de olika 

vårdcentralerna i primärvården på samma webbplats. Något som ökar informationens 

överskådlighet. Tio landsting uppfyller inte det kriteriet genom att de ofta bara anger en länk till de 

privata vårdgivarnas webbplatser istället för att redovisa och samla grundläggande information om 

de olika valalternativen på den egna webbplatsen, vilket bidrar till att minska informationens 

överskådlighet.  

Sammantaget finns en hel del kvar att önska avseende vårdvalsinformationens överskådlighet. Även 

om samtliga landsting/regioner och nationella aktörer erbjuder jämförelsetjänster antingen via den 

egna webbplatsen eller som i en del landstings fall via 1177 är det relativt svårt att skaffa sig en 

övergripande bild av olika vårdgivare, deras tjänster och skillnader och likheter i kvalitet. 

Jämförelser försvåras exempelvis genom att information om strukturindikatorer i princip enbart 

redovisas på landstingens/regionernas webbplatser och information om process- och 

utfallsindikatorer på 1177. Här får alltså patienter och medborgare som är intresserade av att välja 

surfa runt på olika webbplatser för att skaffa sig en helhetsbild av fördelar och nackdelar mellan de 

olika alternativen.  

Om informationens överskådlighet är begränsad på vårdcentralsnivå är den i det närmaste obefintlig 

på sjukhusnivå. Där är det nästan omöjligt för patienter som vill välja en annan vårdgivare antingen 
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inom det egna hemlandstinget eller hos andra landsting att skaffa sig en överblick kring vilka 

vårdenheter som erbjuder vilka sorts utredningar eller behandlingar och till vilken kvalitet de kan 

göra det. Avslutningsvis ligger ett problem i osäkerheten kring om viss information saknas eller om 

några vårdgivare de facto inte erbjuder vissa tjänster eller inte har en tillfredsställande tillgänglighet 

eller patientnöjdhet.  

 

TABELL 8. ÖVERSKÅDLIG INFORMATION 

Landsting/Regioner/Övri
ga aktörer 

Jämförelsetjänst Jämförande 
rubriker 

Kvalitetsdata för 
samtliga 
vårdgivare 

Enhetlig layout 

Stockholms län X X -
3 

X 

Uppsala län Delvis
1 

- -
2 

- 

Sörmland Delvis
1 

- -
2 

- 

Östergötland Delvis
1 

- -
2 

- 

Jönköpings län Delvis
1 

X X
4 

X 

Kronoberg Delvis
1 

- -
2 

- 

Kalmar län Delvis
1 

- -
2 

- 

Region Gotland Delvis
1 

- -
2 

- 

Blekinge Delvis
1 

X X
4 

X 

Region Skåne Delvis
1 

- -
2 

X 

Region Halland X X -
3 

X 

Västra 
Götalandsregionen 

Delvis
1 

- -
2 

X 

Värmland Delvis
1 

- -
2 

- 

Örebro län Delvis
1 

X X
4 

X 

Västmanland X X -
3 

X 

Dalarna Delvis
1 

- -
2 

- 

Gävleborg Delvis
1 

- -
5 

X 

Västernorrland Delvis
1 

- -
2 

- 

Jämtlands län X X X
4 

X 

Västerbottens län Delvis
1 

X X
4 

X 

Norrbottens län Delvis
1 

- -
2 

- 

1177 X X -
3 

X 

OmVård X X -
3 

X 

Doktorsguiden X X - X 

1 Landstinget har ingen egen jämförelsetjänst. Däremot finns möjligheten för patienter och medborgare att använda 
jämförelsetjänsten på 1177. 

2 Det är oklart om uppgifterna vad gäller kvalitetsinformationen är heltäckande eftersom det inte finns någon systematiskt 
redovisad information per vårdcentral.  

3 I landstingets jämförelsetjänst saknas uppgifter för vissa vårdcentraler. I många fall är det nyetablerade privata 
vårdcentraler som saknar data eftersom de inte hunnit delta i exempelvis den nationella patientundersökningen.  De flesta 
landsting anger en förklarande text kring varför data saknas. 

4 Här bör läsaren notera att kvalitetsindikatorerna ofta är mycket begränsade. Det rör sig i stort om strukturindikatorer 
såsom adressuppgifter, kontaktuppgifter och ibland vårdutbud. 

5 Gävleborgs landsting redovisar ingen egen information om vilka alternativ som finns att välja mellan i vårdvalet utan 
länkar direkt till 1177 där uppgifter finns om de olika vårdgivarna. I 1177:s jämförelseguide över Gävleborgs vårdcentraler 
saknas dock kvalitetsdata för vissa vårdgivare. 
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4.4 Sammanfattande iakttagelser av den tillgängliga 
vårdvalsinformationen 

En första slutsats när det gäller den tillgängliga vårdvalsinformationen är att flera av aktörerna i stor 

utsträckning informerar om patienters och medborgares möjligheter att välja vårdgivare inom ramen 

för vårdval, vårdgarantin och valfrihetsrekommendationen. En svaghet däremot är att informationen 

om hur man ska gå tillväga för att nyttja rätten att välja till stora delar saknas. Detta gäller främst 

rekommendationen om valmöjligheter och vårdgarantin. 

När det gäller den tillgängliga kvalitetsinformationen, dvs. upplysningar om olika vårdgivares 

vårdutbud och kvalitet finns flera utvecklingsområden. På primärvårdsnivå kan det, för det första, 

nämnas att information på strukturnivå, exempelvis kring personalens kompetens och åtaganden, 

finns i relativt stor utsträckning. Ett problem härvidlag är att denna information inte redovisas på ett 

systematiskt sätt. Informationen är fragmentiserad mellan dels privata och offentliga vårdgivares 

egna webbsidor, dels mellan landstingens/regionernas webbplatser och den nationella tjänsten 1177. 

En huvudsaklig kritik är att det är svårt för medborgare och patienter att förstå om utbudet saknas i 

praktiken eller om enskilda vårdgivare inte angett detta i den tillgängliga informationen. På 

sjukhusnivå är systematisk information om strukturindikatorer långt mer begränsad i jämförelse med 

den information som finns för vårdcentraler.  

Kvalitetsinformation rörande process- respektive utfallsindikator är i stort fokuserade på 

tillgänglighet i vården och patientnöjdhet inom primärvården. I övrigt saknas generellt information. 

För specialistsjukvården finns i princip inga patientomdömen redovisade via vårdvalsinformationen. 

Däremot finns på OmVård information om väntetider och vissa utfallsindikatorer.  

För att få en mångfacetterad och rättvisande bild av vårdgivarnas kvalitet kan även andra process- 

och utfallsindikatorer än de som redovisas idag på webbplatserna vara relevanta för patientens val 

såsom följsamhet till nationella riktlinjer eller hygien, matens kvalitet eller patientens livskvalitet 

efter en viss operation. En svaghet när det gäller information om både struktur, process- och 

utfallsindikatorer är att man från aktörernas sida inte verkar ha förstått att de olika aspekterna av 

kvaliteten bör redovisas sammanhängande för att patienten skall kunna bilda sig en uppfattning om 

skillnader och likheter i kvalitet mellan olika vårdgivare. Exempelvis ligger mycket av 

informationen på strukturell nivå på landstingens egna webbplatser medan process- och utfallsdata 

redovisas på 1177 och OmVård. Överlag är ansvarsförhållandena mellan 1177 och 

landstingens/regionernas egna webbplatser otydliga. Som patient kan det antas vara svårt att veta 

vem man egentligen ska vända sig till för att få adekvat vårdvalsinformation. En ytterligare svaghet i 

befintlig vårdvalsinformation är att kvalitetsinformation i stort saknas om vårdgivare i psykiatrin, 

privata specialister som går på nationella taxan, tandvård samt beroende- och missbruksvård. 

Sammanfattningsvis behövs en mer sammanhållen vårdvalsinformation där uppgifter om skillnader 

och likheter i olika vårdgivares kvalitet beskrivs systematiskt på både struktur-, process- och 

utfallsnivå.  Fler kvalitetsindikatorer som beskriver process- och utfallskvalitet bör tas fram och 

redovisas offentligt med syftet att ge patienter och medborgare en bred bild av kvaliteten.  

Informationen behöver förbättras både vad gäller primär- och sjukhusvård, men i synnerhet på 

sjukhusnivå, där det idag är i princip omöjligt för patienter att jämföra och välja vårdgivare utifrån 

kvalitet och utbud.  
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5. Landstingens och de nationella aktörernas syn på 
nuvarande och framtida vårdvalsinformation 
För att komplettera den ovanstående granskningen av webbplatser har även intervjuer gjorts med 

fyra utvalda landsting/regioner, OmVård  Inera samt SKL. Landstingen/regionerna valdes ut med 

syfte att skapa maximal variation vad gäller urvalskriterierna storlek, geografiskt läge och politisk 

majoritet. De landsting/regioner som ingår i granskningen är Kronoberg, Västra Götaland, Jämtland 

och Stockholm. Syftet med intervjuerna är att peka på hur de olika aktörerna ser på sin nuvarande 

information och hur de ser på den framtida utvecklingen av innehållet i och utformningen av 

informationen.  

5.1 Pågående arbete för att utveckla vårdvalsinformationen 

På frågan om de olika informationsaktörerna har något pågående arbete för att utveckla 

vårdvalsinformationen svarar samtliga landsting/regioner att ett ständigt förbättringsarbete pågår för 

att utveckla och tydliggöra informationen. Flertalet nämner att de har ambitionen att utvidga den 

jämförande informationen om vårdgivarna genom att publicera uppgifter om fler kvalitetsindikatorer 

än vad som för tillfället finns tillgängligt. Främst gäller detta på primärvårdsnivå eftersom det blivit 

obligatoriskt för samtliga sjukvårdshuvudmän att införa vårdval på den vårdnivån. Under samtalen 

ger dock flera av intervjupersonerna i landstingen och även företrädaren för SKL uttryck för 

svårigheten i att välja ut lämplig information om vårdgivarnas kvalitet för publicering på 

webbplatserna. Flera fäster en stor vikt vid konkurrensneutraliteten och menar att ett stort hinder för 

att publicera fler uppgifter om olika kvalitetsindikatorer ligger i en rädsla för att snedvrida bilden av 

vårdgivarnas faktiska kvalitet. Intervjupersonen vid SKL betonar att det är särskilt svårt att redovisa 

medicinska kvalitetsdata. För att ge en rättvisande bild måste man ta hänsyn till enhetens case-mix 

och även korrigera för att mätvärdena per enhet kan vara få. Några intervjupersoner pekar också på 

att det kan vara svårt för allmänheten att tolka och förstå detaljerad information om exempelvis 

medicinska resultat. Ingen av landstingen/regionerna ger heller något konkret svar på inom vilken 

tidsram man har tänkt utvidga informationen med fler process- eller utfallsmått. Slutsatsen är därför 

att det råder stor osäkerhet kring landstingens faktiska intentioner att gå ett steg längre i utvecklingen 

av informationen. Till viss del tycks landstingens/regionernas osäkerhet kring tillvägagångssättet och 

lämpligheten i att redovisa vissa data göra att utvecklingen vad gäller information att stödja 

patienters val stannar av.  

I sammanhanget är det intressant att notera att den privata aktören OmVård inte på samma sätt tycks 

ha tvekat inför att publicera jämförande kvalitetsinformation på både process- och utfallsnivå. 

Granskningen av tillgänglig vårdvalsinformation visade exempelvis att OmVård, med något 

undantag, är den enda aktören som idag redovisar information om medicinska resultat för olika 

behandlingar och sjukhus. I intervjun med OmVård:s företrädare framkommer att man tagit hjälp av 

medicinsk expertis för att utröna vilka kvalitetsdata som är lämpliga att redovisa från de nationella 

kvalitetsregistren och att man utifrån deras rekommendationer sedan vågat ta steget att offentliggöra 

den på webbplatsen. Möjligen är detta något som också krävs för att också landstingen och 

regionerna skall komma vidare i utvecklingen av vårdvalsinformationen.  

I samtal med Inera som ansvarar för informationen på 1177 framkommer det att det pågående arbetet 

är inriktat mot att utveckla en jämförelseguide för tandvård och sjukhusvård. För tandvården är det 

framförallt uppgifter om pris för olika behandlingar som är aktuellt. För specialistvården vill man på 

samma sätt som för primärvården lägga ut kontaktuppgifter, men även jämförande information om 

tillgänglighet och patientnöjdhet. Det finns dock inga planer i nuläget om att utveckla den 

jämförande informationen till att även omfatta mer kliniska indikatorer. Detta menar man är en fråga 

för uppdragsgivaren CeHis att ta ställning till. Även intervjupersonen vid SKL bekräftar att det inte 
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pågår några diskussioner kring detta. Inte heller har man diskuterat att presentera information som 

kan ligga till grund för val av behandling.  

5.2 Har patienterna tillfrågats om vilken information de önskar? 

En ytterligare intressant frågeställning är i vilken utsträckning landstingen och de olika nationella 

aktörerna tillfrågat patienter och medborgare om vilken slags information de efterfrågar och behöver 

inför val av vårdgivare. Här visar intervjusvaren att endast ett av fyra landsting/regioner konkret 

undersökt vilken information som efterfrågas, nämligen Stockholms läns landsting. De har undersökt 

detta genom en Demoskopundersökning och fokusgrupper. Resultaten från undersökningarna visade 

att medborgarna bland annat vill veta vilken kompetens vårdgivarna har, vilket har resulterat i att 

landstinget nu planerar för att begära in sådan information. Något som sedan ska publiceras på 

landstingets webbplats. Den generella bilden är ändå att flertalet landsting/regioner tycks publicera 

kvalitetsinformation delvis utan att lägga in patienternas preferenser. 

På nationell nivå anger OmVård att de har genomfört en opinionsundersökning där vårdpersonalens 

kompetens framkom som en viktig faktor när medborgarna fick ge uttryck för vilken information de 

efterfrågade. Detta överensstämmer med resultaten från Stockholms läns landstings undersökningar. 

OmVård överväger nu att publicera information om vårdgivarnas kompetens på webbplatsen. Detta 

är nu något som man överväger att publicera information om på webbplatsen. Inera har endast äldre 

undersökningar kring vilken information patienter vill ha för att kunna välja vårdgivare. 

Intervjupersonen vid Inera har trots allt en tydlig uppfattning om vilken information som 

patienter/medborgare använder sig av på 1177. Precis som beskrivs längre fram under avsnittet om 

internationella jämförelser är det framförallt information om sjukdomar, tjänsten 

sjukvårdsrådgivning, samt information om kontaktuppgifter till olika vårdgivare som används. 

Jämförelseguiden med kvalitetsinformation om olika vårdgivare menar man används i mycket lägre 

utsträckning. 

5.3 Ansvarsfördelningen mellan 1177 och landstingens webbplatser 

Den tidigare genomgången av tillgänglig vårdvalsinformation pekade på en otydlighet i 

ansvarsförhållandet mellan Ineras 1177 och landstingens/regionernas egna webbplatser, genom att 

det inte fanns någon tydlig struktur för vilken information som skulle ligga var. I intervjuerna 

ställdes därför frågor kring förhållandet mellan 1177:s nationella webbplats och 

landstingens/regionernas egna webbplatser. Svaren pekar på att landstingen valt delvis olika 

strategier för vilken sorts information som ska redovisas på respektive webbplats.  Tydligast 

utmärker sig Stockholms läns landsting som delvis tycks ha valt att gå sin egen väg när det gäller 

vårdvalsinformationen. Landstinget har utvecklat en egen webbplats med en egen jämförelseguide 

och en egen sida för sjukdomar och råd. Intervjupersonen från landstinget menar att det finns vinster 

med en nationell samordning av viss information på 1177. Samtidigt anser man att strukturen på 

Ineras webbplats inte tillåter lokala avvikelser, exempelvis möjligheten att låta publicera resultaten 

av patientundersökningar för andra områden än på vårdcentralsnivå. Detta har lett till att man valt att 

inte lägga ner så stort arbete på den regionala sidan av 1177. Man pekar också på att antalet besökare 

på 1177:s regionala sidor är mycket färre än på den egna Vårdguiden. Till skillnad från Västra 

Götalands region har Stockholms läns landsting valt en motsatt strategi genom att förlägga i princip 

all vårdvalsinformation för patienter och medborgare på 1177:s regionala sida. På den egna 

webbplatsen finns i stort sett bara information riktad mot vårdgivarna i vårdvalet. Man anser att det 

är onödigt med en ”dubbel” information. Här finns det alltså helt skilda synsätt kring hur man ska 

nyttja användandet av 1177. En slutsats är ändå att de olika strategierna kan skapa viss förvirring för 

patienter och medborgare eftersom det blir otydligt vart man ska vända sig för att få den mest 

aktuella och relevanta informationen – särskilt om patienterna vill röra sig över landstingsgränserna 

gällande val av vårdgivare. I samtal med företrädare för Inera framkommer det att de har en vision 
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om att så mycket som möjligt av landstingens hälso- och sjukvårdsinformation ska överföras från 

landstingens egna webbplatser till 1177. Hur landstingen ställer sig till detta är mer oklart.   

