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Foreword By Professor Michael E Porter

As countries around the world grapple with unsustainable costs and erratic quality of health 

care systems, a central theme is emerging. The only real solution is to substantially improve 

the value of care, where value is the patient health outcomes achieved relative to money 

spent. There is an urgent need for bold steps to move from volume-based health care delivery 

to value-based health care delivery. As introduced in my 2006 book with Elizabeth Teisberg, 

“Redefining Health Care,” this will require a shift to multidisciplinary, team-based care 

organized around patients’ medical conditions, to measuring the patient outcomes that 

matter for each condition, and the overall costs of delivering those outcomes. Over the 

last several years, health care providers globally have begun to embrace these principles in 

numerous medical fields.

In moving to a value-based system, a key enabler is shifting to bundled reimbursement, 

or reimbursement that covers the full cycle of care for the patient’s medical condition. Fee 

for service rewards volume of services, not value. Global capitation, or a single payment 

covering any medical need that arises, exposes providers to risks that they cannot control, 

has been prone to encourage limitation of services only, and lacks accountability for specific 

outcomes. Bundled reimbursement aligns payment with value in delivering care for the 

patient’s particular medical need, and aligns payment with the outcomes the provider team 

can control. Coupled with rigorous outcome measurement, then, bundled reimbursement 

encourages and rewards relentless value improvement.

The benefits of bundled reimbursement are now becoming widely recognized, but 

implementation has proceeded slowly. Bundled reimbursement compensates the entire 

care team rather than today’s siloed reimbursement for individual services. It also requires 

understanding the true costs of delivering care over the care cycle, something providers today 

rarely understand. Bundled reimbursement also works best when combined with rigorous 

outcome measurement, which is still in its infancy in most countries. There is a rapidly 

growing number of bundled pricing pilots and initiatives, but large-scale implementation is 

still in the early stage.

One of pioneer examples is the “Vårdval höft-och knäprotesoperationer” (Choice of Care 
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in Hip and Knee Replacements) in the County of Stockholm, Sweden. Since January 2009, 

all non-complex hip and knee replacements in the county of 2 million people have been 

reimbursed with a bundled payment, covering over 4,000 procedures per year. The bundle 

includes all services from pre-operative evaluation to outpatient follow-up, and incorporates 

care guarantees covering infection and revision surgery. In partnership with the well-

established Swedish Hip Arthroplasty Register, reporting of outcomes is mandatory.

The results of this pathbreaking new reimbursement model have been striking, as this 

report demonstrates. Not only has the new reimbursement model encouraged providers to 

make numerous improvements in care, but complications have dropped substantially and 

waiting time has disappeared. The County Council is refining the reimbursement model and 

has extended it to other conditions.

This case illustrates that bundled reimbursement is not only feasible, but value 

enhancing. Stockholm’s leadership provides an important benchmark to guide the design 

and implementation of bundled reimbursement globally.

Sincerely,

Michael E. Porter, PhD, MBA

Bishop William Lawrence University Professor

Director, Institute for Strategy and Competitiveness

Harvard Business School
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Executive summary

BACKGROUND

Previous research has shown that transparency around health outcomes and changes to 

reimbursement influence how healthcare is delivered. It has been suggested that bundled 

payment, where providers receive a package price for the entire cycle of care, and where 

financial risk for complications is transferred to the provider, enables providers to work 

differently – with potentially positive effects on outcomes and cost.  

In 2009, the Stockholm County Council (SLL) introduced bundled payment for primary 

hip and knee replacements and also allowed citizens to choose freely among accredited 

providers (“Patient choice program”). Compared to other countries, Sweden performed 

well already before the reform in terms of complications and prosthesis survival. However, 

waiting times were unacceptably long and many patients had to wait for more than one year 

for surgery.

In 2010, Karolinska Institutet was commissioned by the SLL to analyze the effects of the 

reform from a patient value perspective. The study has been performed in collaboration with 

the Institute for Strategy and Competitiveness at Harvard Business School, and the Swedish 

Hip Arthoplasty Registry.

RESULTS

The combined introduction of bundled payment and adoption of patients’ choice of provider 

resulted in higher production capacity and decimated waiting times. There were however 

no signs of patients being operated earlier in the progression of the disease than what was 

medically justified or that patients would undergo surgery on other indications than before.

A number of providers implemented changes in order to reduce cost of treatment as well 

as the risk of complications. Changes included standardization of the treatment process, 

development of manuals and checklists for staff, certification of personnel, introduction 

of financial incentives for staff (tied to low rates of complications), and the introduction 

of additional follow-up visits to identify complications at an early stage. Private providers 
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implemented changes to a larger extent than public providers. Providers reported being 

overall satisfied with the new model. 

Quantitative analysis shows that the the risk for reoperation after primary hip/knee 

replacement in Stockholm dropped by 26 percent after the introduction of bundled payment 

and the patients’ choice of provider (2010 compared to 2007-2008). This risk reduction can 

be explained partly by a general reduction in risk among healthcare providers who treated 

Stockholm patients before, and partly by a shift in volume to providers with lower risk. 

A difference-in-difference analysis was carried out to investigate whether these results 

were in fact associated with introducing the new model, or whether they seemed to depend 

on secular trends applicable to regions outside of Stockholm (new surgical methods, quality 

initiatives, more resources, quality registry monitoring etc.). Results from the analysis 

showed that improvement in complication rates observed in SLL was not caused by trends 

present in the seven comparison regions. If anything, the interaction model indicates that 

the SLL results were even more favorable than what was found when studying SLL alone.

  Private providers reduced their risk of complications more than public providers. This 

is consistent with the results from the interview-based analysis in which private providers 

reported taking greater action to improve treatment process than public providers.

No change was observed in patient-reported outcome measures (PROM).

Analysis of cost at provider level showed a reduction in costs over the full cycle of care 

of approximately 11,300 SEK per patient (14 percent). On payer level, reduced prices and 

risk transfer led to a cost reduction per treated patient of 16,500 SEK (20 percent) for SLL, 

corresponding to a total of 60 million SEK per year. For the county, the total cost of primary 

hip and knee replacement surgery fell by 3 percent, even though total volumes increased by 

21 percent.

Sick leave during the year before and the year after primary surgery declined in total by 17 

percent (38 net days of sick leave). A corresponding decrease was observed across the rest of 

the country, and the change observed in SLL was probably due to a combination of reduced 

queues and political reforms.

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

After the reform, waiting times for primary hip/knee replacements decreased, and costs over 

the full cycle of care as well as the risk of complications were significantly reduced. Providers 

were also in general satisfied with the bundled payment model.

Several recommendations are laid out at the end of this report. The most important ones 

are to secure financing for education and to expand the scope of the reform to also include 

ASA 3 patients (currently ASA 1-2).
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Sammanfattning

BAKGRUND

Forskning har visat att sjukvårdens ledning och styrning genom uppföljning och sättet att 

ersätta vården, påverkar hur vården bedrivs. Det finns hypoteser om att vårdepisodersättning, 

där vårdgivare erhåller ett paketpris för hela vårdkedjor som också inkluderar finansiellt 

ansvar för komplikationer, kan möjliggöra för och stimulera vårdgivare att förändra sitt 

arbetssätt i syfte att minska såväl komplikationsrisk som resursförbrukning. 

Stockholms läns landsting (SLL) införde 2009 ett vårdval (under Lagen om Valfrihetssystem, 

LOV) och ett vårdepisodersättningsystem för höft- och knä protesoperationer. Jämfört 

med andra länder hävdade sig Sverige väl, med lika bra eller bättre protesöverlevnad 

för höftplastiker, men en stor andel av patienterna i SLL fick vänta längre än 90 dagar på 

operation. 

Karolinska Institutet fick 2010 i uppdrag av Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen i SLL att 

analysera effekterna detta vårdval haft på vårdens effektivitet (patienternas hälsa respektive 

samhällets kostnader för sjukdom och behandling). Uppdraget utvidgades till att också 

inne fatta ett samarbete med Harvard Business School och Svenska Höftprotesregistret.

RESULTAT

Genomförd analys indikerar att vårdvalets införande resulterat i högre produktionskapacitet 

vilket inneburit att det tidigare problemet med långa köer har upphört. Det finns dock inget 

som tyder på att den fria etableringsrätten och det fria patientvalet lett till att patienter 

opereras tidigare i sjukdomsförloppet än vad som är medicinskt motiverat eller att patienterna 

skulle opereras på andra indikationer än tidigare (så kallad indikationsglidning). 

Ett flertal vårdgivare har som konsekvens av vårdvalets införande genomfört förändringar 

i hur patientgruppen behandlas, för att minska behandlingskostnader och risken för kompli-

kationer. Förändringarna inkluderar standardisering av behandlingsprocessen, fram   tagande 

av manualer och checklistor för personal, certifiering av personal, införande av ekonomiska 

incitament till personalen vid låga nivåer av komplikationer samt införande av extra 
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återbesök för att identifiera komplikationer i ett tidigt skede. Privata vårdgivare har i högre 

omfattning genomfört förändringar jämfört med offentliga vårdgivare. 

Kvantitativ analys visar att risken för komplikationer efter primär höft-/ knäprotesoperation 

i SLL sjunkit med 26 procent efter Vårdvalsinförandet (2010 jämfört med perioden 2007-

2008). Riskminskningen förklaras med dels med en generell riskminskning för de vårdgivare 

som behandlade SLL–patienter före Vårdvalsinförandet, och dels med volymförskjutningar 

till vårdgivare med lägre risk. Utvecklingen av komplikationsfrekvens efter primäroperation 

jämfördes även med förändringen i andra landsting, och den signifikanta effekt av minskade 

komplikationer som observerats i SLL efter Vårdvalsinförandet kvarstod också i denna 

jämförelse. Kategorin privata vårdgivare minskade sin komplikationsrisk mer än offentliga 

vårdgivare. Detta överensstämmer med resultaten från den kvalitativa, intervjubaserade, 

analysen enligt vilken privata vårdgivare i större utsträckning än offentliga rapporterade att 

de genomfört förändringar i behandlingsprocessen i syfte att minska komplikationsrisken. 

Ingen förändring observerades i patientrapporterade utfallsmått (Patient Reported Outcome 

Measures, PROM).

Kostnaderna för vården minskade efter Vårdvalsinförandet med ca 16 500 SEK per 

patient (20 procent), motsvarande ca 60 MSEK per år utifrån vad SLL betalat för vården. 

Kostnadsminskningen mätt som resursförbrukning uppgick för vårdgivarna till ca 11 300 SEK 

per patient (14 procent), totalt motsvarande ca 50 MSEK. Den totala beställarkostnaden för 

SLL:s primära höft- och knäprotesoperationer sjönk med 3 procent efter Vårdvalsinförandet 

trots att den totala produktionsvolymen ökade med 21 procent. Kostnadsminskningen 

kan förklaras dels med en generell minskning i resursförbrukning för de vårdgivare som 

behandlade SLL-patienter före vårdvalsinförandet (i relation till genomsnittlig vårdtyngd), 

dels genom att volymförskjutningar skedde till specialistcenter med lägre nivåer av 

resursförbrukning. Detta överensstämmer med resultaten från den kvalitativa analysen i 

vilken specialistcenter i större utsträckning än akutsjukhus rapporterade att de genomfört 

förändringar i behandlingsprocessen i syfte att minska kostnaderna.  

Sjukskrivning under året före och efter primäroperation minskade med totalt 17 procent 

(38 nettosjukdagar). Motsvarande minskning kunde dock observeras även i övriga landet 

och beror förmodligen på en kombination av minskade kötider och politiska reformer.

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Sammanfattningsvis visar analyserna att operationsköerna och samhällskostnaderna 

för sjukdom och behandling minskade efter vårdvalsinförandet. Därtill minskade även 

risken för komplikationer. Resultaten från registerstudierna i kombination med resultaten 

från intervjustudien tyder på att LOV-tillämpningen i kombination med vårdepisod-

ersättningssystemet bidragit till observerade effekter. Vårdgivarna är överlag också nöjda 

med vårdepisodersättningssystemet.

Ett antal rekommendationer kring utveckling av ersättningssystemet ges i slutet av 

rapporten. De viktigaste avser säkerställande av förutsättningarna för forskning och ut-

bildning, utveckling av metoder, processer och system som möjliggör en effektiv hantering 
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av vårdepisodersättningssystem samt att även fortsatt involvera den medicinska professionen 

vid utveckling av sjukvårdens ledning och styrning. 