5.4 Kvalitetssäkring och uppdatering av informationen 

Att informationen är kvalitetssäkrad och uppdaterad var ett viktigt kriterium i analysmodellen som 

användes för att granska den tillgängliga informationen.  Det var dock inte möjligt att kontrollera 

detta i samband med genomgången av de olika webbplatserna, eftersom antalet sidor med 

information var så pass omfattande. Avslutningsvis ställdes därför en fråga i intervjuerna om hur 

aktörerna arbetar för att kvalitetssäkra sin information om olika vårdgivare. Svaren visar att det tycks 

som om de större landstingen har valt en modell där vårdgivarna själva är ansvariga för att uppdatera 

sin information, i synnerhet information på strukturnivå, exempelvis kring öppettider och vårdutbud. 

De mindre landstingen har en modell där man centralt gör granskningar av den information som de 

olika vårdgivarna lägger ut. Fokus i detta fall verkar emellertid ligga på att kontrollera att 

vårdgivarna inte ger en för fördelaktig bild av den egna verksamheten genom att exempelvis erbjuda 

gratis hälsoundersökningar. 

OmVård anger i intervjun att de tar helhetsansvaret för att uppdatera den information de lägger ut på 

webbplatsen. Detta är naturligt eftersom ingen vårdgivare har rapporteringsskyldighet till OmVård 

vad gäller informationen på strukturnivå. Data om process- och utfallsmått hämtas bland annat från 

nationella kvalitetsregistrens årsrapporter.  

Inera uppger att deras ambition är att uppdatera informationen på webbplatsen en gång per år. 

Information om exempelvis läkemedel och vaccin uppdateras dock oftare, eftersom de är föremål för 

regelbundna förändringar. 
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6. Särskilda informationsbehov 
En separat fråga i utredningen var om vissa grupper, exempelvis äldre personer och personer med 

funktionsnedsättning har särskilda informationsbehov. Vi har här utgått från att dessa grupper inte 

har behov av något annorlunda innehåll i vårdvalsinformationen utan att det snarare handlar om att 

på olika sätt anpassa informationen för att göra den tillgänglig för så många som möjligt. Tidigare i 

rapporten gjordes delvis en analys av befintlig vårdvalsinformation utifrån hur pass tillgänglig den 

är. I föreliggande avsnitt ges en närmare beskrivning av hur informationen kan anpassas för att göra 

den tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och personer med andra modersmål än 

svenska, samt en noggrannare analys kring vad som saknas i nuvarande information för att den ska 

vara tillgänglig. 

6.1 Tillgänglig information för personer med 
funktionsnedsättning 

En av fem i Sverige lever med någon form av funktionsnedsättning (Handisam 2011).  För att dessa 

personer ska kunna nyttja sina valmöjligheter och andra rättigheter i vården bör de kunna ta del av 

central vårdvalsinformation på samma premisser som personer utan funktionsnedsättningar. 

Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, delar in olika sorters funktions-

nedsättningar i åtta kategorier som på olika sätt ställer krav på särskilt anpassad information 

(Handisam 2009). Utöver dessa kategorier nämns också personer med allergi och astma eller med 

stomi och inkontinensproblem. Behovet av att erbjuda särskilt anpassad vårdvalsinformation till 

dessa grupper är dock tveksamt, varför de inte redogörs för nedan. De åtta utvalda kategorierna av 

funktionsnedsättning är följande: 

Nedsatt rörelseförmåga 

Tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga innebär primärt att det ska vara möjligt att 

förflytta sig självständigt och säkert i den byggda miljön. Nedsatt rörelseförmåga bör dock också 

beaktas i utformandet och tillhandahållandet av information. Stora delar av den befintliga 

vårdvalsinformationen finns exempelvis idag via Internet. En person med nedsatt rörelseförmåga kan 

ha besvär med att använda muspekaren under längre stunder eller att överhuvudtaget sitta framför en 

dator. Informationen på olika webbplatser bör därför exempelvis vara lättnavigerad och underlätta 

för personer med nedsatt rörelseförmåga att snabbt hitta till relevant information. 

Nedsatt syn 

För personer med nedsatt syn är det angeläget att skriftlig information presenteras på ett tillgängligt 

sätt. Layouten, både vad gäller skriftliga informationsmaterial och information på Internet ska ge en 

god läsbarhet. Information bör även finnas i alternativa format, såsom talsyntes. 

Nedsatt hörsel, dövhet och dövblindhet 

Tillgänglighet för personer med nedsatt hörsel, dövhet eller dövblindhet innebär att det ska vara 

möjligt att kommunicera med andra människor, ta del av information och att uppfatta larm. 

Handisam menar att visuell information, information på teckenspråk samt tillgång till 

teckenspråkstolk är nödvändiga förutsättningar för god tillgänglighet. För många personer är 

teckenspråk ett förstaspråk vilket ställer särskilda krav på att information finns tillgänglig på 

exempelvis teckenspråk. Dövblinda behöver tillgång till taktilt teckenspråk för att kunna 

kommunicera och ta del av information. 
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Nedsatt kognitiv förmåga 

Nedsatt kognitiv förmåga är förekommande hos exempelvis vissa äldre personer och personer med 

utvecklingsstörning. Med kognition menas förmågan att minnas, orientera sig i tid och rum, 

problemlösningsförmåga, numerisk förmåga, språklig förmåga osv. Nedsatt kognition kan således 

försvåra för personer att ta del av, analysera och väga samman olika aspekter av 

vårdvalsinformation, något som i sin tur också kan försvåra medvetna val av vårdgivare. 

Informationen kan göras mer tillgänglig för dessa personer genom tydlig layout och text på 

exempelvis lättläst svenska. 

Psykisk funktionsnedsättning 

Psykisk funktionsnedsättning kan påverka och försämra den kognitiva förmågan varför 

informationens utformning även här kan behöva anpassas genom exempelvis lättläst svenska (se 

kategorin ovan). 

Nedsatt röst- och talförmåga 

Personer med nedsatt röst- och talförmåga kan ha svårt att kommunicera, exempelvis via telefon. I 

de fall vårdvalsinformation erbjuds via olika typer av telefontjänster kan det därför finnas behov av 

alternativa kommunikationssätt såsom taltjänst eller texttelefon. 

Läs- och skrivsvårigheter 

Läs- och skrivsvårigheter kan försvåra tillgodogörandet av vårdvalsinformation. För att göra 

informationen mer tillgänglig och användbar för personer med sådana former av svårigheter bör 

informationen finnas i alternativa format såsom talkassett eller talsyntes, dvs. möjligheterna att få 

texten uppläst.Textens layout bör bidra till en bra läsbarhet och även finnas på lättläst svenska. 

Andra funktionsnedsättningar 

Andra former av funktionsnedsättningar som ställer särskilda krav på informationen är exempelvis 

elöverkänslighet. För dessa personer bör informationen finnas i tryckt form och inte enbart i 

elektronisk form. 

6.2 Informationens utformning för personer med 
funktionsnedsättning 

Ovan angavs de olika kategorier av funktionsnedsättningar som ställer andra former av krav på 

vårdvalsinformationens utformning. Dessa anpassningar av utformningen kan även underlätta för 

personer utan funktionsnedsättning att bearbeta och tolka informationen.  Nedan görs en utförligare 

beskrivning av hur befintlig vårdvalsinformation ser ut idag och hur den borde utformas för att 

tillgodose olika gruppers behov.  

Kontakt per telefon 

Granskningen av tillgänglig vårdvalsinformation (avsnitt 5) visade att 18 av 21 landsting, samt 1177 

erbjuder olika telefontjänster dit patienter och medborgare kan vända sig för att få information om 

valfrihet i vården eller vårdgarantin. Genomgången visar inte i vilken mån dessa telefontjänster 

gjorts tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Både riktlinjer från Handisam och tidigare 

Handikappombudsmannen understryker emellertid vikten av att telefontjänster också erbjuds i andra 

format såsom bildtelefonitjänst, texttelefon och taltjänst (Handikappombudsmannen 2003, Handisam 

2009). Bildtelefonitjänst gör kommunikation möjlig mellan döva/hörselskadade och hörande och 

innebär att både tolken och den döve/hörselskadade personen kan kommunicera per telefon via 
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teckenspråk. Texttelefon innebär att personen skriver istället för att tala med den hörande. Taltjänst 

innebär att en tredje part hjälper till att inleda samtalet och vid behov förtydligar vad personen med 

exempelvis talsvårigheter säger. 

Skriftlig information 

När det gäller den skriftliga informationen finns ett flertal riktlinjer som utformats av 

Handikappombudsmannen (2003) (numera Diskrimineringsombudsmannen) och Handisam (2009). 

Dessa följer nedan. 

Texten bör enligt riktlinjerna bestå av ett tydligt språk och en överskådlig layout. Detta underlättar 

för alla användare av informationen, men i synnerhet för personer med läs- och skrivsvårigheter. Här 

finns det anledning för specifikt landstingen och regionerna att utveckla sin vårdvalsinformation på 

Internet. Genomgången av tillgänglig information (se avsnitt 5) visar att många landsting och 

regioner inte har en enhetlig layout för att redovisa information om olika vårdgivare i 

vårdvalssystemen.  Det är exempelvis vanligt att grundläggande information om privata vårdgivare 

inte finns samlad på landstingens/regionernas egna webbplatser utan via en länk till de privata 

vårdgivarnas webbplatser. Detta gör att layouten och informationens struktur ser annorlunda ut 

beroende på vilken vårdgivare patienter och medborgare söker information om. I tydlig kontrast till 

detta står exempelvis 1177 och OmVård som har en gemensam mall för att visa jämförande 

information om olika valbara vårdgivare.  

Informationen via landstingens och regionernas webbplatser brister även många gånger vad gäller 

överskådligheten. Av informationen går det ofta inte att jämföra skillnader och likheter i utbud och 

kvalitet mellan de olika vårdgivaralternativen på ett enkelt sätt, utan användarna kan behöva göra ett 

flertal klick i menyerna för att ta sig fram mellan olika sidor som beskriver vårdgivarna. Detta kan 

innebära svårigheter, särskilt för personer med nedsatt rörelseförmåga, som ofta inte kan använda 

muspekaren under längre stunder eller har svårt att överhuvudtaget sitta framför en dator. 

Av särskild vikt för att anpassa informationen för personer med olika former av funktionsnedsättning 

är även typ av teckensnitt, teckenstorlek, tillriktning av texten, radavstånd, radlängd, kontrast och 

färger. Teckenstorleken rekommenderas vara antingen 11-12 punkter beroende på vilket teckensnitt 

som används. Radavstånd bör helst vara två punkter större än själva teckenstorleken.  Korta, men 

inte för korta, radlängder är att rekommendera framför längre rader. Avståndet mellan bokstäverna 

bör också beaktas för att få ord att bilda tydliga enheter och underlätta läsbarheten. Färgvalet bör 

vara något som förstärker läsbarheten, exempelvis utgör vissa färger bättre kombinationer än andra 

med avseende på läsbarheten. Tonplattor, dvs. färgad eller mönstrad bakgrund rekommenderas inte. 

Som nämndes tidigare under respektive kategori av funktionsnedsättning bör informationen även 

finnas i flera olika tillgängliga format och versioner. Lättläst svenska är viktig för personer med 

exempelvis utvecklingsstörning, för personer med kognitiv nedsättning och för personer med läs- 

och skrivsvårigheter. Den lättlästa svenskan består av korta meningar med enkla, vanliga, och 

konkreta ord, samt luftig layout. I granskningen av tillgänglig vårdvalsinformation framkom att 12 

av 21 landsting/regioner erbjöd grundläggande information på lättläst svenska om vårdval, dvs. 

information om själva rättigheten och i vissa fall hur man går till väga för att välja, på sina 

webbplatser. Av de nationella aktörerna, 1177, OmVård och Doktorsguiden var det dock ingen som 

erbjöd ett sådant textformat. Här finns det således utrymme för förbättringar. 

Handisam och f.d. Handikappombudsmannen rekommenderar också att informationen ska göras 

tillgänglig genom punktskrift, talbok eller talsyntes, teckenspråk samt i word- eller pdf-format. 

Word- eller pdf-format möjliggör för personer med exempelvis synnedsättning att läsa texten med 

egna hjälpmedel på datorn. Granskningen av tillgänglig vårdvalsinformation visar att en majoritet av 

landstingen erbjuder viss grundläggande information om vårdval och valfrihet i vården på filmat 



UPPSALA UNIVERSITET                  
2011-06-27 

VILKEN INFORMATION BEHÖVER PATIENTER OCH MEDBORGARE 
FÖR ATT VÄLJA VÅRDGIVARE OCH BEHANDLING? 

   

 

47 

 

teckenspråk. Samtidigt är det sju landsting som inte ger någon information i sådant format, varför 

det finns anledning att skärpa kraven eller rekommendationerna på den punkten.   

Inte heller de nationella aktörerna, 1177, OmVård eller Doktorsguiden erbjuder information på 

teckenspråk, trots att detta anses som viktigt för döva personer som ofta har teckenspråk som sitt 

förstaspråk. Vidare visar granskningen att sexton av 21 landsting och regioner, samt 1177 erbjuder 

talsyntes via sina webbplatser, dvs. möjligheterna att få texten uppläst. Även här finns således 

utrymme för förbättringar.  

Varken Handisams eller f.d. Handikappombudsmannens riktlinjer för tillgänglig information nämner 

något om att informationen på webbplatserna bör kunna anpassas av användarna med så kallade 

anpassningsformat, såsom större storlek eller annan kontrastfärg. Detta kan dock också antas vara ett 

viktigt verktyg för att personer med exempelvis synnedsättning ska kunna ta del av informationen. 

Granskningen av landstingen/regionerna, samt de nationella aktörerna på området visar att endast 13 

landsting erbjuder den tjänsten. Två landsting informerar om hur man kan ställa in sin egen 

webbläsare för att exempelvis få en större storlek på texten. 

Ett krav eller riktlinje vad gäller informationens tillgänglighet handlar avslutningsvis om att det ska 

finnas samlad information om vilka olika format som användaren kan nyttja eller beställa för att 

kunna ta del av informationen. Granskningen av tillgänglig vårdvalsinformation berörde inte denna 

riktlinje. En preliminär bedömning är emellertid att sådan samlad information finns tillgänglig i viss 

utsträckning på de olika webbplatser som ingick i granskningen. På landstingens/regionernas 

webbplatser visas ibland vilka olika format som finns genom symboler för exempelvis lättläst 

svenska, anpassningsformat och teckenspråk. 