Resonemang kring slutsatser och begränsningar samt rekommendationer för vidare ut-

veckling och analys återfinns under respektive avsnitt samt i kondenserad form under kapitel 

4 (Slutsatser och diskussion) respektive kapitel 5 (Rapportförfattarnas rekommendationer).
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Introduktion

1�1� BAKGRUND

Det övergripande målet för varje sjukvårdssystem är att skapa så god hälsa som möjligt för sin 

population med de begränsade resurser som finns tillgängliga. Inom sjukvård är variationen 

när det gäller metod såväl som resultat (kvalitet respektive kostnad) mellan länder, regioner 

och producenter dock större än inom de flesta andra sektorer. Samtidigt har kostnaderna för 

sjukvård i många länder ökat snabbare än BNP, vilket inte är en långsiktigt hållbar utveckling 

[1]. 

Ett möjligt skäl till denna variation och ohållbara kostnadsutveckling har framförts 

vara, utöver nya behandlingstekniker och en åldrande befolkning, att vård givare enligt 

tradition i regel är organiserade kring medicinska specialiteter, och inte kring sjukdomar 

och behandlingar. Därtill är ofta sjukvårdens ledning och styrning, såsom uppföljning 

och ersättning, fokuserade på de enskilda aktiviteter som vårdgivaren utför istället för på 

behandlingsresultaten de leder till. Detta sätt att organisera sjukvården har inneburit svårig-

heter för vårdgivare att koordinera och kontinuerligt utveckla sina behandlingsprocesser för 

att åstadkomma så goda hälsoutfall som möjligt till så låg resursförbrukning som möjligt [2]. 

Vårdepisodsersättning. I såväl litteratur som praktisk verksamhet utformas en ny typ av 

ersättningssystem som har teoretiskt goda förutsättningar att bidra till en bättre utveckling 

än den beskrivna. Vårdgivaren ersätts enligt denna modell med ett paketpris för hela eller 

större delen av vårdkedjan. Sådana ersättningssystem kallas internationellt för bundled 

payment och benämns på svenska vårdepisodersättning. Principerna för vårdepisodersättning 

kan indelas i de tre huvudkomponenterna paketpris, resultat ersättning och individjustering. 

• Paketpris. Grundförutsättningen är att vårdgivaren erhåller ett paketpris för en hel 

vårdkedja istället för att ersättas för varje enskild aktivitet. Paketpriset kan också omfatta 

ersättning för förväntade kostnader relaterat till potentiellt undvikbara oönskade händelser 

(PUOH) och således inkludera en garantiersättning, vilket gör att vårdgivaren bär 

finansiellt ansvar för dessa fördefinierade komplikationer (komplikationsgaranti). Genom 

att ersätta vårdgivarna med ett paketpris förskjuts delar av den finansiella risken från 

1
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beställare till vårdgivare, vilket innebär att vårdgivaren ges både större frihetsgrader och 

större ansvar att säkerställa effektiva och högkvalitativa patientflöden. 

• Resultatersättning. Genom att delar av ersättningen baseras på överenskomna 

resultatmått (hälsoutfallsmått eller andra nyckeltal) som är relevanta för den specifika 

patientgruppen kan vårdgivaren investera i aktiviteter som förväntas förbättra resultaten 

för dessa.

• Individjustering. Vissa vårdepisodersättningssystem är utformade så att paketpriset och 

resultatersättningen justeras utifrån de behandlade patienternas individuella förutsättningar 

(sjukdomsspecifika faktorer, samsjuklighet, demografi etc.). Detta innebär att patienter 

med olika förutsättningar kan behandlas inom ramen för samma ersättningssystem.  

Forskning har tidigare visat att sjukvårdens ledning och styrning kan ha påverkan på 

hur vården bedrivs [3,4]. Det finns hypoteser om att vårdepisodersättning, genom ökade 

frihetsgrader och ansvarsförskjutning från betalare till utförare, kan möjliggöra för och 

stimulera vårdgivare att vara innovativa och förändra sina arbetssätt i syfte att förbättra 

kvalitet och minska resursförbrukning [4,5,6].

1�2� VÅRDVAL HÖFT- OCH KNÄPROTESOPERATIONER I STOCKHOLM

I januari 2009 införde Hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid Stockholms läns landsting (SLL) 

i enlighet med Lagen om Valfrihetssystem (LOV) ett så kallat vårdval för primära elektiva 

höft- och knäprotesoperationer, i denna rapport hädanefter refererat till som Vårdvalet och 

Vårdvalsinförandet. Vårdvalet innebar att vårdgivare som önskade utföra dessa operationer 

fick genomgå en auktorisering. Patienterna var fria att välja bland auktoriserade vårdgivare 

vilka inte begränsades i produktionsvolym. Auktoriseringskriterierna inkluderade bland 

annat krav på rapportering av kvalitetsdata, att opererande kirurg skulle genomföra minst 

50 operationer per år, samt att operationssalen skulle uppfylla vissa krav på luftkvalitet.  

Vårdvalet omfattade endast patienter utan annan samsjuklighet orsakande funktionella 

begränsningar (ASA 1–2), totalt ca 78 procent av samtliga höft- och knäprotesopererade 

patienter med helprotes under 2009. Frakturer samt havererade osteosynteser omfattades 

inte av Vårdvalet. 

I samband med Vårdvalsinförandet infördes också ett vårdepisodersättningssystem med 

följande utformning: 

• Paketpris: Vårdgivarna erhöll ett paketpris om 56 300 kronor för vårdkedjan 

inkluderande diagnostik, operation med eftervård, proteskostnad och nödvändiga 

för- och återbesök. För att säkerställa att utredning ägde rum i primärvården (och att 

kostnaden för utredning därmed belastade primärvårdsenheten) sänktes ersättningen för 

förstabesök med 50 procent och en bötesavgift för vårdgivare som hade mer än 35 procent 

förstabesök som inte ledde till operation infördes. Därtill utgick ingen specifik ersättning 
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för radiologisk undersökning. Vårdgivarna fick också åta sig en komplikationsgaranti och 

blev därmed finansiellt ansvariga för potentiellt undvikbara oönskade händelser (PUOH) 

som var relaterade till primäroperationen och som inträffade upp till två år därefter (fem 

år i det fall infektion som behandlats med antibiotika uppstått under de första två åren).

• Resultatersättning: Av ersättningen kvarhölls 3,2 procent och betalades ut som 

resultatersättning om vårdgivarna uppnådde vissa givna mål (till större delen processmått). 

• Individjustering: Individjustering ansågs ej nödvändig då patientgruppen som 

inkluderades i Vårdvalet ansågs vara homogen. 

Vårdgivarnas behandlingsutfall skulle följas genom SLL:s patientadministrativa system samt 

genom de nationella kvalitetsregistren. Patientnöjdhet med behandlings processen mättes 

genom en för ändamålet särskilt utformad enkät som patienten erhöll efter genomgången 

behandling. 

Tidigare utfördes majoriteten av dessa operationer vid akutsjukhus och ersattes enligt 

NordDRG-modellen. Därtill upphandlades specifika volymer under Lagen om Offentlig 

Upphandling (LOU) av SLL samt stundtals av de offentliga vårdgivarna som använde sig av 

privata vårdgivare som underleverantörer. Jämfört med andra länder hävdade sig Sverige väl, 

med lika bra eller bättre protesöverlevnad för höft- och knäplastiker [7,8]. Dock fick en stor 

andel av patienterna i SLL vänta längre än 90 dagar på operation [9]. 

1�3� RAPPORTENS SYFTE, BEGRÄNSNINGAR OCH DISPOSITION

Under 2010 inleddes på Hälso- och sjukvårdsförvaltningens initiativ en gemensam studie 

vid Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet, vilken utvidgades till att innefatta 

ett samarbete med Harvard Business School och Svenska Höftprotesregistret. Syftet var 

att studera hur Vårdvalsinförandet påverkat vårdgivarnas arbete samt huruvida det haft 

värdeskapande effekter på sjukvårdssystemet i termer av förbättrade medicinska resultat 

och/eller lägre kostnader. Därtill skulle rekommendationer lämnas för fortsatt utveckling.

Det är viktigt att notera att Vårdvalsinförandet inkluderade två komponenter som var 

och en, enligt olika logiker, kan ha påverkat värdeutvecklingen i sjukvårds systemet: dels den 

fria etableringsrätten och det fria patientvalet, dels det nya vårdepisodersättningssystemet.  

Den 2 mars 2012 publicerades en preliminär rapport som beskrev tidiga fynd och slutsatser 

samt rekommendationer till SLL baserade på dessa. Under 2012 och 2013 genomfördes större 

delen av forskningsprojektets kvantitativa analys vilken ligger till grund för denna utökade 

rapport. Under 2015 gjordes även kompletterande analys för att utreda förändringar i t.ex. 

komplikationsfrekvensen i SLL jämfört med övriga landsting.

Till rapporten hör ett appendix som innehåller fördjupad information kring resultat och 

analysmetod, inklusive jämförbarheten med kvalitetsregisterdata av seende komplikationer. 
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Denna rapport bygger på intervjuer samt analys av registerdata på individnivå respektive 

aggregerad nivå. Analysplanen och datautdragen är godkända av Stockholms regionala 

etikprövningsnämnd (2011/5:6).

I tillägg nyttjades Sveus forskningsdatabas för fördjupad analys avseende utvecklingen 

av komplikationsfrekvens i SLL jämfört med övriga landsting anslutna till Sveus 

[10]. Detta skedde under separat forskningsgodkännande från Stockholms regionala 

etikprövningsnämnd (2011/759-31 respektive 2013/1050-32).

Den kvalitativa analysen är baserad på intervjuer med verksamhetsföreträdare för 10 

vårdgivare. Samtliga intervjuer spelades in och genomfördes semistrukturerat, det vill säga 

genom initialt breda frågor om Vårdvalet vilka senare kompletterades med specifika frågor 

inom fördefinierade ämnesområden. Materialet transkriberades och genomgick innehålls-

analys. Företrädare för SLL intervjuades under våren 2010 och en kontinuerlig dialog har 

fortgått mellan SLL och forskargruppen under projektettiden. Intervjuerna av företrädare för 

SLL har inte genomgått innehållsanalys. 

Den kvantitativa analysen är baserad på sammanlänkning av SLL:s administrativa 

vårddatabas (GVR/VAL), Svenska Höftprotesregistret (SHPR), Nationella Läke medels    -

registret (LMR), sjukskrivningsdata från Försäkringskassan (FK) samt socio ekonomiska och 

demografiska variabler från Statistiska centralbyrån (SCB). Därtill erhölls ett ofullständigt 

dataset från vårdgivarnas operationsplaneringssystem med ASA-klassificering under 

perioden 2007–2008. Aggregerade data på kötider och operationsvolymer har erhållits 

från SLL, Svenska Höftprotesregistret (SHPR) och Svenska Knäprotesregistret (SKAR). 

Analyserna är baserade på patienterna som behandlats under tidsperioden före (2007–2008) 

respektive efter (2009–2010) Vårdvalsinförandet om inte annat anges. 

Forskningsdatabasen omfattar 16 177 patienter folkbokförda i Stockholms län vilka 

genomgått en primär höft- eller knäprotesoperation under åren 2007–2010 inom SLL. 

Patienter som opererats för tumörsjukdomar eller frakturer exkluderades. Samtliga 

analyserade operationer hade minst 12 månaders uppföljning och 81 procent hade minst 

24 månaders uppföljning. Den primära höft- eller knäprotesoperationen som analyserades 
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för varje individ benämns hädanefter som indexoperationen. För att i största möjliga 

utsträckning möjliggöra förståelse för effekten av Vårdvalsinförandet på patientgruppen 

som helhet inkluderades samtliga patienter som opererades under perioden både de som 

omfattades av Vårdvalet och de som omfattades av fortsatt DRG-ersättning. 

Statistiska analyser justerades för skillnader i patientegenskaper, mellan grupper och 

över tid, hädanefter benämnt case-mix. Analyserna justerades för ålder, kön, somatisk 

samsjuklighet, depressionsdiagnos, utbildningsnivå, födelseland, disponibel inkomst, 

tidigare primär ledprotes i annan led, och protestyp (se översikt i tabeller A1–A4). Statistiskt 

signifikant skillnad bedömdes på 5 procents nivå, i enlighet med vetenskaplig praxis. 

Resultaten redovisas i huvuddokumentets figurer och tabeller eller i tillhörande appendix.