En fråga man kan diskutera är i vilken utsträckning man kan ställa krav på att alla delar av 

vårdvalsinformationen ska göras tillgänglig i olika format. I många fall finns grundläggande 

information om vårdval, vårdgarantin och valfrihetsrekommendationen i olika format såsom lättläst 

svenska och teckenspråk på landstingens och de nationella aktörernas webbplatser. Däremot finns 

vanligen inte mer detaljerad kvalitetsinformation om respektive vårdgivare vilket kan försvåra för 

personer med funktionsnedsättning att göra mer välinformerade val. Samtidigt är det kanske inte 

möjligt för aktörerna på området att på ett tillgängligt sätt tillhandahålla sådan detaljerad information 

om det ska ske inom givna ekonomiska ramar. Möjligen är det en förbättring som kan ske på längre 

sikt. Ett viktigt komplement till dess att sådan typ av information finns tillgänglig kan vara olika 

former av telefontjänster dit patienter och medborgare kan vända sig för att få muntlig vägledning 

om olika valmöjligheter. Vidare kan ett mål vara att samtliga aktörer ska ha grundläggande 

information om de olika valmöjligheterna i hälso- och sjukvården med anpassade format. 

6.3 Information för personer med annat modersmål 

Personer med annat modersmål kan också vara en grupp med särskilda informationsbehov. I 

synnerhet kan det gälla äldre personer som med åldern tenderar att glömma det svenska språket till 

fördel för modersmålet. Information kan även behövas på det egna modersmålet eller lättläst svenska 

för dem med befintliga men ändock begränsade kunskaper i svenska språket. Granskningen av 

tillgänglig vårdvalsinformation visar att hela 18 av 21 landsting och regioner erbjuder viss 

grundläggande vårdvalsinformation på andra språk än svenska. 1177 har också viss information på 

andra språk, däremot finns ingen sådan tjänst på Doktorsguiden eller OmVård. Antal språk varierar 

från enbart engelska till ett flertal språk såsom franska, bosniska, spanska m.m. Även här finns dock 

en begränsning i att jämförande information om vårdgivarnas vårdutbud och kvaliteten på de tjänster 

som erbjuds saknas. En annan begränsning ligger i att man för att komma till information om 

vårdval på andra språk många gånger måste klicka sig igenom ett antal sidor på svenska. Frågan är 

därför om funktionen är särskilt användbar för dem med omfattande svårigheter i svenska språket.  

Detta är något som kan förbättras i den nuvarande vårdvalsinformationen. 
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7. Internationell utblick – vårdvalsinformation i 
Danmark och England  
En ytterligare frågeställning som ska besvaras inom ramen för utredningen är hur andra jämförbara 

länder till Sverige utvecklat vårdvalsinformationen. Två länder som i relation till Sverige kommit 

relativt långt på området vårdvalsinformation är Danmark och England, vilka förhoppningsvis kan 

utgöra lärande exempel. Båda länderna har sedan ett antal år tillbaka infört olika former av vårdval 

inom hälso- och sjukvården och i samband med det utvecklat system för vårdvalsinformation. De två 

länderna är dessutom av särskilt intresse eftersom de i likhet med Sverige har en skattefinansierad 

sjukvård där en försumbar del av finansieringen består av patientavgifter. Båda har även en 

blandning av både privata och offentligt drivna vårdgivare som förser invånarna med sjukvård. 

För att kunna beskriva vårdvalsinformationen i de två länderna har centrala engelska och danska 

dokument på området studerats. Intervjuer har genomförts med sammanlagt tio nyckelpersoner, 

varav sju personer i Danmark och tre personer i England, (se vidare referenslista). 

7.1 Vårdvalsinformation i Danmark – sundhedskvalitet.dk 

7.1.1 Val av familjeläkare och sjukhus – en patienträttighet i Danmark 

I Danmark har medborgarna rätt att välja sin egen familjeläkare. I Danmark finns också, till skillnad 

från Sverige, en lagstagad rätt för patienterna att fritt välja sjukhus. Om familjeläkaren i 

primärvården fattar beslut om att patienten har behov av en undersökning eller eventuellt en 

behandling i specialistvården har patienten från första dagen rätt att fritt välja bland alla offentligt 

drivna sjukhus i Danmark.  Reformen kallas för ”frit sygehusvalg”. Valmöjligheten gäller även val 

av privata sjukhus som har avtal med de danska regionerna kring specifika behandlingsinsatser och 

med privata vårdgivare med avtal som har sin verksamhet förlagd utomlands. Denna rätt kan dock 

åberopas först då väntetiden till utredning eller behandling överstiger en månad (Indenrigs- og 

Sundhedsministeriet 2010).  

I Danmark har medborgarna också en lagstadgad rätt, med vissa undantag, att i både vuxen-, barn- 

och ungdomspsykiatrin fritt välja mellan både offentliga och privata vårdgivare (som har avtal med 

regionerna) (Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2010). I detta avseende skiljer sig det danska fallet 

från det svenska där patienternas möjligheter att välja vårdgivare i psykiatrin är mycket mer otydligt 

formulerade inom hälso- och sjukvården. 

7.1.2 I vilken utsträckning använder patienterna sina valmöjligheter i 
Danmark? 

Undersökningar av hur många patienter som använder sig av det utvidgade fria sjukhusvalet visar att 

intresset ökar för varje år som går. År 2002 hade totalt 6000 patienter nyttjat det utvidgade 

sjukhusvalet. Åtta år senare, år 2010 (första kvartalet) , låg det totala antalet patienter som gjort ett 

aktivt val mellan offentligt och privat drivna sjukhus på 417 000. Många patienter rör sig i hög grad 

över regiongränserna. För vissa specialiteter är det uppemot 80-90 procent som använder sig av det 

fria valet.  I tabell 10 nedan visas ackumulerat antal patienter som valt sjukhus från 2002, då 

reformen introducerades, fram till och med första kvartalet 2010. 
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TABELL 10. ACKUMULERAT ANTAL PATIENTER SOM ANVÄNT SIG AV DET UTVIDGADE FRIA 
SJUKHUSVALET, 2002 TILL FÖRSTA KVARTALET 2010, TUSENTAL 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

6 25 48 79 118 167 265 328 417 

 

(Källa: powerpoint-presentation John Pedersen 2 mars 2011). 

7.1.3 Information för att stödja val av familjeläkare 

Trots att danska patienter haft rätt att välja sin egen familjeläkare under flera år är 

vårdvalsinformationen för att stödja välinformerade val på denna vårdnivå begränsad. På 

www.sundhed.dk (webbplats liknande 1177) finns en så kallad vägvisare där man kan klicka i vilken 

yrkesgrupp inom primärvården man är intresserad av att besöka, exempelvis familjeläkare, psykolog, 

tandläkare. Vidare kan man i sökfunktionen avgränsa resultaten till att endast visa läkare med 

manligt/kvinnligt kön, läkare inom en viss åldersgrupp, mottagningar med vissa e-tjänster, samt 

handikappvänliga mottagningar.  I resultatlistan kommer information upp om läkarnas namn, 

adressuppgifter, kontaktuppgifter, samt länk till mottagningens webbplats. Information finns också 

som indikerar om mottagningen kan ta emot nya patienter eller om den är fullistad. Det finns dock 

ingen information om kvaliteten på den vård som olika läkare erbjuder, exempelvis process- eller 

utfallsmått. Detta är något som man från regionernas sida diskuterar att utveckla framöver. 

7.1.4 Information för att stödja val av sjukhus 

När det gäller sjukhusvården är patientinformationen mer utvecklad än inom primärvården. 

Danmarks Sundhedsstyrelse (motsvarande Socialstyrelsen i Sverige) och Indenrigs- og 

Sundhedsministeriet (motsvarande Socialdepartementet i Sverige) har tagit fram en webbplats med 

vårdvalsinformation, www.sundhedskvalitet.dk. Syftet med webbplatsen är att förmedla information 

om kvalitet och service vid de olika valbara sjukhusen i Danmark och därigenom stödja det fria 

sjukhusvalet (Sundhedskvalitet 2009). 

7.1.4.1 Styrmodellen bakom sundhedskvalitet.dk 

I det danska fallet har man en intressant modell för att ta fram och besluta om den information om 

vårdens kvalitet som ska publiceras på sundhedskvalitet.dk. Inledningsvis utarbetar 

Sundhedsstyrelsen ett förslag på kvalitetsindikatorer i dialog med registerhållarna av de nationella 

kvalitetsregistren och de vetenskapliga specialistsällskapen. Förslaget skickas sedan till en 

expertgrupp bestående av sex experter från den medicinska professionen, fyra administrativa 

chefer/direktörer från olika sjukhus i Danmark, en kvalitetschef på regionnivå och slutligen en 

professor från universitetet. Till expertgruppen finns ett sekretariat knutet bestående av 

representanter från Sundhedsstyrelsen och Indenrigs- och Sundhedsministeriet.  Expertrådets roll är 

att granska förslagen till information ur både ett patientperspektiv och kliniskt perspektiv. Rådet kan 

även på eget initiativ ta fram förslag på kvalitetsindikatorer som bör publiceras på 

sundhedskvalitet.dk. När rådet diskuterat förslaget till information skickas det till en styrgrupp vid 

Sundhedsstyrelsen och Indenrigs- och Sundhedsministeriet som tillsammans fattar beslut om 

huruvida förslaget till information ska publiceras eller inte. Vid kontroverser kring vilken 

information som ska publiceras är det ytterst ministern som fattar det avgörande beslutet i frågan. 

Till skillnad från den svenska styrmodellen där ansvaret för att utforma vårdvalsinformationen 

hittills lagts på landstingen/regionerna är den danska modellen således starkt centraliserad. 
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7.1.4.2 Innehållet på sundhedskvalitet.dk 

Webbplatsen sundhedskvalitet.dk redovisar dels vilka sjukhus som finns att välja mellan, dels 

serviceförhållanden och kvalitet vid respektive sjukhus/sjukhusavdelning. Information redovisas om 

både offentligt och privat drivna sjukhus, samt både psykiatrisk och somatisk vård.  

Webbplatsen grundar sig i huvudsak på en samling landstäckande statistiska uppgifter som är 

tillgängliga offentligt och redan insamlade. Det rör sig således om redan befintlig information som 

finns inrapporterade via nationella kvalitetsregister, patientundersökningar osv. De statistiska 

uppgifterna är i sin tur grupperade i en rad olika kvalitetsindikatorer. I projektet sundhedskvalitet.dk 

definieras indikatorerna som ”en utvald, relevant statistisk parameter och kvantitativ indikator som 

belyser ett givet avgränsat ämne” (Sundhedskvalitet 2009, s. 11).  

Indikatorerna är indelade i två huvudgrupper: 

1. Sjukhusindikatorer – generella kvalitetsindikatorer som beskriver patientupplevelser, 

patienttillfredsställelse och organisatoriska förhållanden rörande enskilda sjukhus. 

2. Behandlingsindikatorer – specifika indikatorer om väntetid till behandling och medicinsk 

kvalitet rörande specifika sjukdomar, undersökningar och behandlingar. 

Vid sidan av dessa kvalitetsindikatorer innehåller sundhedskvalitet.dk en form av rankningssystem 

som är tänkta att underlätta medborgarnas tolkning av kvalitetsresultaten. Rankningen görs både 

utifrån de generella sjukhusindikatorerna och för de mer specifika behandlingsindikatorerna. 

Resultatet av rankningen anges med en till fem stjärnor, där fem stjärnor anger det bästa resultatet. 

Ingen viktning görs mellan de olika sammanvägda indikatorerna, dvs. alla indikatorer väger lika 

tungt.  Intervjupersonerna förklarar detta med att det inte finns någon evidens som stödjer att den ena 

faktorn väger tyngre än den andra, exempelvis följsamhet till handhygien jämfört med generell 

patientnöjdhet.  

Webbplatsen innehåller vid dags dato (2011-03-11) sexton generella sjukhusindikatorer indelade i 

sex kategorier: 

1. Fysiska förhållanden (antal sängar per rum, genomsnittligt antal sängar per toalett) – två 

indikatorer 

2. Hygienförhållanden (handhygien, rengöring och infektioner) – tre indikatorer 

3. Rättigheter (kontaktperson, väntetider) – tre indikatorer 

4. Patientupplevd säkerhet (medicinering och skada) – två indikatorer 

5. Patientnöjdhet bland inlagda patienter – tre indikatorer 

6. Patientnöjdhet bland patienter i öppenvården – tre indikatorer 

Data till de olika sjukhusindikatorerna hämtas från Landspatientregistret (LPR), ett omfattande 

nationellt register över alla vårdkontakter och besök på samtliga danska sjukhus, Nationell 

Undersökning av Patientupplevelser (LUP), regionernas inrapportering gällande kontaktpersoner, 

sjukhusens inrapportering av information om fysiska förhållanden och hygien till 

sundhedskvalitet.dk. 

Vid utgången av år 2009 fanns 689 specifika behandlingsindikatorer redovisade på 

sundhedskvalitet.dk (Sundhedskvalitet 2009). Tillsammans täcker de 175 undersökningar, 

behandlingar och sjukdomar: 

1. 61 undersökningar och utredningar 

2. 98 planerade och tre akuta operationer 

3. 11 medicinska och onkologiska behandlingar 
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4. Ett psykiatriskt tillstånd 

5. Födslar 

Under det senaste året har informationen, enligt intervjupersonerna, utvecklats med ett antal 

ytterligare kvalitetsindikatorer. Dessa redogörs dock inte för här. 

För varje sjukdom/undersökning/behandling finns ett varierande antal indikatorer. Dessa informerar 

om förväntade väntetider till ett besök eller en behandling, process och utfall i vården såsom 

utredning, behandling, komplikationer och överlevnad.  

Data till de olika behandlingsindikatorerna är hämtade från redan existerande datakällor, exempelvis 

LPR, sjukhusens löpande inrapportering av förväntade väntetider, födelseregistret, det nationella 

indikatorprojektet, nationella kvalitetsregister och kliniska databaser. De som ansvarar för 

webbplatsen samlar för närvarande inte in någon egen kvalitetsinformation.  

En kritisk del i informationen berör på vilken vårdnivå kvalitetsdata ska presenteras. På 

sundhedskvalitet.dk presenteras indikatorerna för den enhet eller nivå som man kallar för 

sjukhus/klinik, oavsett om det gäller sjukhusindikatorerna eller behandlingsindikatorerna. Detta kan 

jämföras med England, som nu diskuterar frågan om att även redovisa data på vårdavdelningsnivå 

och per operationsteam eftersom man menar att det kan finnas stora kvalitetsskillnader också inom 

kliniker med avseende på exempelvis vårdrelaterade infektioner. 

7.1.4.3 Urval av kvalitetsindikatorer 

En angelägen fråga är hur man i det danska fallet har valt ut eller kommit fram till vilka indikatorer 

som ska redovisas på webbplatsen. I samtal med de danska intervjupersonerna framkommer det att 

det finns en tydlig urvalsprocess där de utifrån ett antal kriterier väljer ut och publicerar 

kvalitetsindikatorer.  

Ett kriterium är att indikatorerna ska inrymma en förbättringspotential, dvs. det ska vara möjligt för 

sjukhusen att under en tidsperiod förbättra de resultat som visas på webbplatsen. Ett annat kriterium 

är att det ska finnas en variation i resultaten. Annars blir det omöjligt för patienter att urskilja några 

skillnader i kvalitet mellan de olika alternativen och indikatorerna blir dessutom mindre intressanta 

att redovisa. Indikatorer där exempelvis samtliga sjukhus uppvisar dåliga resultat läggs inte ut på 

webbplatsen. Det är också en av förklaringarna till varför man valt att inte redovisa information om 

strukturindikatorer. Intervjupersonerna menar att variationerna vad gäller strukturella förutsättningar 

att bedriva god vård, exempelvis personalens kompetens, är få och därför, menar man, blir det också 

mycket svårare att jämföra skillnader i kvalitet utifrån det perspektivet.  

Sjukhusindikatorerna som redovisar patienters nöjdhet med vården väljs utifrån de frågor i den 

nationella patientundersökningen som uppvisar den högsta svarsfrekvensen. Detta tas som en intäkt 

för att frågorna är viktiga för patienterna och medborgarna.  

Tonvikten i indikatorerna ligger på processindikatorer. Detta motiverar intervjupersonerna med att 

processindikatorer har en hög precisionsgrad och dessutom lämpar sig väl för indexering. 

Processindikatorer påverkas heller inte av externa faktorer såsom vårdtyngd eller patientmix. Ett 

viktigt kriterium för urvalet av processindikatorer är att patienter och medborgare på ett intuitivt sätt 

ska kunna se att de har en inverkan på vårdens utfall. En reflektion utifrån detta är att 

processindikatorer kan vara svåra att tillgodogöra sig. Vad säger exempelvis processmåtten 

”rapporteringsgrad till olika kvalitetsregister” eller ”antal genomförda Hbc1A-test  på 

diabetespatienter” om vårdens kvalitet?  

Antalet resultatindikatorer är i jämförelse med processindikatorerna mer begränsade på webbplatsen. 

Här har man bedömt att inverkan av externa variabler på resultatindikatorerna ofta är så pass 

omfattande att det blir vanskligt att redovisa utfallet som en konsekvens av den vård som bedrivits, 
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dvs. det kan lika gärna vara andra faktorer än själva vårdinsatsen som lett fram till resultatet. Om 

resultatindikatorer väljs ut för webbplatsen måste det enligt intervjupersonerna finnas en mycket hög 

säkerhet att de hänger ihop med själva vårdprocessen, dvs. processindikatorerna. 

Som nämndes tidigare har man medvetet valt att inte redovisa information om strukturindikatorer i 

någon större utsträckning. Ytterligare förklaringar till detta är att ansvariga för webbplatsen ansett att 

det är allt för kostsamt och tidskrävande att begära in information av vårdgivarna på den nivån. 

Vidare upplever man att det finns ett uppdaterings- och kvalitetssäkringsproblem med indikatorer av 

mer strukturell art. Till skillnad från exempelvis de nationella kvalitetsregistren sker inte en 

automatisk uppdatering av den strukturella informationen. Denna, menar man, är tvärtom beroende 

av att någon på nationell nivå tar ansvar för att samla in och regelbundet uppdatera uppgifterna, 

något man bedömt som ogörligt i nuläget. 

Ett sammanfattande kriterium för publicering av kvalitetsindikatorer på webbplatsen är att 

patienterna på ett enkelt och intuitivt sätt ska kunna förstå vad de de facto säger om vårdens kvalitet. 

Går de inte intuitivt att förstå ska de inte publiceras. Hur man bedömer vilken information som 

patienter och medborgare intuitivt kan förstå är dock oklart och framgår inte i samband med 

intervjuerna. 

7.1.4.4 Uppdatering av uppgifterna på sundhedskvalitet.dk 

Enligt samtal med intervjupersonerna uppdateras informationen på webbplatsen regelbundet varje 

kvartal. Sundhedsstyrelsens avdelning för dokumentation är ansvarig för att uppdatera innehållet på 

webbplatsen. Detta görs genom att man konverterar information från befintliga datakällor såsom 

nationella kvalitetsregister till sundhedskvalitet.dk. Uppgifter om väntetider uppdateras dagligen och 

hämtas från väntetidsregistret. Kvalitetssäkringen av informationen görs av de som äger de befintliga 

databaserna, dvs. registerhållarna är ansvariga för att datakvaliteten i de nationella kvalitetsregistren 

är säkrade. 

7.1.4.5 Webbplatsens funktioner – jämförande information 

Ovan beskrevs det kliniska innehållet på sundhedskvalitet.dk och hur informationen uppdateras och 

kvalitetssäkras. Men vad ser man egentligen som patient eller medborgare när man besöker 

webbplatsen?  

Sundhedskvalitet.dk är en interaktiv webbapplikation där patienter och medborgare utifrån sina 

preferenser väljer ett antal sökkriterier, t.ex geografiskt avstånd eller särskilda sjukdomar, varefter 

resultaten utifrån dessa kriterier redovisas på sidan. Webbplatsen är indelad i tre huvudsakliga delar: 

1. En förstasida med en förklarande text om sundhedskvalitet.dk och ett antal val av ingångar eller 

huvudmenyer. 

2. En informationsdel där medborgaren/patienten väljer sökkriterier och får upp en lista med 

resultat för olika sjukhus, exempelvis utifrån valda kvalitetsindikatorer eller geografisk 

tillgänglighet. 

3. En förklarande del med detaljerade beskrivningar av kvalitetsindikatorerna, informationskällorna 

och kontaktuppgifter till sjukhusen. 

Informationsdelen på webbplatsen består av tre huvudmenyer där besökaren kan 1) välja en specifik 

sjukdom eller behandling, 2) välja vilka indikatorer som ska redovisas för sjukdomen/behandlingen, 

3) välja sjukhus utifrån en geografisk avgränsning. 

Utifrån de sökkriterier som besökaren på webbplatsen väljer kommer sedan en resultatlista upp med 

jämförande information om respektive sjukhus. På webbplatsen finns vidare en funktion där man 

kan rangordna sjukhusen utifrån valda kvalitetsindikatorer, exempelvis vilka sjukhus som uppvisar 

bäst respektive sämst resultat på patientnöjdhet.  Det finns även en funktion där man kan välja 
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detaljeringsgrad på den information som kommer upp i resultatfältet.  Detaljeringsgraden kan 

varieras mellan tre visningsnivåer: 

1. Information om resultaten i förhållande till landsgenomsnittet 

2. Information utifrån statistisk signifikans (95 % konfidensintervall) 

3. Information utan statistisk signifikans 

Samtliga kvalitetsindikatorer, sjukhusnamn och siffror är klickbara och leder till den förklarande 

delen av webbplatsen. Där finns detaljerad information om vad nyckeltalen innebär, 

kontaktupplysningar till sjukhusen och övrig information om den statistik som presenteras. 

7.1.4.6 Antalet besökare på sundhedskvalitet.dk 

Intervjupersonerna uppger att webbplatsen sundhedskvalitet.dk har ca 3000 besök i månaden. 

Mellan 2006 och 2008 låg besöksantalet på mellan 5000 och 7000 besökare per månad. Intresset 

tycks således ha minskat under senare år. Till skillnad från England, som redogörs för i nästa avsnitt, 

gör man ingen aktiv marknadsföring av den danska webbplatsen vilket skulle kunna förklara det 

relativt låga besöksantalet.  

En granskning visar att 33 procent av dem som besökt sidan är patienter med en pågående sjukdom. 

Sjutton procent är anhöriga till patient. Tretton procent av besökarna är emellertid medborgare utan 

pågående sjukdom. En lika stor grupp väntar på vård. Sju procent av vårdpersonal på sjukhus 

använder webbplatsen och enbart en procent av familjeläkare och patientrådgivare, vilket visar på ett 

mycket svalt intresse alternativt bristande kännedom om webbplatsen hos vårdpersonalen 

(Powerpoint Thomas Schiøler).  

Huruvida besökarna har nytta av den information som redovisas är däremot mer osäkert.  En 

webbundersökning som gjorts på webbplatsen (med enbart 11-12 procent svarsfrekvens) visar att 31 

procent av de svarande anser att de hittat den information de söker efter. Hela 22 procent uppger 

emellertid att de inte haft någon användning av den information som redovisas. Ansvariga för 

webbplatsen har dock inte någon information om i vilken grad besökarna använder sig av de olika 

sökfunktionerna, eller vilka sidor som är mest populära. 

7.1.5 Utmaningar och framtidstankar kring vårdvalsinformationen i 
Danmark 

Inför framtiden önskar intervjupersonerna att fler behandlingsindikatorer såsom information om 

antalet reoperationer, mortalitet m.m. kring specifika sjukdomar ska kunna redovisas på 

sundhedskvalitet.dk. Flera menar samtidigt att publicering av utfallsindikatorer är förenat med stora 

svårigheter. Både validitet och reliabilitet är svårt att säkra i samband med publicering av den sortens 

information.  

Några av intervjupersonerna pekar på svårigheterna i att få kännedom om vilken information 

patienter och medborgare verkligen efterfrågar i valet av sjukhus.  Ytterligare en utmaning som 

nämns ligger i svårigheten att hitta enhetliga definitioner på de indikatorer som är aktuella för 

sjukhusinformationen. Olika sjukhus har exempelvis olika indikationer för vad som ska rapporteras 

in som en vårdrelaterad infektion vilket kan resultera i att ett sjukhus som i själva verket har en 

generös och bra bedömning av vad som är en vårdrelaterad infektion framstår i dålig dager.  

Några lyfter också fram viktningen av indikatorerna som ett metodproblem. Stjärnsystemet som 

rankar sjukhusens prestationer tar inte hänsyn till att vissa indikatorer kan väga tyngre än andra i 

bedömningen av vårdens kvalitet. Intervjupersonerna menar att det måste finnas en vetenskaplig 

grund för viktningen, vilket saknas idag. Av detta skäl har man valt att endast redovisa oviktade 

indikatorer.  
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7.1.6 Sammanfattande intryck av det danska exemplet 

I motsats till Sverige har Danmark kommit att inledningsvis utveckla vårdvalsinformation främst på 

sjukhusnivå.  På webbplatsen sundhedskvalitet.dk, finns information som beskriver sjukhusens 

kvalitet både på struktur-, process-, och resultatnivå. Man har också hittat utvecklade former för att 

ranka sjukhusens prestationer genom ett stjärnsystem. Kontrasten till den vårdvalsinformation på 

sjukhusnivå som redovisas av landstingen och regionerna i Sverige är stor.  Här saknas fortfarande 

en samlad, jämförande information om sjukhuskvaliteten vilket torde göra det svårare för patienter 

och medborgare att göra medvetna val av vårdgivare i enlighet med valfrihetsrekommendation. 

Undantaget är OmVård där viss kvalitetsinformation finns redovisad om den specialiserade vården. 

Situationen är emellertid den omvända när det kommer till vårdvalsinformation på primärvårdsnivå. 

Här har Sverige kommit mycket längre genom bland annat en samlad och jämförande information 

om tillgängligheten till och patientnöjdheten med olika vårdcentraler som redovisas på 1177. Även 

information om strukturindikatorer, exempelvis personalens kompetens och vårdens utbud, är mer 

utvecklad i Sverige jämfört med i Danmark. 

Förmodligen är den utvecklade vårdvalsinformationen på sjukhusnivå en effekt av det senaste 

decenniets reformer i Danmark för att öka både tillgängligheten till vården och patienternas 

inflytande över vilken vårdgivare som ska utreda och behandla sjukdomar i specialistvården.  I 

Danmark är det fria och utvidgade sjukhusvalet lagstiftat. Det gör att möjligheterna för patienterna 

att fritt välja sjukhus är mycket starkare än i Sverige där valfriheten på sjukhusnivå regleras genom 

en överenskommelse mellan stat och landsting.  

I framarbetandet av den danska vårdvalsinformationen ägnas mycket kraft åt att göra den användbar 

och lättförståelig för patienter och medborgare. Principen är att inga data publiceras som patienter 

och medborgare inte kan förstå intuitivt. Vid en genomgång av informationen är emellertid en 

reflektion att flera av kvalitetsindikatorerna ändå är relativt svåra att förstå och tolka. Det är ibland 

oklart vad informationen de facto säger om skillnaden i kvalitet mellan olika sjukhus. I likhet med 

Sverige är det också tydligt att ett återkommande problem berör publicering av utfallsmått. Dessa är 

fortfarande relativt begränsade i informationen. Till skillnad från Sverige finns dock ett avsevärt 

antal fler processindikatorer redovisade på sjukhusnivå. 

En annan reflektion är att patientnyttan med den danska vårdvalsinformationen är oklar. I samtal 

med intervjupersonerna i Danmark framgår det att det finns en begränsad kunskap om vilka som 

använder sig av vårvalsinformationen, vilken information som är av störst intresse och huruvida den 

statistik som presenteras i praktiken bidrar till att stödja välinformerade val.  Samtidigt är detta 

angelägna frågeställningar eftersom användningen av informationen bör sättas i relation till 

kostnaden och tiden att ta fram de data som publiceras. Det är märkligt att man valt att lägga så 

mycket kraft och resurser på ett område som man inte vet leder till någon patient- eller 

medborgarnytta. 

En ytterligare intressant skillnad jämfört med Sverige är den tydliga nationella styrningen av 

vårdvalsinformationen. I Sverige har ansvaret för vårdvalsinformationen lagts på 

landstingen/regionerna i egenskap av huvudmän för sjukvården medan det i Danmark är statliga 

myndigheter som har till uppgift att tillhandahålla vårdvalsinformation.  Den nationella 

styrningsmodellen i Danmark är möjlig då staten och inte regionerna (tidigare landstingen) har det 

huvudsakliga finansieringsansvaret för sjukvården. Modellen har fördelar i den bemärkelsen att 

vårdvalsinformation kan struktureras och redovisas på ett enhetligt sätt över region- och 

sjukhusgränser. Samtidigt medför modellen vissa nackdelar. Ansvariga aktörer för webbplatsen är i 

stort beroende av befintlig kvalitetsdata i form av exempelvis nationella kvalitetsregister och 

patientundersökningar. Detta gör att man saknar tillgång till information om strukturella 

kvalitetsindikatorer eftersom den typen av data i större utsträckning bygger på att enskilda 

vårdgivare rapporterar in uppgifter. Här finns dock planer på att hämta in data om 

kvalitetsindikatorer som inte finns inom ramen för befintliga datakällor. 



UPPSALA UNIVERSITET                  
2011-06-27 

VILKEN INFORMATION BEHÖVER PATIENTER OCH MEDBORGARE 
FÖR ATT VÄLJA VÅRDGIVARE OCH BEHANDLING? 

   

 

55 

 

Avslutningsvis är en intressant reflektion att vårdpersonalens användning av sunhedskvalitet.dk är 

starkt begränsad. Att stödja patienternas val av sjukhus genom att använda sig av eller hänvisa till 

den jämförande informationen om vårdgivarnas kvalitet tycks alltså inte ingå i det dagliga arbetet. 

Detta är något att beakta inför utformningen av den svenska vårdvalsinformationen, då det torde vara 

angeläget att vårdens professioner använder sig av informationsstöden för att hjälpa till att guida 

patienter i valet av vårdgivare eller medicinsk behandling.  

7.2 Vårdvalsinformation i England – NHS Choices 

7.2.1 Val av primärvårdsläkare och sjukhus – lagstiftat i NHS Constitution 

I England regleras samtliga patienträttigheter i den så kallade NHS Constitution. Denna syftar till att 

tydliggöra patienters och medborgares rättigheter och skyldigheter inom hälso- och sjukvården. 

Författningen skiljer på vad man kallar för rättigheter respektive utfästelser (pledges). Rättigheterna 

regleras i lag. Utfästelserna däremot är inte juridiskt bindande utan påtalar enbart vad 

sjukvårdssystemet ska sträva efter att förbättra och uppnå utöver de legala rättigheterna (NHS 

Constitution 2010).  

Patienter och medborgare har formell rätt att välja husläkarcentral, så kallad ”GP practice” över hela 

landet. I praktiken har dock husläkarcentralerna rätt att säga nej till en patient om han eller hon bor 

utanför husläkarcentralernas upptagningsområde, vilka bestäms centralt, eller om de inte har plats 

för fler patienter på sin lista. Den nuvarande regeringen har långtgående planer för förändringar 

inom primärvården som ska leda till ett mer effektivt valfrihetssystem och som syftar till att 

möjliggöra för patienterna att välja husläkarcentral över hela landet. 

Patienterna har även rätt att uttrycka önskemål om vilken specifik primärvårdsläkare de vill träffa. 

Husläkarcentralerna ska så långt som det är möjligt tillmötesgå patienternas önskemål men även här 

kan det finnas praktiska omständigheter som gör att valet inte kan tillgodoses av vårdgivaren (NHS 

Constitution 2010).  

När det gäller val inom den specialiserade vården har patienterna rätt att välja mellan samtliga 

sjukhus i landet. Valfriheten rör emellertid enbart elektiv vård och ca 80 procent av alla elektiva 

behandlingar. Mödravård, psykiatrisk vård och akutsjukvård är också undantag.  

7.2.2 I vilken utsträckning använder patienterna sina valmöjligheter i 
England? 

En nyligen genomförd studie visar att en majoritet av patienterna (69 procent av dem som erbjöds ett 

val) gjorde ett aktivt val, men valde sitt lokala sjukhus (Dixon et al. 2010).  Även andra brittiska 

studier visar på ungefär samma resultat (Burge et al. 2005, 2006).  Intervjupersonen vid Department 

of Health menar att det är få personer som gör aktiva val av husläkarcentraler. 