Operationerna i studiematerialet har utförts av 10 olika vårdgivare, varav 5 ägs av 

Stockholms läns landsting (”offentliga vårdgivare”) och 5 drivs i privat regi (”privata 

vårdgivare”). I rapporten förekommer även en indelning i specialistcenter och akutsjukhus. 

Specialistcenter är en enhet som genomför höft- och knäprotesoperationer och som inte är 

ett akutsjukhus. Capio S:t Görans sjukhus är det enda akutsjukhuset som drivs i privat regi , 

och övriga 4 av 5 privata vårdgivare betecknas som specialistcenter.

Nedan beskrivs metoden för identifiering av komplikationer eller PUOH (potentiellt 

undvikbara oönskade händelser):

Ortopediska komplikationer eller PUOH har definierats som registrering av minst en 

diagnoskod för komplikation (Tabell A6) eller åtgärdskod för reoperation (Tabell A7) i 

samband med ett slutenvårdstillfälle inom 2 år efter indexoperationen. Koderna baserades 

på kodningslathund för komplikationsdiagnoser från Svensk Ortopedisk Förening. Eftersom 

flera slutenvårdstillfällen, ibland med olika diagnoser/åtgärder, ofta har en och samma 

ursprungliga orsak, räknades repeterade komplikationsdiagnoser/-åtgärder endast som en 

komplikation. Komplikationskoder identifierades även under det slutenvårdstillfälle vid 

vilket indexoperationen utfördes. Identifierade ortopediska komplikationer hanterades 

hierarkiskt genom att revision räknades före reoperation, och reoperation räknades före 

slutenvårdstillfälle med enbart komplikationsdiagnos. Exempelvis kom en patient som först 

slutenvårdats för en infektion som debrideras, men som vid ett senare tillfälle genomgått 

en protesrevision, att definieras med en protesrevision i denna analys. Ortopediska 

komplikationer estimerades med överlevnadsanalys vilken tar hänsyn till att patienterna 

kan ha olika lång uppföljning efter indexoperationen. Uppföljningstiden av en enskild 

patient avslutades om patienten fick en komplikation, ny primäroperation i annan led, avled, 

eller flyttade. 

Kardiovaskulär händelse (hjärtinfarkt, djup ventromobos, och lungemboli) identifierades 

med relevant diagnoskod (Tabell A7) registrerad vid slutenvårdstillfälle med start inom 30 

dagar efter indexoperationen.
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I detta kapitel beskrivs resultaten utifrån de effekter som observerats, fördelat över sex 

dimensioner; produktion och tillgänglighet (3.1), vårdgivarnas arbetssätt och vårdprocess 

(3.2), hälsoutfall (3.3), resursåtgång och kostnader (3.4), patientens upplevelse av vården 

(3.5) samt vårdgivarnas syn på Vårdvalet och dess effekter (3.6).

3�1� EFFEKTER PÅ PRODUKTION OCH TILLGÄNGLIGHET 

När Vårdvalet infördes var ett huvudskäl att minska de långa väntetiderna genom ökad 

tillgänglighet. Samtidigt fanns en oro hos SLL att Vårdvalet skulle innebära att patienterna 

opererades tidigare i sjukdomsförloppet än vad som var medicinskt motiverat eller att patienterna 

skulle opereras på andra indikationer än tidigare (så kallad indikationsglidning). Det fanns 

också en oro för att de sjukare patienter som inte ingick i Vårdvalet (ASA 3–4) skulle få sämre 

tillgång till vård, så kallad undanträngning. Dessa aspekter analyseras i detta avsnitt. 

Temporärt ökad konsumtion. När Vårdvalet infördes 2009 ökade den totala konsumtionen 

av elektiva/planerade höft- och knäprotesoperationer i Stockholm med 20 procent (Vårdvalet 

samt DRG-ersatta) för att därefter minska med totalt 4 procent fram till 2012. Minskningen 

drevs av den vårdvalsersatta delen av verksamheten vilken minskade med 12 procent under 

samma period. De DRG-ersatta operationerna ökade däremot under perioden med 20 

procent (Tabell A10). 

Inga väntetider för vårdvalspatienter. Den totala andelen patienter som väntat mer än 90 

dagar på en primär höft- eller knäprotesoperation (Vårdvalet samt DRG-ersatta) minskade 

mellan 2008 och 2010 med 23 procentenheter (Figur 1). Då vårdgivarna rapporterade att 

inga köer fanns för patienterna inom Vårdvalet är det troligt att de patienter som efter 

Vårdvalsinförandet rapporterades som väntande över 90 dagar (inklusive medicinskt 

3
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orsakad eller egenvald väntan)1 till största del utgjordes av patienter i väntan på DRG-ersatta 

operationer. 

Två vårdgivare rapporterade även att de framgångsrikt börjat låta patienten själv boka 

operationstid vid besöket för terapibeslut. En av dessa vårdgivare rapporterade att det 

resulterat i 30 procent färre avbokningar.

”Vi kallar det inte väntetider längre, vi kallar det önsketider.” 
– Vårdgivare i intervju, apropå att patienter inom Vårdvalet kan välja operationsdatum vid terapibeslut
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Figur 1� Konsumtionsvolym samt andel väntande >90 dagar på operation� Figuren inkluderar samtliga 
elektiva primära höft- och knäprotesoperationer 2003–2012� Andelen väntande >90 dagar inkluderar 
totalt väntande, dvs� både gruppen medicinskt orsakad väntan och patientvald väntan i Stockholm under 
perioden 2007–2012�

Jämlikt ökad tillgång till vård. För att förstå huruvida Vårdvalsinförandet påverkat tillgången 

till vård för specifika grupper har förändringar i sociodemografiska variabler för opererade 

patienter studerats (utbildningsnivå, civilstånd, ursprungsland samt disponibel familjeinkomst). 

1  De siffror som presenteras i Figur 1 kommer från Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen i SLL och är inte 
direkt jämförbara med de mätningar [1] som SKL redovisar kontinuerligt sedan slutet av 2009 då 
mätmetoderna skilde sig åt�
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Därtill har preoperativ smärtnivå analyserats för olika grupper. Analysen visar att den ökade 

tillgängligheten skett med en likvärdig konsumtionsökning för samtliga grupper. 

Fördjupad analys visade att patienter födda utanför EU-27 rapporterade en högre smärtnivå 

(p<0,05) än svenskfödda patienter. En sådan skillnad kan möjligen förklaras av kulturella 

skillnader i hur smärta uppfattas och återges [11,12]. En icke-signifikant trend kunde noteras 

i ökad skillnad mellan grupperna efter Vårdvalsinförandet (p=0,23). Tillgängliga data 

beskriver ett relativt litet urval av patienter, men trenden att de preoperativa smärtnivåerna 

eventuellt ökat relativt hos patienter födda utanför EU-27 efter Vårdvalsinförandet är värd 

att notera och bör hållas i åtanke vid framtida utvärderingar då det kan tyda på minskad 

jämlikhet eller ökade behov av kommunikationsinsatser i patientmötet.

Fler operationer ägde rum vid specialistcenter och färre vid akutsjukhus. Samtliga åtta 

vårdgivare som sedan tidigare opererade offentligt finansierade stockholmspatienter 

samt ytter ligare två privata specialistcenter blev auktoriserade vid Vårdvalets införande. 

Från 2008 till 2009 skedde en förskjutning av produktionen från offentliga vårdgivare (–18 

procent) till privata vårdgivare (+107 procent) och från akutsjukhus (–13 procent) till mindre 

specialistcenter (+218 procent) (Figur 2). 
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Akutsjukhusen tog i ökad omfattning hand om patienter med stor samsjuklighet. Vid 

analys av Charlson Comorbidity Index (CCI), ett väletablerat samsjuklighetsindex [13], 

konstaterades att akutsjukhusen i ökad omfattning tog hand om patienter med större 

samsjuklighet medan specialistcenter tog hand om patienter med mindre samsjuklighet 

(p<0,05). Genomsnittligt CCI ökade från 0,619 till 0,705 (+14 %) för akutsjukhusen och 

minskade från 0,298 till 0,252 (-15 %) för specialistcenter.

Vårdvalet verkar ej ha föranlett indikationsglidning. Då Vårdvalsinförandet innebar 

att tidigare begränsningar i produktionsvolym avskaffades och då volymen initialt ökade 

är det relevant att studera huruvida patienter med mindre besvär opererades, så kallad 

indikationsglidning. Beräkningar av genomsnittligt CCI uppvisade på totalen en minskning 

om ca 7 % efter Vårdvalsinförandet. En möjlig anledning till detta kan vara att de patienter 

som före Vårdvalsinförandet stått i kö och således inte varit prioriterade för operation i 

genomsnitt haft något lägre samsjuklighet än de som opererats. Det kunde konstateras att 

Vårdvalsinförandet inte föranlett någon förändring av medelålder vid operation. Kvantitativa 

analyser visar vidare att preoperativa smärtnivåer respektive patientrapporterad livskvalitet 

för höftprotesopererade patienter förblev oförändrade eller försämrades något. Det tyder 

sammantaget på att så kallad indikationsglidning inte uppstått; patienterna förefaller 

inte opereras tidigare i sjukdomsförloppet. Denna slutsats överensstämmer med en av 

SLL genomförd revision som omfattade genomgång av journalhandlingar.  Den initiala 

volymökningen var därmed troligtvis relaterad till ett uppdämt behov från tiden före 

Vårdvalsinförandet. 

3�2� EFFEKTER PÅ VÅRDGIVARNAS ARBETSSÄTT OCH VÅRDPROCESS

Ersättningssystemets utformning syftar till att möjliggöra och stimulera vårdgivarna att vara 

innovativa och bedriva vården så att bästa möjliga hälsoutfall åstadkoms till lägsta möjliga 

kostnad. I detta avsnitt analyseras påverkan på vårdgivarnas arbete utifrån intervjuer med 

verksamhetsföreträdare i kombination med kvantitativ analys av registerdata. 

Genomgripande förändringar i vårdprocessen. Fem av nio vårdgivare som utförde primära 

höft- och knäoperationer före Vårdvalsinförandet uppgav att den nya modellens utformning 

resulterat i att de förändrat vårdkedjan eller sitt arbetssätt för att öka produktiviteten och/

eller för att minska risken för komplikationer. Tre av dessa, samtliga privata, rapporterade 

att de genomfört större förändringsprojekt vilka inkluderade bland annat studiebesök vid 

andra vårdgivare i Sverige och utomlands, processkartläggning, utveckling av manualer, 

checklistor och utvecklad patientinformation samt utbildning och certifiering av personal. 

Tre vårdgivare rapporterade att de infört extra återbesök för att avlägsna operationsstygnen 

av för ändamålet utbildade sjuksköterskor , i syfte att identifiera infektioner i ett tidigt skede. 

Tidigare avlägsnades stygnen i primärvården. 
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 “Och sedan skall man inte sticka under stol med att den här garantin pressar 
också fram, en medvetenhet. Man känner att det kostar att ha komplikationer. 
Så att det, det måste jag säga, det ökar kvaliteten.”

– Vårdgivare i intervju

Ökat antal operationer per sal, team och dag. Tre vårdgivare rapporterade att de ökat 

antalet operationer per dag, team och sal från tre stycken till mellan fyra och fem stycken, 

som konsekvens av Vårdvalsinförandet. Samtliga tre vårdgivare åstadkom detta genom att 

förkorta bytestiderna, och inte i något fall ska detta ha lett till längre arbetstider för personalen. 

Därtill ägde en omfördelning av operationsvolymer rum till fördel för vårdgivare med högre 

produktivitet i operationssalen. En uppskattning av resursutnyttjandet baserat på intervjuer 

med vårdgivarna – i kombination med den observerade omfördelningen av operationsvolymer 

presenterad i Figur 2 – visar att det genomsnittliga antalet operationer ökade från ca 3,1 

till 3,6 under perioden 2008–2011. Det motsvarar en ökning av nyttjandegraden för fasta 

operationsresurser med ca 16 procent. För patienterna inom Vårdvalet genomfördes ca 3,7 

operationer per dag, team och operationssal under 2011.

 “Vi har också ökat produktiviteten på operationssalen med trettiotre 
 till femtio procent.”