7.2.3 Information för att stödja val av vårdcentral och sjukhus 

Patienter och medborgare i England har rätt att få vårdvalsinformation på de områden där det finns 

en lagstadgad rätt att välja, vilket regleras i konstitutionen för sjukvården. Informationen ska i så stor 

utsträckning som möjligt vara lättillgänglig, trovärdig och relevant. Den ska även innehålla 

information om kvaliteten på den medicinska vården där så är möjligt. Syftet är att aktivt stödja 

patienterna att välja mellan olika vårdgivare (NHS Constitution 2010).   

För att tillgängliggöra vårdvalsinformation har de engelska myndigheterna skapat en webbplats, 

kallad NHS Choices. Webbplatsen startades 2007 och har idag 180 anställda, mestadels journalister, 

som utformar och administrerar innehållet. Tjänsten är upphandlad av Department of Health och 
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drivs idag av företaget CAPITA. Webbplatsen har en budget på 25 miljoner pund per år och består 

huvudsakligen av dels sjukdomsspecifik information, dels information för att stödja patienter att 

välja vårdgivare. 

7.2.3.1 Styrmodellen bakom NHS Choices 

I det engelska fallet har man tagit fram en styrmodell för publicering av information på webbplatsen, 

NHS Choices, som bygger på fyra steg.  

I steg ett tas förslag fram på texter som baseras på evidensbaserad klinisk forskning kring olika 

sjukdomstillstånd eller kvalitet i vården. I det andra steget granskas textinnehållet av en så kallad 

editor för att säkra att informationen är rätt, balanserad, tillgänglig och att den håller rätt språklig 

ton. I tredje steget sker en slags ytterligare granskning där medicinsk expertis faktagranskar 

innehållet. I det fjärde steget granskar Department of Health huruvida informationen och eventuella 

råd stämmer överens med nationella riktlinjer i olika policyfrågor.  Hela processen är dessutom 

granskad av den så kallade Clinical Information Advisory Group som granskar att man följt den 

givna beslutsgången för publicering av information på webbplatsen. Department of Health står som 

garant för informationen så länge det upphandlade företaget följt gängse riktlinjer för publicering. 

Sammanfattningsvis är det tydligt att processen för att publicera vårdvalsinformation, precis som i 

det danska fallet, i hög grad är standardiserad och kvalitetsgranskad i flera olika led. 

7.2.3.2 Information för att stödja val av husläkarcentraler på NHS Choices 

För att få jämförande kvalitetsinformation om olika husläkarcentraler får man som besökare på NHS 

Choices först fylla i inom vilket geografiskt område man vill välja husläkarcentral. Utifrån den 

geografiska avgränsningen presenteras sedan en lista på valbara husläkarcentraler. Utifrån listan kan 

man välja ut ett antal husläkarcentraler för att jämföra dem utifrån olika kvalitetsaspekter i så kallade 

”score cards”. Den jämförande vårdvalsinformationen inkluderar följande indikatorer: 

 Antal läkare anställda vid husläkarcentralen 

 Läkarnas kön 

 Adress- och kontaktuppgifter 

 Geografisk placering på kartan 

 Utvidgade öppettider, dvs. om husläkarcentralerna erbjuder öppettider före kl. 8.00 på morgonen 

och/eller öppettider efter kl. 18.30 

 Resultat från patientenkätundersökningar med information om nöjdheten med a) tillgänglighet, 

b) läkarkontinuitet, c) öppettider, d) möjlighet att få läkartid inom 48 h, e) husläkarcentralen som 

helhet, f) personalen, g) renligheten, h) fysiska tillgängligheten 

 Husläkarcentralens vårdutbud, exempelvis diabetesmottagning, BVC, astmamottagning m.m. 

 Hur man som patient ska gå till väga för att lista sig hos vald husläkarcentral 

 Om husläkarcentralen kan ta emot fler patienter eller om den är fullistad 

Bakom respektive kvalitetsindikator finns en förklarande del som beskriver dels varför indikatorn är 

viktig att ta hänsyn till inför själva valet, dels hur de statistiska uppgifterna har tagits fram och 

presenterats. Slutligen finns uppgifter om vilka källor som kvalitetsinformationen är hämtad ifrån. 

Intressant att notera är att patienter och medborgare även kan gå in och kommentera enskilda 

husläkarcentraler direkt på NHS Choices. Detta gör man genom att fylla i ett frågeformulär med 

specifika frågor och rutor för allmänna kommentarer om ens personliga intryck av husläkarcentralen. 

Formuläret granskas sedan av anställda vid NHS Choices som godkänner eller säger nej till 

innehållet för publicering på webbplatsen.  
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7.2.3.3 Information för att stödja val av tandläkarmottagning 

Till skillnad från både Sverige och Danmark har England tagit fram en jämförelseguide för att 

utifrån ett begränsat antal kvalitetsaspekter jämföra och välja tandläkarmottagning. 

Vårdvalsinformationen består av följande indikatorer: 

 Adress- och kontaktuppgifter 

 Geografisk placering på kartan 

 Utvidgade öppettider, dvs. om tandläkarmottagningarna erbjuder öppettider före kl. 8.00 på 

morgonen och/eller öppettider efter kl. 18.30 

 Tandläkarmottagningarnas vårdutbud, exempelvis om det finns tandhygienist 

 Fysisk tillgänglighet, handikappanpassning och tillgång på parkeringar 

 Om mottagningen kan ta emot fler patienter eller om den är fullistad 

Även här kan patienter och medborgare gå in och kommentera enskilda tandläkarmottagningar direkt 

på NHS Choices. Förfarandet går till på samma sätt som med husläkarcentralerna (se ovan). 

7.2.3.4 Information för att stödja val av sjukhus på NHS Choices 

För att få jämförande kvalitetsinformation om olika sjukhus får patienterna på sammas sätt som vid 

val av husläkarcentraler först fylla i inom vilket geografiskt område man vill välja sjukhus. Utifrån 

den geografiska avgränsningen presenteras sedan en lista på valbara sjukhus. Utifrån listan kan man 

välja ut ett antal sjukhus för att jämföra dem utifrån olika kvalitetsaspekter i så kallade ”score cards”. 

Den jämförande vårdvalsinformationen inkluderar huvudsakligen följande indikatorer: 

 Adress- och kontaktuppgifter 

 Geografisk placering på kartan 

 Tillgång på parkering 

 Sjukhusets vårdutbud (kliniker) och anställda läkare (namn och telefonnummer) 

 Resultat från patientenkätundersökningar med information om nöjdheten med a) sjukhuset som 

helhet, b) renlighet, c) bemötande, d) delaktighet, e) personalens teamwork 

 Resultat från personalenkätundersökningar med information om personalens nöjdhet med a) 

vårdkvalitet, b) om man kan rekommendera arbetsplatsen, c) om man deltagit i utbildning kring 

MRSA, d) arbetet, e) kompetensutveckling, f) rutiner för handhygien, g) om man följer upp 

avvikelser 

Bakom respektive kvalitetsindikator finns i likhet med informationen om husläkarcentralerna en 

förklarande del som beskriver dels varför indikatorn är viktig att ta hänsyn till inför själva valet, dels 

hur de statistiska uppgifterna har tagits fram och presenterats. Slutligen finns uppgifter om vilka 

källor som kvalitetsinformationen är hämtad ifrån. Patienter och medborgare kan liksom i tidigare 

fall gå in och kommentera enskilda sjukhus kvalitet direkt på NHS Choices. 

7.2.3.5 Kvalitetsinformation om specifika behandlingar  

På NHS Choices finns även en funktion för att kunna jämföra kvaliteten på specifika behandlingar 

vid olika sjukhus. Inledningsvis klickar man på en viss kroppsdel för att sedan i en rullmeny välja ut 

en viss behandling/operation. Därefter fyller man i inom vilket geografiskt område man är 

intresserad av att utföra behandlingen. En lista kommer upp med ett antal sjukhus tillsammans med 

jämförande kvalitetsdata om behandlingarna. I exemplet nedan utgår vi ifrån information om 

höftledsoperation. Det rör sig om: 

 Väntetider från husläkarremiss till behandling (specificerat i veckor) 
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 Antal utförda höftledsoperationer under föregående år 

 Oplanerade återinskrivningar 

 Självskattad hälsa före och efter ingreppet 

 Graden av överlevnad 

 Genomsnittlig inläggningstid på sjukhus 

 Graden av sårinfektioner 

7.2.3.6 Urval av kvalitetsindikatorer 

Liksom i det danska fallet är det intressant att beakta hur man i England resonerat kring vilka 

kvalitetsindikatorer som ska redovisas i vårdvalsinformationen. Intervjupersonerna berättar att det 

hittills inte funnits några egentliga urvalskriterier för publicering av jämförande kvalitetsdata på 

NHS Choices. Den information som redovisas idag är styrd av den information som finns i befintliga 

kvalitetsregister, patient- och personalundersökningar m.m., vilket resulterat i en mycket stor mängd 

data på webbplatsen. Principen har varit att allt går att publicera så länge informationen presenteras 

på ett korrekt och trovärdigt sätt. I jämförelse med Danmark har England i den bemärkelsen haft en 

mycket mer ”vågad” inställning till vilken kvalitetsdata som är lämplig att redovisa om 

husläkarcentraler och sjukhus.  Det faktum att information finns om hela 696 kvalitetsindikatorer i 

vårdvalsinformationen har dock lett till att ansvariga för webbplatsen börjat resonera kring om 

antalet uppgifter inte borde minskas. Ett dokument har tagits fram med förslag kring vilka principer 

som bör vara vägledande i samband med att indikatorer tas bort eller läggs till i samband med en 

revision av innehållet i vårdvalsinformationen på NHS Choices (Principles for reviewing the NHS 

Choices Indicator set 2011).  

En första princip är att varje kvalitetsindikator ska vara relevant i relation till syftena med att 

publicera jämförande kvalitetsinformation. Avsikterna med att publicera informationen är att a) 

stödja patienter att göra val av vårdgivare på basis av kunskaper om vårdens struktur-, process- och 

utfallskvalitet, b) engagera medborgare och patienter i att påverka vårdgivarnas arbete för att 

förbättra vårdens kvalitet, och c) bidra till transparens i hälso- och sjukvården för att därigenom 

underlätta medborgares ansvarsutkrävande och en tydligare styrning och ledning av 

sjukvårdsorganisationen. Uppfyller kvalitetsindikatorn inte en eller flera av dessa syften bör 

information om denna inte publiceras på webbplatsen. 

En andra princip är att indikatorerna ska vara meningsfulla för patienter och medborgare som 

använder sig av NHS Choices. Här är det emellertid oklart på vilka grunder man bedömer att 

indikatorerna uppfyller kravet på meningsfullhet eftersom man inte genomfört några studier av 

vilken information användarna verkligen efterfrågar för att kunna göra aktiva val av exempelvis 

sjukhus. 

En tredje princip är att kvalitetsindikatorerna ska redovisas på den mest lämpliga och tillgängliga 

servicenivån. Idag redovisas data på sjukhus- och kliniknivå. Intervjupersonerna menar dock att 

nästa steg är att redovisa data på vårdavdelningsnivå eftersom det inom respektive klinik kan finnas 

stora variationer i kvalitet med avseende på exempelvis andelen vårdrelaterade infektioner. 

Den fjärde principen eller urvalskriteriet för publicering av data på NHS Choices föreslås vara att 

indikatorerna ska visa på skillnader i kvalitet mellan vårdgivarna. Här finns en gemensam nämnare 

med de danska urvalskriterierna för publicering av information som även de anger vikten av att det 

ska finnas en variation i vårdresultaten för att de ska vara meningsfulla för patienterna. 

De sista principerna berör inte urvalskriterier utan pekar istället på vikten av att indikatorerna 

uppdateras med en frekvens som återspeglar deras faktiska variation över tid och slutligen att data 

ska plockas bort från webbplatsen när den blivit inaktuell. 
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7.2.3.7 Uppdatering av informationen på NHS choices 

En angelägen frågeställning när det gäller vårdvalsinformationen är hur data om olika vårdgivare 

eller behandlingar kvalitetssäkras och uppdateras. Tidigare beskrevs i detalj beslutsprocessen för 

publicering av information på NHS Choices, vilket är ett led i kvalitetssäkringen av informationen. 

En annan viktig aspekt är uppdatering av informationen för att säkerställa att data om olika 

vårdgivare inte blir inaktuell. Intervjupersonerna vid NHS Choices förklarar att den huvudsakliga 

data som finns om vårdgivarnas kvalitet är hämtad från redan befintliga informationskällor såsom 

nationella kvalitetsregister, patientenkätundersökningar osv. Information som publiceras på 

webbplatsen grundar sig således på de senast uppdaterade informationskällorna. Den strukturella 

kvalitetsinformationen, exempelvis uppgifter om öppettider eller vårdutbud, ansvarar vårdgivarna 

själva för att rapportera in. Därmed har de även ålagts ansvaret för att uppdatera de uppgifter de 

publicerar på webbplatsen. Om detta fungerar bra eller dåligt råder det olika meningar kring. 

Intervjupersonerna vid NHS Choices hävdar att uppdateringen fungerar relativt bra genom att det 

finns en stor press från både medborgare och patienter på att informationen ska vara korrekt. Är 

användarna av informationen missnöjda med något menar man att de går in och kommenterar detta 

på webbplatsen, vilket leder till att vårdgivarna uppdaterar sina uppgifter. Intervjupersonen vid 

primärvårdsavdelningen vid Departement of Health menar däremot att det finns stora brister vad 

gäller uppdateringen av den information som vårdgivarna själva redovisar om sin verksamhet. 

7.2.3.8 Besökare på NHS Choices 

Enligt NHS Choices egna statistik har webbplatsen ca 1 miljon besökare per år. Merparten av 

besökarna går in på webbplatsen om sjukdomsspecifika symtom och rådgivning om åtgärder, kallad 

A-Z.  Därefter har sidorna om vägledning i sjukvården, exempelvis uppgifter om vårdgivares 

geografiska tillgänglighet och parkeringsmöjligheter näst störst antal besökare. Få besökare på 

webbplatsen använder sig av den jämförande vårdvalsinformationen via de så kallade ”score cards”. 

Ytterligare undersökningar bekräftar att den jämförande vårdvalsinformationen om vårdgivarnas 

kvalitet används i låg utsträckning. I en undersökning gjord på patienter som nyligen remitterats till 

besök/behandling vid sjukhus hade enbart fyra procent använt sig av informationen som ett stöd i 

valsituationen.  Sju procent uppgav att de hade hört talas om den jämförande informationen om 

sjukhusen (Robertson & Dixon 2009). 

Det är vanligare att yngre personer, kvinnor och personer med långvarig sjukdom går in och 

använder sig av informationen på NHS Choices.  Framförallt gäller detta, liksom i det svenska och 

det danska fallet, användningen av sjukdomsspecifik information och rådgivning.  

7.2.4 Utmaningar och framtidstankar kring vårdvalsinformationen i 
England 

I England väntar, både på kort och på längre sikt, stora utmaningar vad gäller utformandet av 

vårdvalsinformationen.  

På kort sikt ligger utmaningen i att begränsa omfattningen på vårdvalsinformationen och se till att 

den endast innehåller relevanta uppgifter för patienter och medborgare. Intervjupersonerna lyfter 

fram behovet av att ytterligare skräddarsy informationen utifrån olika individers preferenser och 

behov med syftet att öka användningen av tillgänglig data. En annan utmaning på kort sikt ligger i 

att få vårdpersonalen och i synnerhet husläkarna att använda sig av NHS Choices 

vårdvalsinformation för att stödja patienterna i valet av sjukhus. IT-systemet i vården är inte 

integrerat med NHS Choices utan med andra informationssystem med viss vårdvalsinformation. 

Intervjupersonerna menar att vårdpersonalen tycker att det blir för omständligt att gå in på nätet för 

att söka information via NHS Choices trots att där finns en mer utförlig vårdvalsinformation. Även 
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den begränsade konsultationstiden för patienterna bidrar till att incitamenten att använda NHS 

Choices minskar. 