– Vårdgivare i intervju

Minskad vårdtid, med stora skillnader mellan vårdgivare. Vårdtiden på opererande klinik 

i samband med operation har, i likhet med landet i stort, minskat kontinuerligt under 

det senaste decenniet. Med justering för tidstrender, kön och typ av operation syntes för 

SLL ytterligare en signifikant minskning av vårdtiden efter Vårdvalsinförandet. Däremot 

upphörde efter 2010 den kontinuerliga minskning som observerats under perioden före 

Vårdvalsinförandet och vårdtiden stabiliserades runt 4 dygn under 2011-2012. Den absoluta 

minskningen i vårdtid var ännu större när postoperativ geriatrik och rehabilitering 

inkluderas i analysen, och uppgick då till en icke-justerad minskning om cirka ett dygn; 

från ca 6,7 dygn 2008 till 5,8 dygn 2009 (Figur 3). En stor del av minskningen syntes bero på 

förflyttning av operationsvolymer från akutsjukhus med längre vårdtider till specialistcenter 

med kortare vårdtider.

Den kvalitativa analysen överensstämde med den kvantitativa; fyra vårdgivare 

rapporterade att de minskat vårdtiden med i genomsnitt ett dygn och att patienter i större 

utsträckning skrevs in samma dag som ingreppet utfördes i stället för dagen före ingreppet. 

Efter Vårdvalsinförandet blev vårdgivarna också kostnadsansvariga för rehabilitering vid 

extern rehabiliteringsenhet. Ett flertal vårdgivare rapporterade att de därför slutat skicka 

patienter till externa rehabiliteringsenheter efter Vårdvalsinförandet, då de menade att 

patienterna ibland låg kvar omotiverat länge vid dessa enheter och att vårdgivarna inte ville 

betala för detta. I den kvantitativa analysen syntes att nyttjandet av extern geriatrik och 

rehabilitering minskade (ojusterade värden) från 1,42 dygn 2008 till 1,10 dygn 2009 och 0,92 

dygn under 2010).

Initial analys av vårdtid föranledde en fördjupad analys av skillnader mellan vårdgivare. 
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Figur 4 och Figur 5 visar genomsnittlig vårdtid per vårdgivare ojusterat och Figur 6 visar 

relativa skillnader i vårdtid mellan vårdgivare efter justering för patientegenskaper. 

Analyserna uppvisar avsevärda skillnader mellan olika vårdgivare med en tydlig skiljelinje 

mellan akutsjukhus och specialistcenter.  

Figur 3
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Figur 3� Genomsnittlig vårdtid (dygn) per år, ojusterad� Samtliga elektiva primära höft- och knäproteso-
perationer 2007–2010� Vårdtid relaterad till potentiella undvikbara oönskade händelser (PUOH, t�ex� 
infektion eller reoperation) relaterade till primäroperationen samt geriatrisk/rehabiliteringsmedicinsk vård 
i samband med operationen har separerats från vårdtid relaterad till operationstillfället� Vårdtid uppdelad 
på specialistcenter och akutsjukhus�
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Figur 4
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Figur 4� Genomsnittlig vårdtid (dygn) per vårdgivare, ojusterad� Samtliga elektiva primära höft- och 
knäprotes operationer 2007–2012�
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Figur 5� Genomsnittlig vårdtid (dygn) per vårdgivare för patienter inom Vårdvalet, ojusterad� Samtliga 
vårdvalsoperationer 2009–2012�
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Figur 6� Justerad relativ total vårdtid för samtliga patienter med konfidensintervall (95 %)� Figuren 
presenterar relationen mellan vårdgivarnas vårdtider (inklusive geriatrik och rehabilitering) avseende hela 
studiepopulationen justerat för ålder, kön, depressionsdiagnos, utbildningsnivå, födelseland, disponibel 
inkomst, tidigare primär ledprotes i annan led, samsjuklighet och protestyp (Ortopediska huset = 1�0)� 
Multipel om 2�0 motsvarar 100 % längre genomsnittlig vårdtid jämfört med Ortopediska huset, justerat för 
patientegenskaper enligt ovan�

Inga markanta förändringar i operationsmetod eller val av implantat. Ingen vårdgivare 

uppger sig ha bytt operationsteknik eller typ av implantat till följd av Vårdvalsinförandet. 

Kvantitativ analys visar att höfter opererade utan cement och med hybridteknik ökade under 

observationsperioden (efter 2007) men att det inte skett några markanta förändringar efter 

Vårdvalsinförandet. Däremot finns skillnader i val av höftprotestyp mellan vårdgivare (se 

Tabell A14). 

En privat vårdgivare uppgav sig ha förhandlat ned priserna för specialproteser med ca 

30 procent efter Vårdvalsinförandet. Ingen annan vårdgivare rapporterade förändringar i 

protespris och ingen vårdgivare rapporterade förändringar av protesleverantör till följd av 

Vårdvalsinförandet. 

Minskad förskrivning av opioider och antibiotika. Analys av data från Läkemedelsregistret 

visar att förskrivningen av opioider minskade med 21 procent. Förskrivningen av övriga 

analgetika ökade med 7 procent och förskrivningen av antibiotika minskade med 8 procent 

efter Vårdvalsinförandet (se Tabell A15).  
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Enstaka förändringar i lokaler/utrustning. Ett specialistcenter rapporterade investering 

i förbättrad luftkvalitet (laminärt flöde) i operationssalen till följd av Vårdvalsinförandets 

auktorisationskrav. Inga övriga förändringar i lokaler eller utrustning rapporterades.

Privata vårdgivare införde ekonomiska incitament till personalen. En privat vårdgivare 

rapporterade att ett mindre incitament för personalen införts baserat på volym, men att detta 

inte fått några positiva effekter. Två andra privata vårdgivare planerade att införa varsitt 

ekonomiskt incitament till personalen; det ena baserat på patientnöjdhet och korttidsresultat 

och det andra baserat på kostnadsbesparingar relaterade till undvikta komplikationer. 

Offentliga vårdgivare uttryckte att det inte var möjligt för dem att införa ekonomiska 

incitament för sin personal.  

Marknadsföring genom förbättring av hemsidor och information till andra 

vårdgivare. Fyra privata och en offentlig vårdgivare rapporterade att de arbetat aktivt 

med patientrekrytering. Metoderna för detta inkluderade förbättrade hemsidor, brev 

till allmänläkare samt informationsmöten för allmänläkare och sjukgymnaster. Ingen 

vårdgivare rapporterade att de marknadsfört sina tjänster direkt mot patienter förutom 

genom förbättrad information till de patienter som själva sökt upp dem. Vårdgivarna var av 

uppfattningen att en överväldigande majoritet av patienterna valde den vårdgivare som deras 

allmänläkare rekommenderade. 

Förbättrad service genom ökad tillgänglighet och bättre strukturerad vårdkedja. Fem 

vårdgivare var av uppfattningen att servicenivån för patienterna ökat efter Vårdvalsinförandet. 

Som primära skäl angavs bättre tillgänglighet över telefon, bättre struktur på vårdkedjan, 

bättre patientinformation samt möjlighet för patienten att boka sin operationstid vid 

terapibeslut.

 ”…här flyger det inte stekta sparvar in i munnen, utan vi måste faktiskt jobba. 
Vi måste skapa ett gott renommé ute på stan. Det är liksom en förutsättning för 
att vi ska fortsätta att ha våra jobb eller kunna göra dom här sakerna.” 

– Vårdgivare i intervju
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3�3� EFFEKTER PÅ HÄLSOUTFALL

Analyserna i det här kapitlet syftar till att utreda huruvida hälsoutfallet, det vill säga resultatet 

av behandlingen, förändrats efter Vårdvalsinförandet. Hälsoutfall delas i den här rapporten 

in i komplikationer eller PUOH som registrerats i SLL:s administrativa vård databas (GVR/

VAL) respektive patientrapporterade hälsoutfall (PROM) rapporterade för höftprotesopererade 

patienter till Svenska Höftprotesregistret (SHPR)2. I avsnitt 5 presenteras analyserna av 

sjukskrivning vilket också kan ses som ett hälsoutfallsmått. 

Minskad komplikationsrisk. Fyra kategorier av komplikationer eller PUOH har analyserats 

(definitioner presenterade i Tabell A6–A7);

• Slutenvårdstillfälle med komplikationsdiagnos inom 2 år efter primäroperation

• Reoperation i slutenvård inom 2 år efter primäroperation

• Protesrevision i slutenvård inom 2 år efter primäroperation

• Kardiovaskulär händelse inom 30 dagar efter primäroperation

Risken för komplikation minskade för samtliga kategorier efter Vårdvalsinförandet (Tabell 

1). Nivåerna för ortopediska komplikationer minskade ytterligare vid jämförelse av enbart 

2010 års operationer med populationen för 2007/2008.

Tabell 1� Korttidskomplikationer med slutenvårdstillfälle efter primär höft- eller knäprotesoperation� 
Analyserna kontrollerades för samtidiga förändringar i patientegenskaper inklusive ålder, kön, tidigare 
protesoperation, somatisk samsjuklighet, depressionssjukdom, ursprungsland, utbildningsnivå, civilstånd 
och disponibel familjeinkomst�

Komplikationsrisk Risk 2007/2008
Ändring 

2009/2010
Signifikans för

förändring

Slutenvårdstillfälle med komplikationsdiagnos inom 2 år 6 % -18 % p=0,00

Reoperation inom 2 år 5 % -23 % p=0,00

Protesrevision inom 2 år 2 % -19 % p=0,09

Kardiovaskulär händelse inom 30 dagar 1 % -44 % p=0,01

Den totala riskminskningen kan förklaras med dels en generell riskminskning för de 

vårdgivare som behandlade SLL–patienter före Vårdvalsinförandet, och dels med att 

volymförskjutningar skedde till vårdgivare med lägre risk. Privata vårdgivare minskade

också sin komplikationsrisk mer än offentliga vårdgivare efter Vårdvalsinförandet. Detta 

överensstämmer med resultaten från den kvalitativa analysen baserad på intervjuer i 

vilken privata vårdgivare i större utsträckning än offentliga rapporterade att de genomfört 

förändringar i behandlingsprocessen i syfte att minska komplikationsrisken. I en rapport 

2  PROM-data saknas för knäprotesopererade patienter då sådana ej samlades in av Svenska 
Knäprotesregistret (SKAR) systematiskt vid tiden för denna studie�
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från Myndigheten för vårdanalys (MYVA) belystes skillnader avseende höftoperationer 

mellan olika kategorier av sjukhus [14]. I denna analys med delvis andra förutsättningar3, 

framträdde en annan bild för SLL.

Analysen visar också att patientens sociodemografiska och medicinska förutsättningar 

hade signifikant påverkan på risken för komplikationer. De patienter som hade en disponibel 

familjeinkomst i kvartil 4 (näst högst) hade 23 procent lägre risk jämfört med patienter den 

första kvartilen (lägst familjeinkomst). Motsvarande påverkan kunde identifieras för övriga 

kategorier av komplikationer (se tabell A2–A5).

Det bör noteras att uppföljningstiden i denna analys var begränsad till två år och att 

analys av förändringen över längre tid ej var möjlig inom ramen för denna studie. Dock bör 

denna analys i framtiden kompletteras med analys av komplikationer inom 5–10 år. Det 

bör även noteras att de mått på komplikationer som använts i denna analys inte är direkt 

jämförbara med de siffror som presentas i Svenska Höft- respektive Knäprotesregistrets 

årsrapporter; en fullständig beskrivning av skillnaderna återfinns i Appendix.

Signifikant minskning av ortopediska komplikationer kvarstod vid jämförelse med 

utvecklingen i övriga landsting. För att analysera hur förändringen i SLL stod sig i 

förhållande till förändringar i övriga landet genomfördes separata analyser på Sveus 

forskningsdatabas (se avsnitt 1.2). Dessa analyser, s.k. Difference-in-Differences-analyser, 

visade att minskningen av de tre typerna av ortopediska komplikationer i SLL var statistiskt 

signifikanta också i jämförelse med utvecklingen av motsvarande komplikationstyper i de 

övriga landstingen anslutna till Sveus. Utvecklingen av reoperationsfrekvensen i slutenvård 

redovisas i Figur 7.

3  Komplikationsrisken var signifikant lägre hos privata vårdgivare jämfört med offentliga vårdgivare 
i SLL, för samtliga tre typer av ortopediska komplikationer som studerats� Följande skillnader i 
analyserna mellan denna rapport och MYVA:s rapport kan konstateras: i) denna analys bygger på 
patientadministrativa data som rapporteras direkt ur vårdgivarnas journalsystem medan MYVA:s analys 
bygger på till kvalitetsregistret separat inrapporterade data, ii) i viss mån olika definitioner av utfall – för 
detaljer se appendix, iii) kontroll för samtidiga effekter vad gäller förändringar i fler case-mixfaktorer 
var tillgängliga för justering av analyser i denna rapport (för resultaten presenterade av MYVA användes 
ålder, kön, BMI och ASA), iv) MYVA:s jämförelse avsåg hela Sverige, v) olika tidshorisont i respektive 
analys, vi) i tillägg skilde ersättningsmodellerna i respektive vårdval, särskilt avseende SLL
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Figur 7� Andel med reoperation i slutenvård inom 2 år efter primäroperation (95 % KI)� Frekvens i övriga 
landsting, Ex SLL (Region Jämtland Härjedalen, Region Östergötland, Landstinget Dalarna, Landstinget i 
Uppsala län, Region Skåne och Västra Götalandsregionen), jämfört med SLL under perioden före respektive 
efter Vårdvalsinförandet�

Sveus studiepopulation var inte identisk med studiepopulationen till grund för denna 

rapport i övrigt; Sveus studiepopulation baserades på patienter med två års komplett 

uppföljningstid, och justeringen av resultaten gjordes för Sveus studiepopulation baserat 

enbart på variabler tillgängliga i patientadministrativa system. Detaljerad information om 

regressionsanalyserna finns tillgänglig i tabell A13.

Patientrapporterad smärta och livskvalitet efter operation oförändrad. Behandlingens 

effekt på patientrapporterad livskvalitet (EQ–5D), patientrapporterad smärtminskning 

(smärta enligt visuell analog skala, VAS) samt tillfredsställelse med operationsresultatet 

analyserades för höftprotesopererade patienter. Endast marginella förändringar noterades; 

akutsjukhusens patienter hade något högre smärta före operation samt en något mindre 

relativ förbättring. Skillnaderna är dock mycket små och har inte analyserats djupare. 

Dessa patientrapporterade mått har analyserats utifrån antal poäng till skillnad från 

SHPR som i sina årsrapporter redovisar förändringar av dessa mått i termer av procentuell 

förändring. PROM-data saknas för knäprotesopererade patienter då sådana ej samlades in 

av Svenska Knäprotesregistret (SKAR) systematiskt vid tiden för denna studie. Dock pågår i 

dagsläget pilotinförande av sådana mått [15].
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3�4� EFFEKTER PÅ RESURSÅTGÅNG OCH KOSTNADER

Analyserna i detta avsnitt syftar till att utreda huruvida kostnaden för sjukdom och behandling 

förändrades efter Vårdvalsinförandet. Kostnader relaterade till sjukskrivning (indirekta 

kostnader) samt resursförbrukning i sjukvårdssystemet (direkta kostnader) har analyserats. 

Därtill har beställarkostnad analyserats, det vill säga vad Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen 

betalade för vården.

Sjukskrivning minskade i såväl Stockholm som i övriga landet. Det genom snittliga antalet 

sjukskrivningsdagar för patientgruppen minskade både före och efter operation i såväl 

Stockholm som i övriga landet (Figur 8). Den totala minskningen i Stockholm uppgick till 17 

procent (38 nettosjukdagar) under den samlade perioden ett år före respektive efter operation. 

Det går inte att utifrån befintliga data avgöra vad dessa minskningar berott på men sannolikt 

är det en kombination av minskade väntetider och en generell minskning i sjukskrivningar i 

hela landet under perioden 2007–2010 med anledning av politiska reformer16.
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Figur 8

Figur 8� Sjukskrivningsmönster för SLL-patienter som haft minst en ersatt sjukskrivningsdag under 12 
månader efter primär protesoperation�



Tabell 2� Genomsnittligt antal sjukskrivningsdagar 12 månader före respektive efter primär protes-
operation i Stockholm och övriga Sverige� Enligt Banefeldt et al� [17]�

12 månader 
före operation

12 månader 
efter operation Totalt

Stockholm

2007/2008 71�5 148�5 220�0

2009/2010 54�2 128�1 182�3

Differens -17�3 -20�4 -37�7

% -24 % -14 % -17 %

Övriga Sverige

2007/2008 80�1 159�2 239�3

2009/2010 55�2 130�8 186�0

Differens -24�8 -28�4 -53�3

% - 31 % -18 % -22 %

Resursförbrukningen per behandling minskade. Konsumerade resurser har analyserats 

utifrån antalet läkarbesök under 12 månader före respektive efter indexoperationen samt  

uti från vårdtid relaterad till operationen respektive till komplikationer. Läkemedelsförskriv-

ningen analyserades i avsnitt 3.2 ovan men kostnaderna för till läkemedel i relation till övriga 

resurser är låga och har därför inte inkluderats i kostnadsanalysen.

Tabell 3� Resursförbrukning före respektive efter Vårdvalsinförandet�

2007/2008i 2009/2010i Skillnadii %iii

Aggregerad 
skillnad/åriV

Läkarbesök (12 månader före operation)v 2�36 2�23 -0�14 -6% -787

Läkarbesök (12 månader efter operation)v 1�93 1�78 -0�16 -8% -657

Läkarbesök totalt 4�29 4�01 -0�28 -7% -1,444

Antal slutenvårdsepisoder med PUOH 0�111 0�085 0�026 -23% 112

Vårddygn, operationstillfället 4�48 4�07 -0�41 -9% -1,778

Vårddygn, Rehabvi 0�49 0�41 -0�08 -17% -350

Vårddygn, Geriatrikvi 0�94 0�60 -0�34 -36% -1,464

Vårddygn relaterade till komplikationervii 0�88 0�64 -0�24 -27% -1,048

Vårdygn totalt 6�79 5�72 -1�07 -16% -4,640

i     Genomsnitt per patient
ii     Skillnad i snittförbrukning före och efter reformen
iii    Procentuell förändring av genomsnittlig resursförbrukning
iv    Aggregerad skillnad baserad på antalet operationer 2010
v    Ny och återbesök till ortopedklinik vid någon av de 10 vårdgivare som deltar i vårdvalet�
vi    Slutenvårdsepisoder som startar inom 30 dagar från utskrivning
vi i  Baserade på samtliga slutenvårdstillfällen med diagnoskod för PUOH (se tabell A6–A7)

Antalet läkarbesök per operation minskade med 7 procent och antalet vårddygn minskade 

med 16 procent efter Vårdvalsinförandet. Totalt frigjordes därmed 1444 läkarbesök och 4 640 

vårddygn per år baserat på 2010 års operationsvolymer (Tabell 3). Som beskrivs i avsnitt 3.2 

berodde minskningen i vårdtid till största delen på den förskjutning av vård som skedde 

från akutsjukhus till specialistcenter vilka hade kortare vårdtider. Såväl specialistcenter som 
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akutsjukhus minskade antalet läkarbesök, från 4,3 till 3,7 respektive 4,2 läkarbesök. Besök 

hos andra professionsgrupper än läkare (t.ex. sjuksköterskebesök) har ej analyserats.

Kostnadssättning av den minskade konsumtionen slutenvård och läkarbesök, med 

genomsnittliga enhetskostnader under 2010, från SKL:s databas över kostnad per patient 

(KPP), visar att de undvikta kostnaderna uppgick till ca 11 300 SEK per patient (14 procent). 

Detta motsvarar sammanlagt 49 miljoner kronor per år utifrån 2010 års operationsvolym4.

Beställarkostnaden minskade med 20 procent per behandlad patient. Risken för 

kostnadsökning var en viktig fråga för SLL när Vårdvalet infördes eftersom volym-

begränsningarnas avskaffande kunde komma att innebära volymökningar med potentiellt 

tillhörande kostnadsökningar. 

SLL:s kostnad för vårdkedjan beräknades som en funktion av enhetspris och volym. De 

kostnader som beaktades var primär behandling, behandling av komplikationer, geriatrik 

och rehabilitering samt besök före och efter primär behandling. Patienter som omfattades 

av vårdvalet hade ett fast enhetspris, medan enhetspriset för de DRG-ersatta patienterna 

baserades på DRG-vikt och vårdgivarens poängpris. Justeringar har skett för att kompensera 

för förändringar i hanteringen av strukturbidrag under tidsperioden. Figur 9 och Figur 10 

illustrerar de totala volym- och kostnadseffekterna. 

Från 2007–2008 till 2009–2010 minskade genom snitts ersättningen per behandling med 

20 procent. Räknat på 2010 års volymer innebär det en kostnadsbesparing om ca 56 miljoner 

kronor per år5. Samtidigt ökade volymen med 21 procent, och totalkostnaden sjönk därmed 

med 3 procent. 

4  Beräkningen är en förenkling som implicit antar att 1) de KPP-baserade enhetskostnaderna inte 
inkluderar kostnader för annan verksamhet vid vårdgivaren såsom kostnader för utbildning, forskning, 
jourlinjer och akutverksamhet; 2) minskad resursåtgång fullt ut kan omsättas i annan vårdproduktion; 
3) kostnaden för komplikationer kan översättas i det genomsnittliga vårddagspriset som anges ovan; 
4) samtliga vårdgivare har akutsjukhusens enhetskostnader; 5) enhetskostnaderna påverkades inte 
av Vårdvalsinförandet� Uppskattningen är sannolikt något överskattad avseende (1) och (2) samt 
möjligen något underskattad för (3), (4) och (5)� Den produktivitetsökning som beskrivs i avsnitt 3�2 
ovan ej beaktad� Skälen till att KPP-data för 2010 använts för alla år är att djupare analys av KPP-data 
ligger utanför ramen för denna analys, samt att SKL endast har tillgång till KPP-data för akutsjukhusen� 
Enhetskostnaderna i beräkningen uppgick till 9 265 kronor per vårddygn och 4 273 kronor per 
läkarbesök till ortoped i öppenvård�

5  Vid tolkning av kostnadsanalyser utifrån DRG bör beaktas att DRG-vikterna representerar den relativa 
kostnaden för varje vårdkontakt baserat på historiska KPP-data samt att DRG-poängpriset för respektive 
vårdgivare sätts utifrån förhandling mellan beställarorganisation och respektive vårdgivare� Analysen 
av faktisk resursförbrukning enligt ovan är därför mer stabil� Det bör också noteras att de offentliga 
vårdgivarnas budgetar vid Vårdvalsinförandet inte minskades med 85 638 kronor per operation, vilket 
var det genomsnittliga priset vid Vårdvalsinförandet, utan med 56 300 kronor, vilket var priset för 
behandlingen i Vårdvalet� Det innebär att besparingen för de operationer som genomfördes upp till 2008 
års volym (basåret för beräkningarna av ny ersättningsnivå) delvis bör tolkas som en omfördelning av 
resurser till andra vårdområden�    
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Figur 9
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Figur 9� Produktionsvolym och total beställarkostnad per ersättningssystem� Kostnaden är beräknad ur 
ett betalarperspektiv och presenterad utifrån 2010 års LPI� Beräkningarna är baserade på genomsnittlig 
vårdvals- respektive DRG-ersättning för respektive år, samt total produktionsvolym� Prisberäkningarna 
har utgått från GVR:s variabel ”Totvikt” för de patienter som har DRG N209A och K209A och inkluderar 
slutenvårdstillfälle vid operation, geriatrik och rehabilitering som påbörjats inom 30 dagar från utskrivning, 
slutenvård för komplikationer upp till två år efter operation (endast patienter med möjlighet till två års 
uppföljning inkluderade) samt för- och efterbesök på operationskliniken� I samråd med SLL har poängpri-
set justerats för införande av strukturbidrag från 2009 för att öka jämförbarheten över tid�
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Figur 10
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Figur 10� Beställarkostnad per patient och ersättningssystem� Kostnaden är beräknad ur ett betalarper-
spektiv och presenterad utifrån 2010 års LPI� Beräkningarna är baserade på genomsnittlig vårdvals- res-
pektive DRG-ersättning för respektive år, samt total produktionsvolym� Prisberäkningarna har utgått från 
GVR:s variabel ”Totvikt” för de patienter som har DRG N209A och K209A och inkluderar slutenvårdstillfälle 
vid operation, geriatrik och rehabilitering som påbörjats inom 30 dagar från utskrivning, slutenvård för 
komplikationer upp till två år efter operation (endast patienter med möjlighet till två års uppföljning in-
kluderade) samt för- och efterbesök på operationskliniken� I samråd med SLL har poängpriset justerats för 
införande av strukturbidrag från 2009 för att öka jämförbarheten över tid�

3�5� EFFEKTER PÅ PATIENTENS UPPLEVELSE AV VÅRDEN

I avsnitt 3.3 presenteras resultat från patientrapporterade utfallsmått (PROM) som är en form av 

hälsoutfall. I detta avsnitt analyseras patientens självrapporterade upplevelse av behandlingen 

(Patient Reported Experience Measures, PREM). Det bör noteras att PREM inte klassificeras 

som hälsoutfallsmått utan som processmått. 