Inför framtiden vill man även arbeta för att få fler att hitta och besöka NHS Choices, bland annat 

genom att i ännu större utsträckning än idag använda sig av så kallade ”syndication arrangements”, 

vilket innebär att informationen som återfinns på NHS Choices också integreras med andra populära 

webbplatser såsom Facebook och Youtube. Man fäster också stor uppmärksamhet vid de 25 procent 

av befolkningen som idag inte använder eller inte har tillgång till Internet. Frågan om hur man ska nå 

den delen av befolkningen med vårdvals- och sjukdomsspecifik information är dock mer eller 

mindre obesvarad.  

En av de kanske mest aktuella frågeställningarna är hur man ska utforma ett informationssystem som 

stödjer patientens val genom hela vårdkedjan; behandling/ingen behandling, val av behandling, var, 

när och slutligen av vem behandlingen ska utföras. 

På längre sikt vill den nuvarande regeringen minska statens ansvar/roll när det gäller publicering av 

jämförande kvalitetsinformation och annan typ av information om hälso- och sjukvården. Istället vill 

man ha en mer pluralistisk ansats där fler aktörer bereds möjlighet att sammanställa, analysera och 

publicera vårddata. Det kan röra sig om patientorganisationer, ideella föreningar eller andra privata 

aktörer. Utgångspunkten ska vara att staten hjälper till att ta fram statistik och att säkerställa en 

miniminivå för informationen. Därifrån får andra aktörer ta vid. Det nya synsättet innebär en osäker 

framtid för NHS Choices. Diskussioner förs om huruvida webbplatsen ska reduceras till att bli en 

samlad webbportal för olika aktörers informationsspridning eller till och med om den ska läggas ned. 

7.2.5 Sammanfattande intryck av det engelska exemplet 

Den bild som framträder av det engelska fallet är att man i jämförelse med både Danmark och 

Sverige kommit allra längst i utvecklingen på området. Till skillnad från Danmarks 

sundhedskvalitet.dk har man exempelvis på NHS Choices publicerat jämförande 

kvalitetsinformation om både husläkare, sjukhus och tandläkare. Viss jämförande information finns 

också om tandläkare. När det gäller informationen på husläkarnivå ser den i stort sett likadan ut som 

informationen om vårdgivarna i det svenska vårdvalet inom primärvården. Däremot är informationen 

om sjukhus mycket mer omfattande. 

Liksom i Danmark tycks förklaringen till den utbredda vårdvalsinformationen ligga i det faktum att 

patienterna har en tydlig lagstadgad rätt att välja både vårdgivare inom primär- och specialiserad 

vård. Att jämförande information om vårdgivarnas kvalitet ska finnas tillgänglig för att stödja 

medborgarnas och patienternas val är också inskrivet i den så kallade NHS Constitution. 

Till skillnad från både Sverige och Danmark tycks England ha en mer liberal syn på vilken typ av 

kvalitetsinformation som ska publiceras. Inställningen har varit att all information bör publiceras så 

länge den framställs på ett korrekt sätt. Detta har resulterat i att man på NHS Choices bland annat 

redovisar information om många fler utfallsindikatorer än på den danska versionen 

sundhedskvalitet.dk, exempelvis uppgifter om mortalitet. Liksom i det danska fallet har man tagit 

hjälp av medicinsk expertis för att välja ut och kvalitetsgranska de indikatorer som läggs ut på 

webbplatsen. En fråga man ändå kan ställa sig är på vilket sätt den enorma mängden av 

kvalitetsinformation i praktiken stödjer patienter att göra välinformerade val. Som besökare på NHS 

Choices möts man av så mycket uppgifter om vårdgivarna att det är svårt att orientera sig bland de 

olika alternativen. Vidare är flera av kvalitetsindikatorerna relativt svåra att förstå. Även de 

ansvariga för NHS Choices tycks vara medvetna om problemet eftersom de nu tagit fram riktlinjer 

som grund för en utsållning av indikatorer på webbplatsen. 

En styrka när det gäller NHS Choices är den goda uppföljningen av och därmed kunskapen om vilka 

som använder sig av informationen på webbplatsen, men också vilka delar de använder sig av mest. 
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Något nedslående är emellertid att relativt få patienter/medborgare, enligt uppföljningarna, använder 

sig specifikt av den jämförande kvalitetsinformationen om vårdgivarna. En övervägande majoritet av 

besökarna på webbplatsen använder sig istället av information om specifika symtom och 

sjukdomstillstånd (A-Z). Detta menar ansvariga för webbplatsen kan bero på att flera inte känner till 

att de har rätt att välja exempelvis sjukhus, och därmed inte heller söker sig särskilt till 

vårdvalsinformationen. En ytterligare förklaring, menar man, kan vara att patienter upplever det som 

svårt att använda sig av kvalitetsinformationen då de så sällan väljer sjukhus eller då de har 

begränsade erfarenheter av kontakter med vården. 

Vidare är det intressant att notera att England, liksom Danmark, valt en i hög grad centraliserad 

modell för att publicera vårdvalsinformation. Både insamling av informationen och publicering av 

densamma sköts på nationell nivå, något som resulterat i en stor organisation med hela 180 anställda. 

All klinisk information som läggs ut är dock, vilket också är fallet i Danmark, avstämd hos 

medicinsk expertis. Hur NHS Choices kommer gå framtiden till mötes är dock mer oklart. Som 

nämndes ovan har den nuvarande regeringen planer på att minska den statliga inblandningen, både 

på grund av finansiella svårigheter men också på ideologiska grunder. En önskan är att 

informationen till skillnad från idag ska spridas av andra och fler aktörer än staten, såsom 

patientorganisationer. Detta eftersom man menar att staten har svårt att följa med i den snabba 

utveckling som sker på informationsområdet. 
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8. Inflytande genom val av medicinsk behandling 
I de tidigare avsnitten har vi främst diskuterat vilken information som patienter och medborgare 

behöver för att kunna välja vårdgivare. I uppdraget ingick dock även att undersöka vilken 

information som kan behövas för att patienter skall kunna välja medicinsk behandling. Därför görs 

nedan en genomgång av dels hur möjligheten att välja behandling regleras i svensk lagstiftning, dels 

hur patienten kan stödjas i sitt val av behandling.  

8.1 Formella rättigheter för patienter att välja behandling 

Rättigheten för patienter att själva välja behandling är numera en central princip i de flesta 

sjukvårdssystem. Traditionellt sett har det varit läkaren som ensam ansvarat för det medicinska 

beslutsfattandet på grundval av dennas kunskapsövertag. Läkarens beslutsmandat grundar sig på att 

det finns objektiva kriterier, enligt den biomedicinska kunskapsmodellen, för vad som är bäst 

behandling för patienten.  

De senaste decennierna har en ny syn på patient-läkarrelationen vuxit fram utifrån kritik mot den 

traditionella rolluppdelningen mellan läkare och patient. Utgångspunkten har varit att patienten bör 

ges en mer aktiv roll i val behandling. Den bakomliggande tanken är att det i många fall inte finns en 

behandling som är objektivt bäst utan att flera behandlingsalternativ kan vara relevanta beroende på 

patientens syn på risk och konsekvenser av behandlingen.  I den svenska sjukvårdsmodellen har 

denna idé manifesterats i konkreta lagförändringar som gör det möjligt för patienter att välja 

behandling under vissa förutsättningar. Landstingens skyldighet att ge patienten möjlighet att välja 

behandling regleras i Hälso- och sjukvårdslagen (1 kap. 3 § SNS 1982:763):  

”När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet ska landstinget ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. 

Landstinget ska ge patienten den valda behandlingen om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen 

eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.” 

Vidare finns även vårdpersonalens skyldighet att medverka till att patienten får välja nedskrivet i den 

nya patientsäkerhetslagen (2010:659, 6 kap. 7§): 

”När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet ska den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient medverka till att 

patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar.” 

Noterbart är att patienten enbart ges möjlighet att välja mellan behandlingar som står i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är följaktligen inte reglerat att 

patienten får välja exempelvis alternativmedicinsk behandling vilken inte är evidensbaserad. Vidare 

kan man konstatera att patienten inte ges någon formell rättighet att erhålla information; lagen är 

istället formulerad som en skyldighet som åläggs både landstingen och sjukvårdspersonalen med 

ansvar för patienten i fråga. Detta går också i linje med övrig lagstiftning kring svensk hälso- och 

sjukvård där det inte existerar några formella rättigheter för patienterna utan istället skyldigheter för 

vårdgivaren. 

Även om trenden i de flesta länder numera går mot att patienter är mer delaktiga i beslut om 

behandling är det fortfarande oklart i vilken utsträckning patienterna i praktiken är intresserade av att 

välja behandling. I en studie fick patienter som nyligen diagnostiserats med bröstcancer välja 

huruvida de själva ville spela en aktiv roll i beslutet om behandling. Där svarade något över hälften 

(52 %) att de ville att läkaren skulle fatta beslutet åt dem (Beaver et al 1996). I en annan studie som 

undersökt engelska, australiensiska och amerikanska patienters preferenser beträffande delaktighet i 

medicinska beslut svarade en majoritet att de föredrog ett delat beslutsfattande men en stor andel 

ville också att läkaren skulle fatta beslutet själv (Smith et al 1994). 
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8.2 Information för att stödja val av behandling? 

Vad är det patienten behöver veta för att välja behandling och hur kan man stödja patienten i detta 

val? I ett första steg behöver patienten information kring vilka alternativa behandlingar som är 

tänkbara för ett visst tillstånd, utfallet av behandlingarna samt vilka risker och konsekvenser 

behandlingen medför. I ett andra steg bör patientens värderingar och önskemål rörande 

behandlingarna redas ut. Patienters syn på risker och konsekvenser varierar stort. En patient kan 

föredra en kort men intensiv behandling medan en annan patient kanske föredrar en längre 

behandling som har färre biverkningar. I ett tredje och sista steg fattar patienten det slutgiltiga 

beslutet beträffande behandling och väljer det alternativ som bäst överrensstämmer med patientens 

egna värderingar och livssituation. 

Man kan naturligtvis utforma informationsinsatserna på olika sätt för att stödja patientens val av 

behandling. Vi vill dock argumentera för att läkarna, när det gäller information kring val av 

behandling, har en särskilt viktig roll att fylla. Läkarens roll som ”informationsguide” är viktig när 

det gäller att tolka och förstå medicinska data, exempelvis rörande konsekvenser och risker av olika 

behandlingsmetoder. Denna typ av information är ofta mycket teknisk, och därmed svår för 

patienten att förstå och tolka utan hjälp.  Här uppstår i praktiken en rad problem. Ska en läkare 

exempelvis upplysa patienten om varje möjlig behandling som teoretiskt är möjlig eller ska läkaren 

själv göra en screening och enbart presentera de alternativ som bedöms som passande?  Vidare 

uppstår frågan om hur läkaren ska presentera alternativen. Ska de olika behandlingarna lyftas fram 

som jämbördiga alternativ samt i vilken utsträckning ska den behandlade läkaren lyfta fram vilken 

behandling han/hon själv föredrar? Hur man än väljer att lösa problemet uppstår en delikat 

gränsdragning mellan läkarens ansvar i sin yrkesroll och patientens rätt till ett självständigt val av 

behandling. Här kan stöd behöva utformas för hur läkargruppen ska kunna arbeta med frågan. 

8.3 Beslutsstöd (decision aids) som hjälp att välja behandling 

Som beskrevs ovan har läkaren en central roll när det gäller informationen kring val av behandling. 

Forskningen visar emellertid att läkarkåren har olika inställning till patientens val och att de 

informerar i varierande grad (Dixon et al. 2010, Winblad & Andersson 2010).  För att underlätta för 

de patienter som själv vill vara med och bestämma behandlingsalternativ, och för att de inte ska vara 

beroende av vårdpersonal för att välja, har man därför i flera länder, bl.a. England och USA 

utvecklat så kallade decision aids, eller beslutsstöd. Dessa är specifikt framtagna för att göra det 

lättare för patienter att bilda sig en uppfattning om fördelar och nackdelar med olika 

behandlingsalternativ vid en viss diagnos. Skillnaden mellan ett beslutsstöd och annat 

informationsmaterial är att beslutsstödet är mer specifikt och personligt utformat med det explicita 

syftet att hjälpa människor till ett beslut där man väger för- mot nackdelar av behandlingen. Ett 

beslutsstöd innehåller bland annat en detaljerad beskrivning av olika behandlingsalternativ och 

utfall, sannolikheter för olika utfall och risker samt övningar för att ta reda på hur patienten själv 

värderar olika risker och fördelar med olika behandlingar.  

I många fall är beslutsstödet i pappersformat, men utvecklingen har i allt högre grad gått emot att 

beslutsstöden även finns tillgängliga via Internet vilket även öppnar upp för utveckling av nya 

funktioner som kan underlätta för patienten (O’Connor et al 2009). 

En genomgång av de studier som utvärderat användningen av beslutsstöd visar att effekten av 

användandet av dessa till synes är god. De patienter som använt beslutsstöd upplever en lägre grad 

av osäkerhet kring beslutet av behandling, både vad gäller osäkerheten kring den egna kunskapen 

om de faktiska behandlingsalternativen, men även beträffande kopplingen till personliga värderingar 

i frågan, exempelvis hur man värderar risker och konsekvenser av olika behandlingsalternativ. Det 

verkar således som att användandet av beslutsstöd inte enbart har en effekt på patientens faktiska 

kunskaper om olika behandlingsalternativ utan att användandet även kan hjälpa patienter att klargöra 
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personliga preferenser. Som väntat ledde också användningen av beslutsstöd till en ökning av 

andelen patienter som var aktiva i beslutsfattandet men paradoxalt nog inte till att patienterna blev 

mer nöjda med sina beslut (O’Connor et al 2009). Nyare studier har dessutom visat att patienter som 

fick tillgång till beslutsstöd i högre utsträckning valde att avstå från behandling jämfört med 

testgruppen som inte fick tillgång till beslutsstöd – i det undersökta fallet PSA-screening. 

Beträffande det medicinska utfallet vid användandet av beslutsstöd har emellertid ingen effekt 

kunnat påvisas, varken positiv eller negativ (O’Connor et al 2009). 

I Sverige finns än så länge inget nationellt utvecklat beslutsstöd enligt definitionen ovan. Det 

närmaste man kommer ett nationellt beslutsstöd är 1177 som framförallt erbjuder lättillgänglig 

information om sjukdomar och besvär samt vilka behandlingar som normalt används. Inriktningen är 

dock inte den att stödja patienten i ett val av behandling utan snarare att informera patienten om 

olika sjukdomar. I intervjuer med företrädare för Inera, som handhar 1177, framkommer det att man 

i nuläget inte har några konkreta planer på att utveckla någon jämförelsetjänst vad gäller val av 

behandling eller komplettera webbplatsen med något specifikt beslutsstöd. Den nationella 

genomgången av nationella och regionala aktörers webbplatser ger heller inga belägg för att regioner 

eller landsting lägger någon större vikt vid att erbjuda jämförande information som skulle kunna 

ligga till grund för val av behandling. Avsaknaden av beslutsstöd innebär att det blir upp till den 

enskilde behandlande läkaren eller sjuksköterskan att informera patienten. Detta kan i praktiken bli 

problematiskt då informationen till patienten blir beroende av den enskilde sjukvårdspersonalens 

kunskap om fältet och dess pedagogiska förmåga. Resultatet kan bli att graden av delaktighet 

varierar där vissa patienter får en god information om sina behandlingsalternativ medan andra får en 

bristfällig information om alternativen eller ingen information alls. 

Sammantaget kan man konstatera att den svenska lagstiftningen är tydlig beträffande att patienter 

ska få möjligheten att själv välja behandling i de fall flera behandlingsalternativ existerar. 

Utvecklingen vad gäller information på området har dock inte följt med utvecklingen inom 

lagstiftningen. Här finns en stor förbättringspotential. 
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9. Slutsatser och diskussion – hur ska 
vårdvalsinformationen utvecklas för att möjliggöra 
välinformerade val? 
I utredningen ingick att besvara en rad frågeställningar kring exempelvis vilken information 

patienter efterfrågar inför val av vårdgivare, vilken information som erbjuds idag samt hur 

informationen kan utformas för att underlätta val av vårdgivare och behandling. I föreliggande 

avsnitt redogör vi för de slutsatser som framkommit genom att besvara de olika frågeställningarna. 

Slutsatserna tar sin utgångspunkt i ett uttalat patientperspektiv. Vi behandlar således inte i någon 

större utsträckning eller tar hänsyn till hur detta kan ordnas organisatoriskt inom den befintliga 

svenska hälso- och sjukvårdsorganisationen.  

Den första frågan som behandlats är vilken information som patienter och medborgare efterfrågar för 

att kunna göra välinformerade val av vårdgivare. Litteraturgenomgången på området visar för det 

första att det finns ett begränsat antal publicerade svenska studier i ämnet. Däremot finns en rad 

internationella studier, främst amerikanska och engelska som behandlat frågan om vilken 

information patienter/medborgare efterfrågar inför valet av vårdgivare. Resultaten av dessa studier 

visar sammanfattningsvis på att patienters och medborgares önskemål kring informationen i hög 

grad inriktar sig på uppgifter om läkarnas kompetens, bemötande och geografiska tillgänglighet. 

Även information om möjligheten att få behålla samma läkare, dvs. kontinuitet, lyfts fram som en 

viktig faktor. Andra viktiga önskemål från patienters och medborgares sida är att informationen ska 

innehålla uppgifter om hur andra patienter upplever vårdgivarnas kvalitet. I synnerhet vill man ha 

information från patienter som befinner sig i samma situation som en själv, med avseende på 

sjukdomstillstånd, socioekonomisk ställning och ålder. Utöver dessa centrala önskemål kring 

informationen framkommer att patienterna vill ha en rad ytterligare uppgifter om vårdgivarna. Det 

rör sig om alltifrån hygien till antal återinläggningar i sjukhusvården. Avslutningsvis ser man det 

som viktigt att informationen är insamlad, analyserad och publicerad av oberoende parter. En kritik 

mot studierna på området är att flera av dem grundar sig på uppgifter som patienter och medborgare 

har lämnat genom att delta i fokusgrupper. Ett metodproblem härvidlag är att fokusgrupperna kan 

tänkas ha exkluderat grupper, exempelvis svårt och sjuka och äldre, som inte har möjlighet att delta i 

sådana undersökningar. Detta bör beaktas vid tolkning av resultaten. 

Samtidigt som patienter och medborgare efterfrågar en ansenlig mängd information om vårdgivares 

kvalitet för att kunna välja visar litteraturen, paradoxalt nog, att användningen av densamma i 

praktiken är mycket begränsad. Positivt är emellertid att man genom interventionsstudier har påvisat 

att informationsanvändningen kan öka om informationen tydligt beskriver vad olika 

kvalitetsindikatorer säger om vårdens kvalitet. Vidare ökar motivationen att använda sig av 

informationen om den upplevs som relevant av patienterna.  Designen på informationen, exempelvis 

layouten på texten, är också central för att öka användningen. Samtidigt ger resultaten vid handen att 

om patienter får en djupare förståelse för olika kvalitetsindikatorer så tenderar detta att leda till att de 

inlemmar fler aspekter av vårdens kvalitet i valet av vårdgivare. Detta betyder att 

vårdvalsinformationen också med fördel kan framhäva andra aspekter av vårdgivarnas kvalitet än 

enbart de som patienterna primärt efterfrågar information om.  

Den andra frågan som behandlats inom ramen för utredningen berör hur informationen bör utformas 

och vad den bör innehålla för att stödja patienter och medborgare att göra välinformerade val av 

vårdgivare. Grundläggande är att informationen ska innehålla uppgifter om vilka valmöjligheter som 

finns i vården och hur man går till väga för att nyttja dem. Utöver detta behövs också information 

som beskriver skillnader och likheter i kvalitet och utbud mellan de olika valbara vårdgivarna. 

Utifrån perspektivet att olika individer har olika preferenser kring vad som utmärker god kvalitet i 

vården och att patienter och medborgare, enligt litteraturgenomgången, efterfrågar en rad olika 
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uppgifter om vårdgivarna för att kunna välja, har vi kommit till slutsatsen att informationen bör vara 

mångfacetterad för att tillgodose olika individers behov och önskemål. Det rör sig om att beskriva 

vårdgivarnas kvalitet utifrån både struktur-, process- och utfallsindikatorer – indikatorer som hänger 

samman för att ge en helhetsbild av kvaliteten. Danmark, som ingått i den internationella 

jämförelsen av vårdvalsinformation, har delvis valt en annan väg genom att främst fokusera på 

process- och utfallsmått. Vår litteraturgenomgång visar emellertid att patienter och medborgare i hög 

grad är intresserade av information om vårdgivarnas strukturella förutsättningar att bedriva god vård, 

exempelvis med avseende på kompetens, öppettider, geografisk tillgänglighet m.m., varför dessa 

uppgifter bör inkluderas i informationen. 

Samtidigt som informationen bör innehålla hela spektret av kvalitetsdimensionerna visar 

litteraturgenomgången att även utformningen på informationen bör beaktas för att stödja 

välinformerade val. En central slutsats är att ”less is more”, dvs. för mycket information kan leda till 

att patienterna inte använder sig av den tillgängliga informationen. Här måste således en avvägning 

ske mellan informationens innehåll och omfattning. I de internationella jämförelserna av 

vårdvalsinformationen, Danmark och England, framkommer att man har framarbetat tydligare 

policyer för vilka kvalitetsindikatorer som ska redovisas med syftet att informationen ska hålla hög 

relevans och delvis begränsas till sin omfattning. Exempelvis inkluderar man inte indikatorer för 

vilka resultaten är för lika mellan vårdgivare, eftersom man menar att det inte tillför någon relevant 

information för medborgare/patienter. 

En ytterligare slutsats kring hur informationen bör utformas berör mer uttalat själva layouten och 

presentationen av informationen. Om medborgare och patienter förväntas göra aktiva och 

välinformerade val av vårdgivare är det angeläget att informationen görs överskådlig och lättläst. 

Litteraturen lyfter fram en rad olika metoder för detta såsom, jämförelseguider på Internet, tydliga 

rubriker, konsekvent sidlayout och uppgifter om kvalitetsindikatorer för samtliga vårdgivare. Det 

senare är av särskild vikt då forskningen tydligt indikerar att patienter tenderar att välja bort 

vårdgivare för vilka det saknas uppgifter i informationen. Om vissa vårdgivare exempelvis saknar 

uppgifter om patientnöjdhet eller tillgänglighet tas det som en intäkt för bristande kvalitet. 

En slutsats är vidare att det inte räcker med att bara tillhandahålla en god information om 

vårdgivares utbud och kvalitet. Det gäller också att aktivt marknadsföra vårdvalsinformationen med 

en bredd av metoder för att allmänheten ska få kännedom om den. England har ett utvecklat koncept 

för detta, genom att använda sig av vad de kallar för ”syndication arrangements”. Det innebär att 

informationen sprids genom webbplatser som är populära bland många patienter och medborgare, 

exempelvis via YouTube och Facebook.  

En särskild utmaning vad gäller vårdvalsinformationen är att göra den tillgänglig för så många olika 

grupper som möjligt. Detta inkluderar exempelvis äldre personer, personer med funktionsnedsättning 

och personer med annat modersmål.  Slutsatsen är att en rad olika tekniker kan underlätta dessa 

gruppers användning av informationen. Det rör sig exempelvis om att tillhandhålla text på lättläst 

svenska, filmer, filmer på teckenspråk, uppläsningsfunktioner och telefontjänster för de personer 

som inte kan använda sig av Internet eller som vill få mer detaljerad information om olika 

vårdgivare. 

En tredje frågeställning som besvarats är vilken vårdvalsinformation som finns tillgänglig för 

patienter och medborgare i dagsläget. En granskning av samtliga landstings och regioners 

webbplatser, samt ett antal nationella aktörers webbplatser (OmVård, 1177 och Doktorsguiden) visar 

att informationen om valmöjligheterna i sig och hur man går till väga för att nyttja den är relativt väl 

utvecklad. Däremot finns stora brister med avseende på information som beskriver vårdgivarnas 

kvalitet, både inom primärvård och specialistsjukvård. Det saknas framförallt information kring 

process- och utfallsindikatorer något som troligen leder till att patienter när de ska välja får en skev, 

eller åtminstone begränsad bild, av skillnader och likheter i kvalitet mellan vårdgivarna. 
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Informationen är vidare uppdelad mellan 1177 och landstingens/regionernas egna webbplatser på ett 

inkonsekvent sätt. Information om strukturella indikatorer återfinns exempelvis nästan uteslutande 

på landstingens/regionernas egna webbplatser, medan process- och utfallsmått återfinns på 1177: s 

jämförelseguide.  Ur ett användarperspektiv är detta bekymmersamt eftersom det innebär att man 

som patient eller medborgare måste söka information på fler olika webbsidor för att få en 

sammanhängande bild av vårdgivarnas utbud och kvalitet. En ytterligare brist i den tillgängliga 

vårdvalsinformationen är att det i stort saknas kvalitetsinformation om dels tandvårdsmottagningar 

och privata specialister, dels information om särskilda vårdinriktningar såsom psykiatri och 

missbruksvård. 

Intervjuer med företrädare från landstingen/regionerna uppger att man har ambitioner om att 

utveckla vårdvalsinformationen till att inkludera fler kvalitetsindikatorer än de som idag återfinns på 

framförallt strukturell nivå.  En iakttagelse är ändå att flera uttrycker en rädsla inför att publicera 

uppgifter om mer medicinska kvalitetsindikatorer då man menar att de kan inverka negativt på 

konkurrensneutraliteten, främst eftersom de inte alltid tar hänsyn till olika vårdgivares 

förutsättningar att uppnå god kvalitet, såsom patientmix etc. Intressant att notera är att den privata 

aktören OmVård, som inte har lagstadgad skyldighet att redovisa vårdvalsinformation för patienter 

och medborgare, kommit längre på området än sjukvårdshuvudmännen i detta avseende. 

I utredningen ingick även att studera internationella exempel på vårdvalsinformation i jämförbara 

länder till Sverige. Här valdes England och Danmark ut eftersom de kommit längst i Europa vad 

gäller vårdvalsinformation. De är också intressanta i den bemärkelsen att de liksom Sverige har en 

offentlig finansiering av sjukvården med både privata och offentliga alternativ. Vad visar då 

erfarenheterna från dessa länder? Till skillnad från Sverige finns en utvecklad vårdvalsinformation 

för den specialiserade vården med möjligheten att välja ut och jämföra kvaliteten på samtliga 

sjukhus och vissa behandlingar/operationer. Informationen om vårdgivare i primärvården ser i stort 

sett likadan ut som i Sverige, med den skillnaden att Danmark till och med ligger något efter i 

utvecklingen på det området. Tydligt är att bägge länder valt en centralstyrd organisation för att 

tillhandahålla vårdvalsinformation. Information om olika vårdgivare samlas in, analyseras och 

presenteras av en och samma aktör, nämligen staten. En fördel med modellen är att informationen 

ser likadan ut för alla vårdgivare vilket underlättar patienternas jämförelser och val av vårdgivare 

över motsvarande landstings-/regiongränser. En nackdel å andra sidan är att det är svårare att samla 

in och hålla strukturella kvalitetsindikatorer, såsom öppettider och kontaktuppgifter om vårdgivarna 

uppdaterade eftersom man i den statliga modellen är längre från vårdgivarna än vad man är på 

regional nivå. Båda länderna visar att det är möjligt att redovisa viss strukturell data, men framförallt 

process- och utfallsdata när det gäller den medicinska kvaliteten hos olika vårdgivare. Både England 

och Danmark har valt att knyta till sig medicinsk expertis för att välja ut lämpliga 

kvalitetsindikatorer att redovisa i informationen, något som tycks vara avgörande för att få en större 

bredd än enbart uppgifter om patientnöjdhet och tillgänglighet i innehållet.  

En ytterligare iakttagelse är att de båda länderna lägger mycket kraft och resurser på att utveckla den 

jämförande vårdvalsinformationen.  Patientnyttan är dock oklar. Utvärderingar av den engelska 

webbplatsen visar exempelvis att patienterna framförallt är intresserade av information om och 

rådgivning för specifika sjukdomstillstånd medan intresset för den jämförande informationen om 

olika vårdgivare är svalt. Detta pekar på att det måste finnas tydliga strategier för att nå ut med 

informationen till allmänheten och i nästa led att få allmänheten att aktivt använda sig av jämförande 

kvalitetsinformation inför valet av vårdgivare, i alla fall om man eftersträvar att patienternas val ska 

ha en styrande effekt på vårdens kvalitet. En väg kan vara att se till att vårdvalsinformationen blir en 

mer integrerad del av vårdpersonalens informationsinsatser vilket intervjupersoner både i England 

och Danmark framhäver vikten av.  En förutsättning för detta är att vårdvalsinformationen görs 

lättillgänglig i vårdens IT-system. I den svenska kontexten är det exempelvis angeläget att 

informationen blir tillgänglig i första linjens vård, nämligen i samband med sjukvårdsrådgivningen. 
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Det är ofta i mötet med telefonsjuksköterska som patienten fattar beslut om att söka sig till vården 

och frågan uppkommer om till vilken vårdgivare man ska vända sig. Informationen bör också finnas 

till hands då läkare i primärvården remitterar patienter till den specialiserade vården. Det är ofta i 

remitteringssituationer som frågor kommer upp om vilka vårdgivare man kan välja mellan. 

Den sista frågan som besvarats inom ramen för utredningen berör vilken information som patienter 

kan behöva för att välja medicinsk behandling. Vår slutsats är att informationen bör bestå av 

information kring vilka alternativa behandlingar som är tänkbara för ett visst tillstånd, samt utfall 

och konsekvenser av respektive behandling. I ett andra steg bör patientens värderingar och önskemål 

rörande behandlingarna redas ut. En hjälp i detta, visar den internationella litteraturen, kan vara så 

kallade decision aids, dvs. beslutstöd som tydliggör patienternas preferenser samt tillhandahåller 

information om utfall och konsekvenser av likvärdiga behandlingar. Ett av syftena med beslutstöd är 

att göra patienterna minde beroende av information från läkare, vars information tenderar att variera 

i omfattning. Genomgången av befintlig vårdvalsinformation visar att sådan typ av beslutstöd idag 

saknas helt inom den svenska sjukvården. Det finns heller ingen jämförande information om 

alternativa behandlingar för en viss diagnos. 
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10. Rekommendationer 
Baserat på utredningens resultat följer nedan ett antal råd och rekommendationer som beslutsfattare 

på lokal och nationell nivå kan ha i åtanke i det fortsatta arbetet med att publicera jämförande 

kvalitetsinformation om vårdgivare och behandling. 

 

Undersökningar av preferenser kring vårdvalsinformationens innehåll 

 Litteraturgenomgången visar att det i stort saknas kunskap om vad svenska patienter och 

medborgare önskar för information gällande val av vårdgivare och behandling. Eftersom de 

flesta studier på området är amerikanska inkluderar dessa en tydlig kostnadsaspekt vilket inte är 

relevant i det svenska fallet. För att öka användningen av informationen är det centralt att ta reda 

på vilken information medborgare och patienter i ett svenskt hälso- och sjukvårdssystem 

efterfrågar för att kunna välja vårdgivare eller medicinsk behandling och hur de vill att den ska 

utformas.  Detta kan förslagsvis göras genom fokusgrupper och enkätundersökningar. 

 

Vårdvalsinformationens innehåll 

 En mångfald av kvalitetsindikatorer  på struktur-, process-, och utfallsnivå, som beskriver 

skillnader och likheter i kvalitet mellan valbara vårdgivare, bör lyftas fram med syftet att varje 

enskild patient och medborgare skall kunna välja vårdgivare utifrån de kvalitetsaspekter som han 

eller hon värderar högst. Detta eftersom medborgare och patienter sinsemellan har olika syn på 

vilka dimensioner av kvalitet som är viktigast i valet av vårdgivare, men också därför att ett för 

begränsat urval av indikatorer riskerar att snedvrida bilden till förmån för vissa vårdgivare.  