PREM-data för denna patientgrupp samlades in 2010 genom en patientenkät och finns 

bara tillgängliga för tiden efter Vårdvalsinförandet. Då jämförande analys över tid således ej är 

möjlig har istället jämförelse gjorts av de vårdgivare som ökade sin produktionsvolym med de 

som minskade sin produktionsvolym eller låg kvar på samma nivå efter Vårdvalsinförandet.
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Resultat

De vårdgivare som ökade i produktionsvolym efter Vårdvalsinförandet hade bättre resultat 

på 37 av 40 frågor i patientenkäten, varav 30 var signifikant bättre. För tre av frågorna var 

skillnaden mellan grupperna inte signifikant. Det är i sammanhanget värt att notera att 

volymförskjutningen av patienter skett mot vårdgivare med nöjdare patienter, vilket kan ha 

bidragit till att öka den genomsnittliga patientnöjdheten.

 ”…vi har informerat [vår personal] väldigt aktivt i samband med att vi tog 
beslutet om att gå in i detta [vårdval]. Så vad innebär det här, och just det här 
att nu är det marknadsekonomi och nu är det inte planekonomi längre utan nu 
måste vi jobba för det här.” 

– Vårdgivare i intervju

3�6� VÅRDGIVARNAS SYN PÅ VÅRDVALET OCH DESS EFFEKTER

Verksamhetsföreträdare generellt sett positiva. En majoritet av vårdgivarna var generellt 

sett positiva till Vårdvalet med reservation för de synpunkter som presenteras nedan. Det 

nya ersättningssystemet beskrevs av vårdgivarna som patientvänligt och patientcentrerat. 

Prisnivån upplevdes som låg. De flesta vårdgivare ansåg att priset var för lågt. 

Privata vårdgivare rapporterade att de var tvungna att komplettera med patienter från 

försäkringsbolag samt patienter från andra landsting för att nå en vad de ansåg vara rimlig 

marginal. 

Behov av prisdifferentiering baserat på patientegenskaper. Vårdgivarna an såg att 

paketprisersättningen från SLL bör differentieras baserat på patientens förutsättningar, så 

kallad individjustering (se avsnitt 1.1). Ett exempel som nämndes i detta sammanhang var 

patienter som inte talar svenska; för dessa fick vårdgivaren ersättning för tolk men inte för 

den extra vårdkonsumtion som kunde förväntas med anledning av försvårad kommunikation. 

Äldre patienter i behov av extra tid i slutenvården var ytterligare en grupp patienter som 

vårdgivarna ansåg bör ge extra ersättning.

Komplikationsgaranti behöver definieras tydligare och ärendehanteringen effektiviseras. 

De flesta vårdgivare var positiva till komplikationsgarantin men ansåg att de komplikationer 

som ingår i garantin bör definieras tydligare. Vidare ansågs att en övre gräns för vårdgivarens 

kostnads ansvar bör införas för att undvika att kostnader för en enskild komplikation blir 

oproportionerligt stora i förhållande till vårdgivarens ekonomi. 

Ett flertal vårdgivare ansåg att hanteringen av garantiärenden från SLL:s sida behövde 

effektiviseras. 
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Hanteringen av uppföljning och resultatersättning behöver effektiviseras. Sex vårdgivare 

ansåg att hanteringen av resultatersättningen behövde effektiviseras. De uppgav att 

utsändande av patientankäter och utbetalning av resultatbaserad ersättning ej skett i enlighet 

med regelboken.

Säkerställande av primärvårdens utredningsansvar bör ej läggas på ortopedkliniken. 

Åtta vårdgivare ansåg att det var fel att lägga ansvaret på dem för att säkerställa att 

primärvården hanterar artrosutredningar och skickar korrekta remisser. Argumenten som 

framfördes för detta var att vårdgivarna inte har kapacitet att utbilda företrädare för det 

stora antalet primärvårdsenheter som remitterade patienter samt att allmänläkarna ofta 

byter vårdgivartillhörighet. Vidare ansåg några av vårdgivarna att allmänläkarna inte 

kunde förväntas ha kompetents att bedöma vilka patienter som behöver operation samt att 

patienterna blir lidande om remisser skickas tillbaka eftersom det fördröjer behandlingen. 

Slutligen uttryckte flera vårdgivare en oro över att mista patienter till andra vårdgivare om 

de skulle skicka tillbaka inkompletta remisser.

Ett förslag som fördes fram var att ta bort bötesavgiften och att istället ge primär vårds-

läkarna ett ekonomiskt incitament att skicka in kompletta remisser.

Vårdvalet har inneburit ökad administration. Fyra vårdgivare upplevde att Vårdvalet 

inneburit en ökad administrativ börda på grund av högre rapporteringskrav. Två av dessa 

vårdgivare hade förändrat sina IT-system för att underlätta rapporteringsprocessen.

Utbildning av ST-läkare behöver säkerställas. Den fråga som verkade engagera vårdgivarna 

mest var att Vårdvalet medfört problem för akutsjukhusen att klara sitt utbildningsansvar då 

dessas volymer minskat. Den generella uppfattningen bland vårdgivarna var att utbildning 

också bör ske vid privata specialistcenter och att en separat ersättningsmodell behöver tas 

fram för detta. 

Positiva effekter på andra patientgrupper men oro för felaktiga prioriteringar. Fyra av fem 

offentliga akutsjukhus rapporterade att kapaciteten för svårare ingrepp, sjukare patienter 

och akutvård ökat efter Vårdvalsinförandet.  Detta uppfattades generellt som en positiv 

förändring eftersom de ansåg att akutsjukhusets resurser nyttjades bättre när de fokuserades 

på svårare patienter. Tre akutsjukhus uttryckte svårigheter med att använda frigjord kapacitet 

till att öka DRG-produktionen eftersom DRG-produktion över satta målnivåer ersattes till 

rabatterat pris. 

Två vårdgivare som genomfört förbättringsprojekt efter Vårdvalsinförandet rapporterade 

att lärdomar som dragits från detta arbete kunnat användas också inom andra behandlings-

områden. 

Två vårdgivare uttryckte en oro över att patienterna inom Vårdvalet av finansiella skäl 

prioriterades eller skulle kunna komma att prioriteras framför andra patientgrupper.
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Positivt med transparens kring resultat men tveksamhet kring ranking. Vårdgivarna var 

generellt sett positiva till publicering av patientnöjdhet och hälsoutfall via 11776, men ett 

flertal underströk vikten av att inte ranka vårdgivare sinsemellan om det inte finns statistiskt 

signifikanta case-mixjusterade skillnader.  

Patienterna väljer vårdgivare baserat på rekommendation från allmänläkare och närhet 

till bostadsort. Samtliga vårdgivare rapporterade att de upplevde att en klar majoritet av 

patienterna valde vårdgivare baserat på allmänläkarens rekommendation utan att själva 

söka information. Allmänläkarens val av vårdgivare trodde vårdgivarna främst berodde på 

närheten till patientens hem och historiska relationer mellan vårdgivaren och allmänläkaren. 

Oklart huruvida Vårdvalet påverkat personalens arbetsmiljö. Två privata vårdgivare var av 

uppfattningen att de förändringar som genomförts lett till att personalen också var mer nöjd 

med sin arbetssituation. Två offentliga vårdgivare rapporterade att personalen fått tyngre 

arbetsuppgifter och att de uttryckt missnöje över detta. Ingen av dessa vårdgivare kunde 

bekräfta uppgifterna utifrån personalenkäter. 

6  Vårdguiden 1177, tillgänglig via www�1177�se 
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Slutsatser och diskussion 

Genomförda analyser tyder på att införandet av nytt ersättningssystem och vårdval resulterat 

i önskvärda effekter såsom bättre koordinering av vårdkedjan, lägre kostnader genom bättre 

resursutnyttjande samt möjlighet för vårdgivare att fokusera ytterligare på goda hälsoutfall 

och att undvika komplikationer. Vidare har patienternas valfrihet ökat , och de behövde inte 

längre vänta på operation. Detta i kombination med att risken för komplikationer under de 

första två åren minskade samt att kostnaden för SLL minskade trots ökad konsumtion får 

anses tillfredsställande ur ett beställarperspektiv. 

Resultaten från kvantitativ och kvalitativ analys tyder på att LOV-tillämpningen i kombi-

nation med vårdepisodersättningssystemet bidragit till observerade effekter. 

Privata vårdgivare har i större omfattning än offentliga vårdgivare förändrat sitt arbetssätt 

som konsekvens av Vårdvalsinförandet, vilket också verkar ha givit goda effekter på 

komplikationsrisker och kostnader. Möjliga orsaker kan vara att privata vårdgivare upplever sig 

vara mer exponerade för intäktsvariationer och finansiell risk och/eller att de har bättre inblick 

i sin kostnadsbas för denna patientgrupp. En annan möjlig förklaring kan vara att privata vård-

givare är organiserade på ett sätt som gör det lättare för dem att förändra sitt arbetssätt.

Patienternas medicinska och sociodemografiska förutsättningar påverkar såväl förväntade 

resultat som förväntad resursåtgång. Justeringsalgoritmer bör således utvecklas för att 

möjliggöra jämförande och rättvisande uppföljning av vårdgivare och ett anpassat paketpris 

som bättre motsvarar förväntad kostnad baserat på patientegenskaper (se individjustering 

under avsnitt 1.1).

Det är av vikt att vid tolkning av kvantitativa analyser som här redovisats notera att 

det inte varit möjligt att isolera vilka observerade effekter som beror på införandet av ny 

ersättningsmodell respektive införandet av vårdval. Vid tolkning av de kvantitativa analyserna 

bör vidare beaktas att de baserats på de koder som registreras av vårdgivarna, och de är därför 

beroende av att vårdkontakter registrerats korrekt. Det bör också noteras att analyser på 

systemnivå är särskilt komplicerade då det är svårt att isolera effekterna av specifika reformer 

från andra förändringar i sjukvårdssystemet. Utvecklingen av komplikationsfrekvens efter 

operation jämfördes i den mån det var möjligt med andra landsting, och då kvarstod den 
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observerade minskningen i SLL efter Vårdvalsinförandet som statistiskt signifikant. I detta 

sammanhang bör även nämnas att ett nationellt projekt initierades under 2008 för att driva 

ett kontinuerligt förbättringsarbete med minskade komplikationsfrekvenser (Protesrelaterade 

Infektioner Ska Stoppas, PRISS) [18].

Vårdgivare har  i intervjuer beskrivit att förflyttningen av vård från akutsjukhus till specialist-

center inneburit att utbildningsinsatserna minskat. Eventuell kostnadsökning relaterad till 

detta har inte beaktats. Vidare kan konstateras att aggregerade KPP-data för akutsjukhusen 

visar att kostnaderna ökat för tre akutsjukhus och minskat för ett. Huruvida detta beror på 

att akutsjukhusen överlag opererat patienter med större vårdtyngd, sänkt sin produktivitet, 

minskat sin behandlingsvolym, förändrat beräkningsmodellen för KPP eller om det beror på 

andra faktorer går inte att bedöma utan en djupare analys av sjukhusens KPP-data i samverkan 

med sjukhusen, vilket ligger utanför ramen för denna studie. Vi rekommenderar att en sådan 

analys genomförs. 

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att införandet av vårdepisodersättning för höft- 

och knäprotesoperationer haft positiva effekter för SLL:s sjukvårdssystem, men att vissa delar 

bör analyseras vidare samt att modellen i vissa avseenden bör vidareutvecklas. I nästa kapitel 

följer rapportförfattarnas rekommendationer. 
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Rapportförfattarnas  
rekommendationer 

Förslag till förbättringar avseende det befintliga ersättningssystemet i SLL respektive fortsatt 

analys och uppföljning av vård vid ledproteskirurgi:

1. Utveckla metoder, processer och system för att möjliggöra effektiv hantering av vård-

episod  ersättningssystem 

2. Låt vårdgivarnas synpunkter utgöra underlag vid framtida uppdatering och utveckling av 

ersättningsmodellen och involvera dem vid fortsatt utveckling

3. Säkerställ utbildning för ST-läkare samt samverkan kring och förutsättningar för 

forskning, oavsett ersättningssystemets utformning. ST-läkarutbildning kan exempelvis 

ersättas via separata utbildningsbidrag

4. Individjustera ersättningen och undersök möjligheterna att inkludera även patienter med 

svårare samsjuklighet (ASA3-4) i ersättningssystemet

5. Fokusera SLL:s uppföljning på hälsoutfall och kostnader på patientnivå samt undersök 

möjligheten att basera resultatersättningen på hälsoutfall i större och processmått i 

mindre utsträckning 

6. Definiera komplikationsgarantin tydligare och förbättra hanteringen av den

7. Analysera huruvida ansvarsfördelning och finansiella styrmedel relaterade till pre-

operativa utredningar är optimalt utformade. 