 Valet av kvalitetsindikatorer i informationen bör utformas i samråd med företrädare för 

patientorganisationer, allmänhet och medicinsk expertis. De internationella jämförelserna i 

utredningen och erfarenheter från OmVård visar exempelvis att medicinsk expertis kan bidra till 

att både utveckla och förankra vårdvalsinformationens innehåll. 

 Samtidigt som man bör sträva efter att erbjuda indikatorer som representerar olika dimensioner 

av vårdkvalitet är det lika viktigt erbjuda en väl avvägd mängd indikatorer. Forskningen visar 

tydligt att ”less is more” och att patienter tenderar att välja bort information om den blir för 

omfattande och komplex. Tydliga urvalskriterier för vilka kvalitetsindikatorer som 

informationen ska innehålla bör tas fram. Utgångspunkten är att indikatorerna ska vara relevanta, 

sakliga och lättförståeliga. 

 Informationen bör uppdateras och kvalitetssäkras kontinuerligt för att medborgare och patienter 

ska kunna göra välinformerade val. Här är det viktigt att tydliggöra vem i organisationen som 

ansvarar för uppdateringen. 

 

 

Ökad användning av vårdvalsinformationen 

 Litteraturgenomgången och de internationella utblickarna visar att jämförande 

kvalitetsinformation nyttjas i låg utsträckning av medborgare och patienter. För att öka 

användningen av den jämförande kvalitetsinformationen i valet av vårdgivare och behandling är 

utformningen av informationen av central vikt. Forskningen visar att om patienternas förståelse 

för vad som utgör god kvalitet i vården ökar så ökar också användningen av 

kvalitetsinformationen. Viktigt här är att utforma förklaringar kring varje indikator som visar på 

vilket sätt den påverkar kvaliteten. Det kan öka patienters motivation att använda informationen 

inför val av vårdgivare och behandling. Process- och utfallsindikatorer i informationen bör 
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vidare värderas utifrån rankningar eller värdeskalor, såsom bra, medel och dåligt. Även detta har 

visat sig öka patienternas förståelse för och användningen av informationen. 

 En strategi för marknadsföring av vårdvalsinformationen bör utvecklas med syftet att nå ut till 

befolkningsgrupper som traditionellt sett inte besöker och/eller använder den jämförande 

kvalitetsinformationen. En framkomlig väg är att använda sociala medier och lägga hänvisningar 

till eller delar av informationen på olika populära webbsidor, exempelvis Facebook och 

YouTube.   

 Layouten av webbplatserna är mycket viktig för att öka användningen av kvalitetsinformationen 

och bör följa perceptionsteoretiska principer. Exempelvis bör informationen placeras i kolumner 

med vårdgivarna vertikalt och kvalitetsinformationen horisontellt, eftersom detta visat sig 

underlätta  jämförelser. Vidare bör en tydlig rubriksättning styra den övriga utformningen och 

jämförelseguiderna ligga centralt placerade på webbplatsen. 

 För att ytterligare bidra till en ökad patient- och medborgaranvändning av vårdvalsinformationen 

bör denna i så stor utsträckning som möjligt skräddarsys utifrån personliga preferenser och 

behov. Det ska vara möjligt för patienter att exempelvis kunna fylla i sökkriterier såsom 

geografiskt avstånd eller särskilda sjukdomar (exempelvis diabetes och astma) och utifrån de 

sökkriterierna/preferenserna få ett antal utvalda vårdgivare presenterade i informationen. 

 

Tillgänglig vårdvalsinformation 

 Personer med funktionsnedsättning, äldre personer och personer med annat modersmål kan ha 

särskilda informationsbehov, i synnerhet med avseende på informationens tillgänglighet. I ett 

första steg bör grundläggande vårdvalsinformation om valmöjligheter och vilka vårdgivare som 

finns att välja mellan erbjudas i olika format, såsom teckenspråksfilmer, uppläsningstjänster, 

lättläst svenska och på andra språk. Även bilder och piktogram kan öka tillgängligheten till 

informationen. I ett andra steg bör målet vara att också kunna tillhandahålla jämförande 

information om vårdgivare eller medicinska behandlingar i olika användarvänliga format. 

 Läkare och övrig vårdpersonal är nyckelpersoner när det gäller att förmedla information om 

valmöjligheterna i vården. De ska informera om rättigheten i sig men även om alternativa val av 

vårdgivare och behandling. I detta avseende är det centralt att vårdpersonalen, via sina egna IT-

system, har tillgång till samma kvalitetsinformation som patienten. 

 

Övrigt 

 Utredningen visar att det råder viss förvirring kring vilken vårdvalsinformation som ska 

presenteras på den nationella webbplatsen 1177 respektive på landstingens/regionernas egna 

webbplatser. Information om vårdgivarnas strukturella förutsättningar att bedriva vård till hög 

kvalitet, med avseende på exempelvis kompetens och vårdutbud, återfinns i hög utsträckning på 

sjukvårdshuvudmännens egna webbsidor, medan uppgifter om patientnöjdhet och tillgänglighet i 

de allra flesta fall enbart återfinns på 1177. För att informationen ska kunna stödja 

välinformerade val bör jämförande uppgifter om vårdgivarnas struktur-, process- och 

utfallskvalitet finnas samlad på en och samma plats. I detta avseende bör ansvarsfördelningen för 

informationsförmedlingen tydliggöras mellan parterna.  

 Sjukvårdshuvudmännen eller annan aktör bör ha huvudansvar för att begära in, sammanställa 

och presentera jämförande kvalitetsinformation om vårdgivarna i en gemensam mall eller 

jämförelseguide. Syftet är att få en konkurrensneutral och jämförbar presentation av skillnader 

och likheter i kvalitet. Informationen ska också tydliggöra om vissa vårdgivare helt eller delvis 

saknar ett visst vårdutbud, särskilda kompetenser eller faciliteter såsom eget laboratorium. 
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Privata och offentligt drivna vårdgivares egna webbplatser kan utgöra ett komplement till men 

inte ett substitut för vårdvalsinformationen, eftersom den annars riskerar att bli ojämförbar. 

 Sjukvårdshuvudmännen tycks uppleva vissa svårigheter med att välja ut vilka 

kvalitetsindikationer som är viktiga och relevanta att publicera information kring. Analysen visar 

även tydligt att olika landsting/regioner kommit olika långt vad gäller utformningen och 

innehållet i vårdvalsinformationen, vilket kan uppfattas som förvirrande av patienterna – särskilt 

om de vill välja vård över landstingsgränserna. En tänkbar modell är att staten, alternativt SKL, 

inom ramen för den decentraliserade sjukvårdsorganisationen går in och stödjer 

landstingens/regionernas utveckling av vårdvalsinformationen genom en rekommenderad mall 

för utformning och innehåll. Denna skulle också kunna bidra till att uppnå en slags 

minimistandard och likriktning av informationen över hela landet. På detta sätt garanteras 

patienterna en viss form av information var man än väljer vård i landet. Naturligtvis ska det vara 

möjligt för de landsting/regioner som vill komplettera mallen utifrån egna lokala behov och med 

mer utförlig information.  

 I det fortsatta arbetet med att utveckla patient- och medborgarinformation inför olika 

valsituationer i vården är det angeläget att informationsinsamlingen regelbundet värderas i 

förhållande till patientnytta och kostnadseffektivitet. I samband med detta bör man även 

regelbundet utvärdera vilka patienter och medborgare som använder sig av informationen, men 

också vad i informationen och på vilka sätt man använder den. Inlemmandet eller borttagandet 

av indikatorer bör delvis baseras på denna information. 
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Appendix 1. Huvudsakliga informationskällor för 
vårdvalsinformation 
Nedan görs en genomgång av olika kvalitetsdatabaser. Vissa används redan idag som underlag för 

vårdvalsinformation, andra skulle potentiellt sett kunna användas för detta syfte. 

Öppna jämförelser 

Öppna jämförelser är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 

Socialstyrelsen. De öppna jämförelserna har flera olika syften och riktar sig till en mångfald av 

användare. Ett första syfte är att öppet redovisa hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet för 

att på så sätt ge information till medborgare och patienter om kvaliteten på vården i det egna 

landstinget/regionen och i landet i stort. Ett andra syfte med jämförelserna är att stimulera 

vårdgivarna till kvalitetsförbättringar och verksamhetsutvecklingar. Genom att vårdgivare kan 

jämföra sina prestationer med varandra förväntas det skapa incitament till att aktivt och regelbundet 

arbeta för att höja kvaliteten på verksamheterna. Ett tredje syfte med de öppna jämförelserna är att 

bidra till förbättrad datatillgång och datakvalitet. Slutligen är ett fjärde syfte att visa på hur 

resurserna används i verksamheterna och därigenom ge beslutsfattare en grund för beslut om 

resursfördelning och prioritering. 

De senaste öppna jämförelserna från 2010 består av 134 indikatorer som mäter olika aspekter av 

hälso- och sjukvårdens kvalitet. Indikatorerna är uppdelade i två större grupperingar och ett flertal 

undergrupperingar. Den ena gruppen består av övergripande indikatorer och syftar till att ge en mer 

översiktlig bild av vårdens utfall (hälsotillstånd, dödlighet m.m.), förebyggande insatser, 

patientnöjdhet och tillgänglighet. Den andra gruppen indikatorer är områdesvisa och avspeglar flera 

olika dimensioner av vårdinsatser för ett antal patient- eller sjukdomsgrupper (exempelvis 

kvinnosjukvård, strokesjukvård och njursjukvård). 

De öppna jämförelserna tillhandahåller en stor mängd information som patienter och medborgare 

kan ta del av för att bedöma hur god vården är i respektive landsting. Samtidigt är den inte 

patientfokuserad i den bemärkelsen att den kan stödja patienten i valet av exempelvis en behandling 

eller en viss vårdgivare i primärvården, eftersom data hittills i begränsad utsträckning redovisas på 

den analysnivån. En annan faktor som gör den mindre användarvänlig för patienterna är det faktum 

att kvaliteten på de data som publiceras i rapporterna varierar i kvalitet. Genom att redovisa 

ofullständig information skapas ett incitament för att driva på vårdgivarna att förbättra 

inrapporteringen av data. Detta är givetvis bra, men om informationen ska användas som grund för 

vårdvalsinformation kan det också innebära att patienter lägger omotiverat stor vikt vid data som 

egentligen inte ger en rättvisande bild av kvaliteten. 

Nationella kvalitetsregister 

År 2010 uppgår antalet nationella kvalitetsregister till 71 stycken. Dessa samfinansieras gemensamt 

av staten och sjukvårdshuvudmännen och innehåller personbundna uppgifter om problem/diagnos, 

behandling och resultat. Data i registren möjliggör således analys på patient-, klinik- och 

landstingsnivå. Exempel på register är bland annat Nationella prostatacancerregistret (NPCR), 

Svenska intensivvårdsregistret (SIR) och Barnobesitasregistret i Sverige (BORIS). 

Syftet med de nationella kvalitetsregistren är inte primärt att tillhandahålla information till patienter 

och medborgare om kvaliteten på hälso- och sjukvårdsinsatserna. Ursprungligen har de startas upp 

av representanter för den medicinska professionen med avsikten att stödja kvalitetsutvecklingen vid 

den egna kliniken och inom respektive specialitet. Granskningar av kvalitetsregistren som 

genomförts av SKL och Socialstyrelsen i gemensam regi (2006) har dock kommit till slutsatsen att 

det kan göras mer för att öka registrens tillgänglighet för medborgare och patienter, exempelvis 
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genom att förenkla presentationen av data i årsrapporterna. Ett exempel på detta är Svenskt 

Bråckregister som skapat en webbplats anpassad till allmänheten. Där redovisas bland annat 

information om kvaliteten i svensk ljumbråckskirurgi och det finns möjligheter att göra jämförelser 

mellan kliniker. 

Det finns således en potential kring möjligheterna att använda nationella kvalitetsregister som en del 

i underlaget för patient- och medborgarinformation. Ändå bör det framhållas att de data som 

redovisas i registren är på en mycket detaljerad och teknisk nivå och att den således kan vara svår att 

redovisa på ett pedagogiskt sätt inför patienter som kanske ska välja en husläkare i primärvården 

eller en viss behandling i specialistsjukvården. Exempelvis saknas på många områden objektiva mått 

på vad som utgör en lämplig behandling och de facto vad som utgör ett gott behandlingsresultat i 

vården, så kallade ”golden standards” – något som kan försvåra patienternas värdering av 

informationen. Iakttagelser från Danmark och England visar emellertid att kvalitetsregister de facto 

används som grund för vårdvalsinformation på sjukhusnivå. 

Väntetider i vården 

En mer patient- och medborgarfokuserad information om hälso- och sjukvårdens prestationer är 

webbtjänsten Väntetider i vården (www.vantetider.se). Tjänsten drivs av Sveriges Kommuner och 

Landsting och har delvis tillkommit som en följd av vårdgaranti- och valfrihetsreformernas 

införande i landstingen. På webbplatsen kan man söka information om olika landstings, 

vårdcentralers och klinikers väntetider för besök och behandlingar. 

En mer kritisk granskning av webbtjänsten pekar dock på behov av förbättringar för att göra den mer 

användarvänlig. I synnerhet gäller detta för patienter med någon form av kognitiv 

funktionsnedsättning. Verktygen för att välja ut olika landsting och kliniker är svårmanövrerade och 

en mängd olika tabeller och grafer gör uppgifterna relativt svåra att tolka. Data från 

väntetidsdatabasen bör därför redovisas i jämförelseguider vilket görs i vissa fall redan idag. 

Hälsodataregister 

För närvarande finns fem hälsodataregister i Sverige, vilkas primära syfte är att förbättra 

möjligheterna att förebygga och behandla sjukdomar. Registren är lagreglerade, vilket innebär att 

täckningsgraden är mycket hög. Det är Epidemiologiskt centrum (EpC) vid Socialstyrelsen som 

ansvarar för registren, vilka används framförallt för framtagande av statistik, viss uppföljning och 

utvärdering, samt för forskning. De fem registren är patientregistret, medicinska födelseregistret, 

cancerregistret, läkemedelsregistret och tandhälsoregistret. Viktigt att poängtera är dock att 

patienterna inte själva kan hämta data ur registren. 

Patientenkäter 

Sedan några år tillbaka har samtliga landsting/regioner genomfört patientenkäter som mäter 

patientupplevd kvalitet. En brist i undersökningarna har varit att de inte är standardiserade, något 

som försvårat jämförelser i resultat mellan olika landsting. Sedan 2009 genomför dock SKL en 

nationell patientenkätundersökning i primärvården och sedan 2010 inom den specialiserade vården. 

Resultaten ska användas för att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv. Vidare 

ska det utgöra ett underlag för jämförelser och patienters vårdval. 

Resultaten av enkätundersökningarna redovisas på en webbplats som heter indikator.org och på 1177 

men även direkt på vissa landstings webbplatser. Resultaten delas in i kategorier som benämns enligt 

följande: Helhetsintryck, bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, upplevd 

nytta och rekommendera. I de flesta patientnöjdhetsundersökningar hamnar nöjdhetsindex på mellan 

80 och 100 procent, vilket indikerar mycket nöjda patienter. Inom vetenskapen finns emellertid en 

kritik kring huruvida dessa instrument verkligen fångar upp verkliga omdömen om vårdens kvalitet.  
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Sammanfattningsvis finns idag en rad olika nationella databaser som innehåller uppgifter om 

vårdgivares kvalitet. Flera av dem används inte idag i någon större utsträckning och redovisar endast 

data på aggregerad nivå, exempelvis kommun och landstingsnivå. Om denna information skall 

kunna nyttjas vid val av vårdgivare krävs emellertid att data redovisas på enhets- eller personnivån. 

Detta är extra angeläget om vi vill kunna utnyttja den ”guldgruva” som samtliga dessa svenska 

databaser utgör. 