8. Undersök möjligheten att inkludera sjukfrånvaro och återgång i arbete i sjukvårdens 

ledning och styrning

9. Utvärdera hur sjukhusens övriga ersättning bör justeras vid införanden av vårdepisod-

ersättningssystem och andra parallella ersättningssystem.

10. Undersök möjligheterna att låta vårdepisodersättningen täcka hela vårdkedjan (t.ex. sjuk-

gymnastik i efterförloppet och hänsyn till eventuell artrosskola före primäroperation)
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11. Säkerställ kompetens kring värdebaserad ersättning hos beställarorganisationen, t.ex. 

genom inrättning av arbetsgrupp specialiserad på utveckling, implementering och 

uppföljning av värdebaserade ersättningsmodeller

12. Möjliggör och stimulera kunskapsöverföring kring värdebaserad ersättning mellan 

beställar organisationens olika avdelningar för att dra nytta av lärdomar från tidigare 

arbete och analys samt eventuella synergier med övriga ersättningsmodeller

13. Inför utökad rapportering av patientrapporterade utfallsmått för knäprotesopererade 

utifrån de pilotprojekt som redan initierats av kvalitetsregistret SKAR

14. Arbeta aktivt för att vårdgivarna ska harmonisera sina respektive rapporterings- 

och kodningsrutiner med nationella initiativ (utifrån kvalitetsregistren och Svensk 

Ortopedisk Förenings kodningsstöd), t.ex. rapportering av lateralitet vilket även kunde 

införas som variabel i SLL:s vårddatabas

15. Genomför analys motsvarande denna studie med även en längre tidshorisont, det vill 

säga på 5–10 års sikt när det är möjligt, för att skapa ytterligare klarhet i förändringar på 

längre sikt och över tid
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Appendix 

7�1� SKILLNADER I ANALYS JÄMFÖRT MED SVENSKA HÖFTPROTESREGISTRET 
– SAMMANFATTNING

• Till skillnad från SHPR så fångar GVR (SLL:s administrativa vårddatabas) även icke-

kirurgiskt behandlade infektioner och luxationer så länge de har registrerats under 

ett slutenvårdstillfälle. Detta medför att analysen av GVR kommer att identifiera vissa 

diagnoser som inte betraktas som komplikationer i SHPR:s rapportering.

• SHPR publicerar komplikationer efter höftartroplastiker som rapporterats in till 

registret av vårdgivarna. Detta medför per automatik att frekvensen av ”falskt positiva” 

komplikationshändelser i SHPR kan väntas vara mycket låg. Omvänt så rapporterar 

SHPR i sin årsrapport för 2011 att det 2005–2008 skett en viss underrapportering av 

infektionsrelaterade komplikationer (”falskt negativa”).  

• Analysen av komplikationer för höft- och knäartroplastiker baseras på diagnoskoder och 

åtgärdskoder som registrerats i GVR upp till 2 år efter indexoperationen och identifierar 

därför slutenvårdstillfällen på ett sätt som medför att även mindre komplicerade 

komplikationshändelser än de som rapporteras till SHPR fångas upp (t.ex. en luxation 

som åtgärdas med sluten reposition). Däremot är risken för underrapportering mycket 

liten då ett komplikationsrelaterat slutenvårdstillfälle med mycket stor sannolikhet 

kommer att finnas registrerat i GVR.  

• SHPR rapporterar alla operationer som utförts hos vårdgivaren oavsett var patienten är 

folkbokförd. Endast patienter folkbokförda i SLL är inkluderade i denna analys.

• SHPR rapporterar vilken sida (höger/vänster) som opererades, vilket gör att analyserna i 

registrets årsrapport för höftoperationer kan säkerställa att den sekundära operationen/

extraktionen utförts på samma ben som indexoperationen. För operationer registrerade 

i GVR finns information om opererad sida endast sparsamt registrerad (6 %), vilket gör 

att efterföljande operation teoretiskt kan vara en sekundärprotes som opererats in i det 

motsatta benet. Detta är dock rent statistiskt relativt osannolikt och kommer i de fall det 

händer påverka alla analyserade verksamhetsår på samma sätt. Samma resonemang kan 

appliceras på risken för protesrelaterade slutenvårdstillfällen utan kirurgisk åtgärd.



54 Nytt ersättningssystem och vårdval höft- och knäprotesoperationer

Appendix 

DEFINITIONER OCH YTTERLIGARE RESULTAT

Tabell A1� Studiepopulationens patientkaraktäristika (primära höft-/ knäprotesoperationer 2007–2010)�

Knäartroplastik (n=7,534) Höftartroplastik (n=8,643)

Specialistcentra 
(n=2,158)

Sjukhus 
(n=5,376)

Specialistcentra 
(n=2,327)

Sjukhus 
(n=6,316)

Medelvärde Min-Max Medelvärde Min-Max Medelvärde Min-Max Medelvärde Min-Max

Ålder (år)* 67�4 30–91 68�5 11–95 68�0 37–97 67�8 13–100

Manligt kön (%)* 37 0–1 37 0–1 33 0–1 38 0–1

Tidigare höftprotes 
(%)1*

2 0–1 2 0–1 10 0–1 9 0–1

Tidigare knäprotes 
(%)1*

12 0–1 13 0–1 2 0–1 2 0–1

Depression (%)2* 14 0–1 14 0–1 12 0–1 14 0–1

Charlson Comorbidity 
Index3* Antal % Antal % Antal % Antal %

0 1,782 83 3,477 65 2,033 87 4,275 68

1 326 15�1 1,568 29�2 259 11�1 1,603 25�4

2+ 50 2�3 331 6�2 35 1�5 438 6�9

Ursprungsland4* Antal % Antal % Antal % Antal %

Sverige 1,748 81 4,215 78 2,013 87 5,305 84

Norden utom Sverige 170 7�9 472 8�8 162 7�0 469 7�4

EU27 utom Norden 96 4�5 249 4�6 110 4�7 333 5�23

Övriga 144 6�7 440 8�2 42 1�8 209 3�3

Utbildning4* Antal % Antal % Antal % Antal %

Förgymnasial 548 25�39 1,545 28�74 566 24�32 1,651 26�14

Gymnasial 961 44�53 2,327 43�28 945 40�61 2,575 40�77

Eftergymnasial 649 30�07 1,504 27�98 816 35�07 2,090 33�09

Civilstånd4* Antal % Antal % Antal % Antal %

Gift 1,248 57�8 2,873 53�5 1,226 52�7 3,087 49�1

Ogift 193 8�94 566 10�5 264 11�4 828 13�2

Skild 444 20�6 1,082 20�1 539 23�2 1,304 20�7

Änkling 273 12�7 851 15�8 298 12�8 1,075 17�1

Disponibel  
familjeinkomst5*

1:a kvartilen 124,986 - 125,876 - 125,367 - 124,998 -

2:a kvartilen 224,068 - 222,839 - 225,080 - 222,606 -

3:e kvartilen 350,918 - 349,320 - 351,244 - 350,665 -

4:e kvartilen 777,175 - 807,318 - 887,749 - 834,003 -

*    p-värden under <0�05 indikerar en statistiskt säkerställd skillnad mellan minst två av de fyra grupperna
1   Kod för primär protes inom 2 år bakåt i tiden� 
2   Diagnoskod för depression eller förskrivning med depressionsläkemedel (ATC N06) 12 månader innan operationen
3   Charlson Comorbidity Index är framtaget med hjälp av diagnoser kopplade till ökad dödlighet [4]� I detta sammanhang är CCI  
   beräknat utifrån sjukhusinläggningar och öppenvårdsdiagnoser som identifierats i VAL under 2 år före indexoperationen�
4   Klassifikation från SCB
5  Svenska kronor efter skatt och negativa transfereringar, rapporterat som medelvärde inom kvartilen
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Tabell A2� Cox-modell för effekter av olika faktorer på risken för slutenvårdstillfällen med protesrelaterade 
komplikationsdiagnoser inom 2 år från indexoperationen�

Variabel HR P-värde KI_nedre KI_övre

Efter 2008 ( Ja/nej) 0�82 0�00 0�71 0�94

Man (ja/nej) 1�49 0�00 1�28 1�72

Ålder (per år) 1�00 0�51 0�99 1�01

Depression ( ja/nej)* 1�69 0�00 1�42 2�01

Tidigare höftprotes (2 år) 1�04 0�80 0�77 1�39

Tidigare knäprotes (2 år) 1�29 0�04 1�01 1�65

Charlson index (0=1�0)

Charlson index 1 1�42 0�00 1�21 1�66

Charlson index 2+ 1�81 0�00 1�41 2�32

Land (Sverige=1�0)

Norden utom Sverige 0�77 0�07 0�58 1�02

Europa utom EU27 och Norden 0�96 0�79 0�69 1�32

Övriga 0�91 0�56 0�65 1�26

Utbildning (Grundskola=1�0)

Gymnasial 0�95 0�57 0�81 1�13

Eftergymnasial 0�86 0�13 0�71 1�04

Civilstånd (Gift=1�0)

Ogift 0�82 0�15 0�63 1�07

Skild 1�04 0�72 0�85 1�27

Änkling 0�87 0�27 0�69 1�11

Disponibel familjeinkomst (1:a kvartilen=1�0)

2:a kvartilen 0�92 0�40 0�75 1�12

3:e kvartilen 0�81 0�08 0�64 1�02

4:e kvartilen 0�77 0�05 0�59 0�99

* Diagnoskod för depression eller förskrivning med depressionsläkemedel (ATC N06) 12 månader innan operationen�



Tabell A3� Cox-modell för effekter av olika faktorer på risken för slutenvårdstillfällen med protesrelaterade 
reoperationer inom 2 år från indexoperationen�

Variabel HR P-värde KI_nedre KI_övre

Efter 2008 ( Ja/nej) 0�77 0�00 0�66 0�89

Man (ja/nej) 1�25 0�01 1�06 1�46

Ålder (per år) 0�98 0�00 0�97 0�99

Depression ( ja/nej)* 1�40 0�00 1�15 1�70

Tidigare höftprotes (2 år) 0�90 0�54 0�65 1�26

Tidigare knäprotes (2 år) 1�12 0�42 0�85 1�49

Charlson index (0=1�0)

Charlson index 1 1�24 0�02 1�04 1�48

Charlson index 2+ 1�35 0�06 0�99 1�83

Land (Sverige=1�0)

Norden utom Sverige 0�74 0�06 0�54 1�01

Europa utom EU27 och Norden 0�85 0�39 0�58 1�24

Övriga 1�31 0�08 0�97 1�77

Utbildning (Grundskola=1�0)

Gymnasial 1�11 0�26 0�92 1�34

Eftergymnasial 0�95 0�61 0�77 1�17

Civilstånd (Gift=1�0)

Ogift 0�78 0�08 0�59 1�03

Skild 1�00 0�98 0�80 1�24

Änkling 0�85 0�23 0�65 1�11

Disponibel familjeinkomst (1:a kvartilen=1�0)

2:a kvartilen 0�97 0�82 0�78 1�21

3:e kvartilen 0�82 0�12 0�63 1�05

4:e kvartilen 0�80 0�12 0�61 1�06

* Diagnoskod för depression eller förskrivning med depressionsläkemedel (ATC N06) 12 månader innan operationen�
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Tabell A4� Cox-modell för effekter av olika faktorer på risken för protesrevisioner inom 2 år från  
indexoperationen�

Variabel HR P-värde KI_nedre KI_övre

Efter 2008 ( Ja/nej) 0�81 0�09 0�63 1�03

Man (ja/nej) 1�72 0�00 1�33 2�23

Ålder (per år) 0�99 0�18 0�98 1�00

Depression ( ja/nej)* 1�87 0�00 1�38 2�53

Tidigare höftprotes (2 år) 1�56 0�04 1�02 2�40

Tidigare knäprotes (2 år) 1�69 0�01 1�15 2�49

Charlson index (0=1�0)

Charlson index 1 1�20 0�20 0�91 1�59

Charlson index 2+ 0�95 0�87 0�55 1�65

Land (Sverige=1�0)

Norden utom Sverige 0�68 0�17 0�39 1�17

Europa utom EU27 och Norden 1�40 0�17 0�86 2�27

Övriga 1�19 0�50 0�71 2�00

Utbildning (Grundskola=1�0)

Gymnasial 1�45 0�02 1�06 1�99

Eftergymnasial 1�15 0�43 0�81 1�66

Civilstånd (Gift=1�0)

Ogift 0�66 0�08 0�41 1�06

Skild 0�85 0�37 0�59 1�22

Änkling 0�78 0�28 0�50 1�22

Disponibel familjeinkomst (1:a kvartilen=1�0)

2:a kvartilen 0�62 0�01 0�43 0�89

3:e kvartilen 0�59 0�01 0�39 0�89

4:e kvartilen 0�65 0�05 0�42 1�00

* Diagnoskod för depression eller förskrivning med depressionsläkemedel (ATC N06) 12 månader innan operationen�
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Tabell A5� Logistisk mixed-effects-modell för effekter av olika faktorer på risken för slutenvårdstillfälle för 
kardiovaskulär händelse inom 30 dagar från indexoperationen�

Variabel OR P-värde KI_nedre KI_övre

Efter 2008 ( Ja/nej) 0�58 0�01 0�39 0�86

Man (ja/nej) 1�24 0�31 0�82 1�86

Ålder (per år) 1�02 0�14 0�99 1�04

Depression ( ja/nej)* 0�55 0�08 0�28 1�08

Tidigare höftprotes (2 år) 0�62 0�35 0�23 1�69

Tidigare knäprotes (2 år) 0�81 0�62 0�35 1�86

Vårdtid (per dygn) 1�08 0�01 1�02 1�15

Charlson index (0=1�0)

Charlson index 1 1�63 0�02 1�04 1�48

Charlson index 2+ 1�77 0�06 0�99 1�83

Land (Sverige=1�0)

Norden utom Sverige 0�75 0�51 0�32 1�75

Europa utom EU27 och Norden 2�80 0�00 1�57 4�99

Övriga 1�41 0�41 0�63 3�17

Utbildning (Grundskola=1�0)

Gymnasial 0�88 0�59 0�55 1�40

Eftergymnasial 1�09 0�73 0�66 1�81

Civilstånd (Gift=1�0)

Ogift 0�60 0�24 0�25 1�41

Skild 1�04 0�89 0�59 1�83

Änkling 0�97 0�91 0�54 1�74

Disponibel familjeinkomst (1:a kvartilen=1�0)

2:a kvartilen 1�23 0�45 0�72 2�10

3:e kvartilen 0�80 0�51 0�41 1�55

4:e kvartilen 0�72 0�39 0�34 1�52

Varje vårdgivare estimerades ha ett eget ”intercept” för risken för kardiovaskulär händelse och en egen koefficient för variabeln 
Vårdtid� 

* Diagnoskod för depression eller förskrivning med depressionsläkemedel (ATC N06) 12 månader innan operationen�
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Tabell A6� Åtgärdskoder som använts för att identifiera protesrelaterad PUOH samt andel patienter med 
minst ett slutenvårdstillfälle med protesrelaterad PUOH inom 2 år (2007–2010)�

Komplikation ICD-10 Antal %

Ektopisk benbildning M614 1 0�12

M895 2 0�24

Protesnära fraktur M966 3 0�37

M966F 27 3�29

M966G 3 0�37

Infektion efter kirurgiska/medicinska ingrepp T814 174 21�22

Luxation T840 115 14�02

T840F 195 23�78

T840G 102 12�44

Protesinfektion T845 45 5�49

T845F 70 8�54

 T845G 83 10�12

820 100

Tabell A7� Åtgärdskoder som använts för att identifiera reoperationer (inklusive sekundär operation/ex-
traktion) samt kardiovaskulära händelser�

Sekundär operation/extraktion
Tidig 

reoperation
Övriga 

reoperationer
Kardiovaskulära

händelser

NGC09 NGW49 NGA12 I26

NGC19 NGW59 NGH22 I21

NGC29 NGW69 NGL49 I22

NGC39 NGW79 NGS19 I24

NGC49 NGW89 NGS49 I80

NGC53 NGW99 NGT19 J819

NGC59 NFW49 NFC59 J15

NGC99 NFW59 NFA12 J18

NGU03 NFW69 NFH22 J13

NGU09 NFW79 NFL49 R33

NGU19 NFW89 NFS19

NFC20 NFW99 NFS49

NFC21 NFT19

NFC22

NFC23 Sluten reposition

NFC29 NGH20

NFC30 NFH20 

NFC31 

NFC32 

NFC33 

NFC39 

NFC40 

NFC41

NFC42 

NFC43

NFC49 

NFC99 

NFU19    
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Tabell A8� Antal patienter med identifierade reoperationer (2007–2010)�

Knä Höft Alla

Revision/extraktion 128 135 263

Tidig reoperation 235 41 276

Sluten reposition 2 113 115

Övriga reoperationer 24 18 42

Summa 389 307 696
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Figur 11� Kumulativ ojusterad risk för reoperation före och efter reformen (konfidensintervall i färgade 
fält)�
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Tabell A9� Antalet patienter med revision eller extraktion�

Revisionskodning Led Antal Incidens, %

Sekundär protes Höft 115 44%

Knä 102 39%

Extraktion av implantat Höft 20 8%

Knä 26 10%

263 100%

Tabell A10� Total produktionsvolym för primära höft-/knäprotesoperationer 2007–2012�

 2007 2008 2009 2010 2011 2012

DRG-ersatt 3560 3785 1176 1170 1375 1410

Förändring 2009 ->    -1% 17% 20%

Ersatt inom vårdvalet NA NA 3365 3160 3048 2958

Förändring 2009 ->    -6% -9% -12%

Total 3560 3785 4541 4330 4423 4368

Förändring 2007 ->  6% 28% 22% 24% 23%
Förändring 2008 ->   20% 14% 17% 15%
Förändring 2009 ->    -5% -3% -4%

Förändring 2010 ->     2% 1%

Förändring 2011 ->      -1%

Tabell A11� Total produktionsvolym för primära höft-/knäprotesoperationer 2008 och 2009 respektive 
2008 och 2012�

Antal operationer % av total produktion

2008 2009 Differens 2008 2009 Differens

DRG 3785 1176 -2609 -69% 100% 26% -74 %-enheter

Vårdval 0 3365 3365 - 0% 74% 74 %-enheter

Akutsjukhus 3240 2808 -432 -13% 86% 62% -24 %-enheter

Specialistcenter 545 1733 1188 218% 14% 38% 24 %-enheter

Privat 1157 2397 1240 107% 31% 53% 22 %-enheter

Offentlig 2628 2144 -484 -18% 69% 47% -22 %-enheter

Total 3785 4541 756 20%

Antal operationer % av total produktion

2008 2012 Differens 2008 2012 Differens

DRG 3785 1410 -2375 -63% 100% 32% -68 %-enheter

Vårdval 0 2958 2958 - 0% 68% 68 %-enheter

Akutsjukhus 3240 2682 -558 -17% 86% 61% -24 %-enheter

Specialistcenter 545 1686 1141 209% 14% 39% 24 %-enheter

Privat 1157 2369 1212 105% 31% 54% 24 %-enheter

Offentlig 2628 1999 -629 -24% 69% 46% -24 %-enheter

Total 3785 4368 583 15%



Tabell A12� Total vårdvalsproduktion för primära höft-/knäprotesoperationer 2009 och 2012�

Antal operationer % av total produktion

2008 2012 Differens 2008 2012 Differens

Akutsjukhus 1655 1283 -372 -22% 49% 43% -6 %-enheter

Specialistcenter 1710 1675 -35 -2% 51% 57% 6%-enheter

Privat 2110 2022 -88 -4% 63% 68% 6 %-enheter

Offentlig 1255 936 -319 -25% 37% 32% -6 %-enheter

Total 3365 2958 -407 -12%

Tabell A13� Effekter av olika faktorer på risken för komplikation inom 2 år från indexoperationen – 
SLL versus övriga svenska regioner inom Sveus� Multivariata logistiska regressioner gjorda på Sveus 
forskningsdatabas, omfattande 33 594 observationer (inklusion av samtliga observationer med två års 
historik och två års uppföljning)� Samtliga regressionsanalyser av komplikationsfrekvens justerades för de 
variabler som presenteras i tabellen� Interaktionstermen ”SLL efter 2008” anger förändringen i Stockholm 
versus övriga Sveus efter tidpunkten för den nya modellens införande�

Variabel OR P-värde KI_nedre KI_övre

Ortopedisk PUOH

Efter 2008 ( Ja/nej) 1,12 0,06 0,99 1,27

Man (ja/nej) 1,18 0,00 1,08 1,30

Ålder (per år) 1,00 0,27 0,99 1,00

Samsjuklighet enligt Elixhauser 1,13 0,00 1,09 1,17

Höftprotes ( ja/nej) 0,68 0,00 0,62 0,74

Bilateral op i samma seans ( ja/nej) 0,77 0,10 0,56 1,05

Ej primär artros ( ja/nej) 1,31 0,00 1,14 1,51

SLL 1,44 0,00 1,25 1,66

SLL efter 2008 0,69 0,00 0,57 0,83

Reoperation

Efter 2008 ( Ja/nej) 1�17 0�03 1�02 1�35

Man (ja/nej) 1�15 0�01 1�04 1�28

Ålder (per år) 0�99 0�00 0�98 0�99

Samsjuklighet enligt Elixhauser 1�09 0�00 1�04 1�13

Höftprotes ( ja/nej) 0�64 0�00 0�57 0�71

Bilateral op i samma seans ( ja/nej) 0�78 0�17 0�55 1�11

Ej primär artros ( ja/nej) 1�15 0�09 0�98 1�36

SLL 1�37 0�00 1�17 1�62

SLL efter 2008 0�66 0�00 0�53 0�82

Revision

Efter 2008 ( Ja/nej) 1,20 0,06 0,99 1,46

Man (ja/nej) 1,34 0,00 1,15 1,56

Ålder (per år) 0,99 0,16 0,99 1,00

Samsjuklighet enligt Elixhauser 1,10 0,00 1,03 1,17

Höftprotes ( ja/nej) 0,71 0,00 0,61 0,83

Bilateral op i samma seans ( ja/nej) 0,83 0,48 0,50 1,38

Ej primär artros ( ja/nej) 1,15 0,26 0,90 1,46

SLL 0,99 0,96 0,77 1,28

SLL efter 2008 0,70 0,03 0,50 0,97
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Tabell A14� Användande av helt ocementerad protes eller hybridteknik till olika åldersgrupper i vård valet 
under 2009–2010 (endast höftproteser)�

<50 50–54 55–59 60–64 65–69 70+

Danderyd 100% 100% 100% 98% 98% 69%

KS 91% 93% 85% 71% 56% 40%

Nacka 100% 33% 46% 16% 8% 0%

Norrtalje 100% 80% 56% 27% 45% 34%

Ortopediska huset 100% 83% 76% 34% 6% 0%

Orthocenter 95% 96% 84% 53% 22% 2%

Sabbatsberg 100% 100% 96% 90% 94% 56%

Södertälje 100% 78% 50% 10% 11% 1%

Södersjukhuset 100% 96% 86% 67% 37% 4%

St:Göran 95% 93% 94% 62% 55% 7%

Tabell A15� Resursutnyttjande av läkemedel per patient och på aggregerad nivå�

2007/20081 2009/20101 Skillnad2 %3

Aggregerad 
skillnad/år4

Opioider (DDD 0–12 månader 
efter operation)5

41�9 33�2 -8�69 -21% -37,567

Övriga analgetika (DDD 0–12 
månader efter operation)6

74�0 78�9 +4�92 +7% +21,266

Antibiotika (DDD 0–12 månader 
efter operation)

0�46 0�43 -0�04 -8% -162

Antibiotika (DDD 12–24 månader 
efter operation)

0�38 0�33 -0�04 -11% -175

1   Genomsnitt per patient
2   Skillnad i snittförbrukning före och efter reformen
3   Procentuell förändring av genomsnittligresursförbrukning före och efter reformen
4   Aggregerad skillnad baserad på antalet operationer 2010
5   Definerade dygnsdoser ATC N02A�x
6   Definierade dygnsdoser ATC N02B�x
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Figur 12

Figur 12� Charlson comorbidity index uppdelat på vårdgivartyp�
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Figur 13

Figur 13� Charlson comorbidity index per vårdgivare (2007–2010)�


