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Förord

Globala trender och skeenden påverkar Sverige, där covid-19-pandemin 
fortfarande är det mest påtagliga. Pandemin har försatt det svenska samhället, 
och	särskilt	vården	och	omsorgen,	i	en	krissituation.	Det	finns	mycket	att	lära	
från denna period, och vi ser fortsatt behov av analys och kunskap till stöd 
för utveckling inom många områden. Många av dessa utvecklingsbehov fanns 
redan	 före	 pandemin,	 men	 har	 nu	 blivit	 särskilt	 tydliga.	 Aktualiseringen	
av vård- och omsorgsfrågor i samhället och i politiken ökar betydelsen av 
oberoende faktaunderlag och analys. Här ser vi att Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys har en viktig roll. 

I	 analysplanen	 för	 2022	 presenterar	 vi	 en	 omvärldsanalys	 och	 den	
huvudsakliga inriktningen för vår verksamhet under det kommande året. 
Sedan	2018	har	vi	 arbetat	med	 tre	analysområden	 inom	vår	egeninitierade	
analysverksamhet:

• en personcentrerad vård och omsorg 
• en jämlik vård och omsorg 
• effektiva	vård-	och	omsorgssystem.	

Områdena speglar centrala långsiktiga mål inom hälso- och sjukvården, 
tandvården	och	omsorgen	där	vi	ser	att	det	finns	ett	fortsatt	behov	av	nationell	
uppföljning, kunskapsutveckling och analys. Vi kommer också att arbeta med 
ett	antal	regeringsuppdrag	under	2022.

Analysplanen	har	tagits	fram	i	nära	dialog	med	vårt	patient-	och	brukarråd.	
Arbetet	har	letts	av	analyschef	Caroline	Olgart	Höglund	och	utredare	Caroline	
Vidigsson	 Schmölzer.	 Utredare	 Karin	 Sandström,	 analytikerna	 Caroline	
Larsson	 och	 Filippa	 Kalle	 samt	 praktikant	 Christian	 Koponen	 har	 ingått	 i	
projektteamet. 
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Förord

Vi ser fram emot att bidra med gedigna analyser och faktaunderlag som 
vi hoppas kan ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av hälso- och 
sjukvården, tandvården och omsorgen.

Jean-Luc af Geijerstam
Generaldirektör
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Beslut

Myndigheten	 för	 vård-	 och	 omsorgsanalys	 överlämnar	 härmed	 2022	
års	 analysplan	 till	 regeringen.	 Analysplanen	 är	 framtagen	 i	 dialog	 med	
myndighetens	 patient-	 och	 brukarråd.	 Utredaren	 Caroline	 Vidigsson	
Schmölzer	och	analyschefen	Caroline	Olgart	Höglund	har	varit	föredragande.	
I den slutliga handläggningen har projektdirektörerna Joakim Ramsberg, 
Nils Janlöv och Marianne Svensson deltagit.

Stockholm	den	8	december	2021	
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Johanna	Adami	 Anna	Dunér
Styrelseordförande Vice styrelseordförande

Titti	Mattsson	 Caroline	Hoffstedt
Styrelseledamot Styrelseledamot

Jean-Luc af Geijerstam Per Molander
Generaldirektör  Styrelseledamot
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1

Om analysplanen

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vård- och omsorgsanalys) 
följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen 
ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Med omsorg avses alla 
verksamhetsområden inom socialtjänsten. Vårt arbete ska bidra till att 
förbättra	 och	 effektivisera	 vården,	 tandvården	 och	 omsorgen	 samt	 stärka	
patienternas och brukarnas ställning. Målet är en vård och omsorg som 
patienter, brukare och medborgare känner förtroende för. 

Den 1 februari varje år lämnar vi över en analysplan till regeringen enligt 
myndighetens	 instruktion.	 Analysplanen	 beskriver	 inriktningen	 för	 vår	
egeninitierade verksamhet och utgår från en omvärldsanalys som tagits fram 
i dialog med vårt patient- och brukarråd och vår styrelse. Årets analysplan 
bygger vidare på tidigare års analysplaner och på den strategiska plattform 
som vi beskriver närmare i kapitel 2. 

1�1 VÅRD- OCH OMSORGSANALYS ARBETAR MED BÅDE  
EGENINITIERADE PROJEKT OCH REGERINGSUPPDRAG 

Vi arbetar med både egeninitierade projekt och regeringsuppdrag. Våra 
egeninitierade analyser är antingen projekt inom våra analysområden 
eller	 projekt	 inom	 ramen	 för	 aktuell	 respons,	 och	 de	 finansieras	 genom	
myndighetens ramanslag. Vi arbetar också med regeringsuppdrag som 
vanligen	åtföljs	av	särskild	finansiering.	

Våra projekt är av strategisk karaktär och ska generera policyrelevanta 
kunskapsunderlag och rekommendationer till beslutsfattare om vårdens och 
omsorgens funktionssätt och styrning. Internationella jämförelser är ofta en 
del i granskningarna. I vårt uppdrag ingår även att följa upp och utvärdera 
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informationen som vården och omsorgen lämnar till den enskilda patienten, 
brukaren och medborgaren, med fokus på innehåll, kvalitet, ändamålsenlighet 
och tillgänglighet.

1�1�1 Vår egeninitierade verksamhet – analysområden och aktuell 
respons

Utifrån omvärldsanalys och dialog med vårt patient- och brukarråd, 
identifierar	vi	övergripande	analysområden	där	vi	vill	bidra	 långsiktigt.	Ett	
analysområde kan prioriteras om det uppfattas som angeläget ur ett patient-, 
brukar- och medborgarperspektiv och om vi bedömer att det kommer att vara 
betydelsefullt	för	beslutsfattare	på	ett	till	fem	års	sikt.	Analysområdena	anger	
den övergripande inriktningen för vårt arbete. 

Inriktningen på analysområdena lägger grunden för det fortsatta arbetet 
med vår verksamhetsplan som beskriver de projekt som vi ska arbeta med 
under året. När vi väljer projekt utgår vi från frågans angelägenhetsgrad och 
relevans. Det kan handla om omotiverade skillnader, frågor som påverkar 
många	människor,	situationen	för	utsatta	grupper	eller	ineffektivt	användande	
av	resurser.	Det	kan	också	vara	områden	där	vi	vet	att	det	finns	betydande	
kunskapsluckor. 

Inom aktuell respons kan vi under året initiera och göra avgränsade 
analyser av angelägna och högaktuella frågor som inte ingår i något av 
våra	 analysområden.	 Vi	 identifierar	 frågorna	 genom	 vår	 kontinuerliga	
omvärldsbevakning, genom patient- och brukarrådet eller genom tips från 
allmänheten. 

1�1�2 Regeringsuppdrag

Vård- och omsorgsanalys får också särskilda uppdrag av regeringen, antingen 
i regleringsbrevet eller löpande under året. Normalt har regeringsuppdragen 
särskild	finansiering	 för	att	 värna	styrelsens	mandat	att	 styra	 inriktningen	
på den egeninitierade verksamheten. På regeringens uppdrag analyserar och 
utvärderar	vi	ofta	effekterna	av	statliga	reformer	och	satsningar.	

1�2 VI ARBETAR MOT FLERA MÅL I AGENDA 2030

Vår analysverksamhet, både den egeninitierade och den vi utför på regeringens 
uppdrag,	 bidrar	 till	 flera	 av	målen	 i	 Agenda	 2030	 och	FN:s	 17	 globala	mål	
för	 en	 hållbar	 utveckling.	 I	 2022	 års	 regleringsbrev	 har	 vi	 fått	 i	 uppdrag	
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av regeringen att redovisa hur vår verksamhet bidrar till genomförandet 
av de globala målen. Vår roll är att bidra med kunskap som ska underlätta 
informerade	beslut	på	flera	nivåer	 i	samhället	och	 i	 förlängningen	bidra	till	
att utveckla vård och omsorg. Vårt mål är att därigenom stödja en hållbar 
utveckling	med	fokus	på	den	sociala	dimensionen.	De	mål	i	Agenda	2030	som	
vår	analysverksamhet	har	starkast	koppling	till	är	Mål	3,	5,	10	och	16.	

Mål 3� Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i 
alla åldrar 

Vi gör uppföljningar och analyser av vården och omsorgen och har i dessa 
ett uttalat patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Vårt mål är att våra 
analyser och rekommendationer ska användas och därigenom leda till 
förbättringar	av	vården	och	omsorgen,	med	målet	att	ha	positiva	effekter	för	
människors	hälsa	och	välbefinnande.

Mål 5� Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

I våra analyser undersöker vi ojämlikheter och belyser då även omotiverade 
skillnader mellan könen. Vårt mål är att analyserna och rekommendationerna 
ska leda till såväl ökad jämlikhet i hälsoutfall, omhändertagande, 
uppväxtvillkor och inkludering, som likabehandling och jämställdhet mellan 
könen.

Mål 10� Minska ojämlikheten inom och mellan länder

I våra analyser belyser vi ojämlikheter inom Sverige, men gör även 
internationella utblickar med jämförande ansats. Våra rekommendationer 
riktar sig ofta mot styrning och arbetssätt som ska minska såväl 
geografiska	 som	 socioekonomiska	 ojämlikheter.	Vårt	mål	 är	 att	 analyserna	
och rekommendationerna ska leda till att åtgärder vidtas för att minska 
ojämlikheter och omotiverade skillnader i Sverige.

Mål 16� Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar  
utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp 
effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla 
nivåer

Att	vi	har	ett	tydligt	patient-	och	brukarperspektiv	i	våra	analyser	innebär	att	
vi tänker på vad som behövs för att personer ska få den vård och omsorg som 
de behöver. Medborgarperspektivet innebär att vi analyserar vad som krävs 
för att systemet som helhet långsiktigt ska fungera, vara hållbart, pålitligt och 
inkluderande, men även för att förebygga utanförskap. 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET



12 Analysplan 2022

Om analysplanen

Vårt mål är att våra analyser bidrar till att stärka den sociala dimensionen i 
Agenda	2030	och	en	hållbar	och	inkluderande	samhällsutveckling.

1�3 SÅ HÄR HAR VI LAGT UPP ANALYSPLANEN

I kapitel 2 beskriver vi Vård- och omsorgsanalys strategiska plattform. 
Plattformen visar våra utgångspunkter när vi tar oss an de uppgifter 
som	 regeringen	 ger	 i	 instruktionen	 (förordningen	 [2010:1385]	 med	
instruktion för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys). I kapitel 3 gör 
vi genom en omvärldsanalys en utblick mot globala och nationella trender, 
samhällsförändringar och utvecklingsbehov. Omvärldsanalysen lägger 
en grund för de analysområden som vi väljer att särskilt fokusera vårt 
egeninitierade	 arbete	 på	 under	 2022.	 Därefter	 beskriver	 vi	 i	 kapitel	 4	 vår	
egeninitierade verksamhet och de tre analysområdena med tillhörande teman 
som	vi	kommer	att	arbeta	med	under	2022,	samt	vårt	arbete	inom	ramen	för	
aktuell	respons.	Analysplanen	avslutas	i	kapitel	5	med	en	beskrivning	av	de	
regeringsuppdrag som vi i dagsläget vet att vi kommer att arbeta med under 
2022.	

Om analysplanen
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2

Vår strategiska plattform

Vård- och omsorgsanalys strategiska plattform syftar till att stärka våra 
möjligheter att uppfylla vårt uppdrag och skapa mesta möjliga nytta för 
beslutsfattare i hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen samt i 
förlängningen skapa nytta för patienter, brukare och medborgare. Med 
omsorg avses alla verksamhetsområden inom socialtjänsten. Bilden nedan 
sammanfattar den strategiska plattformen. Därefter beskriver vi kortfattat de 
olika delarna. 

Utvärderingar av reformer och satsningar
Problembaserad analys och granskning
Strukturerade jämförelser

En god vård och 
omsorg som patienter, 

brukare och medborgare 
känner förtroende för

 

 

Patientens, brukarens och medborgarens perspektiv
Oberoende analys
Konstruktiv ansats 
Vetenskapligt förhållningssätt 
Kommunikativt arbetssätt

Policyrelevanta kunskapsunderlag 
och rekommendationer om vårdens och 

omsorgens funktionssätt och styrning

 
 

VÅR VERKSAMHET
– detta gör vi 

VÅR ROLL
– detta bidrar vi med

VISION
– detta verkar vi för

VÄGLEDANDE PRINCIPER
– så arbetar vi
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2�1 VI VERKAR FÖR EN GOD VÅRD OCH OMSORG SOM PATIENTER, 
BRUKARE OCH MEDBORGARE KÄNNER FÖRTROENDE FÖR

Vård- och omsorgsanalys verkar för ett vård- och omsorgssystem som 
befolkningen har förtroende för. Vi verkar också för att systemet ska använda 
resurser	på	ett	effektivt	sätt	och	 för	att	vården	och	omsorgen	ska	utgå	 från	
patienternas och brukarnas behov, förutsättningar och önskemål. 

2�2 VI TAR FRAM POLICYRELEVANTA KUNSKAPSUNDERLAG OCH  
REKOMMENDATIONER 

Vård- och omsorgsanalys tar fram kunskapsunderlag om vårdens och 
omsorgens funktionssätt, det vill säga dess strukturer, processer och resultat. 
Vi ger även rekommendationer för bättre styrning inom sektorn. Vård- och 
omsorgsanalys bidrag ska vara policyrelevant. Det innebär att frågorna som 
vi behandlar ska vara angelägna, nu eller ur ett framtidsperspektiv, och att 
våra rapporter ska vara användbara för beslutsfattare på nationell, regional 
och lokal nivå.

2�3 VÅRT ARBETE BYGGER PÅ TRE KOMPLETTERANDE DELAR

Vård-	och	omsorgsanalys	arbete	bygger	på	tre	kompletterande	delar:	

• utvärderingar av reformer och satsningar
• problembaserad analys och granskning
• strukturerade jämförelser.

2�3�1 Utvärderingar av reformer och satsningar

Vi	 utvärderar	 genomförandet	 och	 effekterna	 av	 nationella	 reformer	 och	
satsningar för dem som de ytterst är till för, det vill säga patienter, brukare 
och medborgare. Många utvärderingar rör statliga reformer eller insatser för 
att förbättra en viss kvalitetsdimension eller situationen för en viss målgrupp. 
Vi kan också utvärdera större nationella initiativ som drivs av kommuner och 
regioner. 

2�3�2 Problembaserad analys och granskning

Problembaserade analyser och granskningar utgår från vårdens och omsorgens 
vardag där patienter, brukare, närstående, professioner och stödsystem möts. 
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Vi fokuserar på områden med brister och stor förbättringspotential. Områdena 
kan	 identifieras	genom	exempelvis	 förslag	 från	vårt	patient-	och	brukarråd	
eller från allmänheten, genom analyser av statistik och annat material eller 
till följd av samhällshändelser och debatter.

2�3�3 Strukturerade jämförelser

Möjligheterna	 till	 strukturerade	 jämförelser	av	kvaliteten	och	effektiviteten	
inom	vården	och	omsorgen	förbättras	kontinuerligt.	Syftet	är	att	 identifiera	
omotiverade skillnader samt förbättringsområden och framgångsfaktorer, 
och det gör vi genom att jämföra resultaten för olika grupper i befolkningen, 
mellan olika kommuner och regioner samt mellan länder. 

2�4 VERKSAMHETEN VÄGLEDS AV FEM BÄRANDE PRINCIPER

Vård-	 och	 omsorgsanalys	 verksamhet	 vägleds	 av	 fem	 bärande	 principer:	
patientens, brukarens och medborgarens perspektiv, oberoende analyser, en 
konstruktiv ansats, ett vetenskapligt förhållningssätt och ett kommunikativt 
arbetssätt.

2�4�1 Patientens, brukarens och medborgarens perspektiv

Enligt	 Vård-	 och	 omsorgsanalys	 instruktion	 ska	 vi	 bedriva	 verksamheten	
ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Patient- och brukar-
perspektivet innebär att vi i första hand betraktar hälso- och sjukvården 
och omsorgen ur dessa perspektiv snarare än ur huvudmännens, 
verksamheternas eller professionernas. Medborgarperspektivet innebär 
att vi samtidigt värnar befolkningens intresse av ett långsiktigt hållbart 
vård-	 och	 omsorgssystem,	 där	 resurserna	 används	 på	 ett	 effektivt	 sätt.	
Det innebär att patient- och brukarperspektivet ibland behöver vägas mot 
medborgarperspektivet. I analys- och granskningsverksamheten har vi även 
anhörig- eller närståendeperspektivet. De närstående ger viktigt stöd i vård- 
och omsorgssituationen och påverkas ofta av den närstående patientens 
livssituation, men även av vård- och omsorgssystemens funktionssätt. 

2�4�2 Oberoende analys

Vård- och omsorgsanalys är en statlig myndighet som lyder under regeringen. 
Verksamheten	finansieras	 via	det	 anslag	 som	vi	 får	 från	 statsbudgeten	och	
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via särskilda bidrag som är kopplade till vissa regeringsuppdrag. Samtidigt är 
myndigheten inrättad som en oberoende och renodlad analysmyndighet där 
vi har möjlighet att själva välja områden för analys och granskning, i samråd 
med vårt patient- och brukarråd. Vi har inget uppdrag om att exempelvis 
införa lagstiftning inom våra sektorer, och inte heller ansvar för tillsyn, och 
därför kan vi göra oberoende utvärderingar och analyser av alla delar och 
aktörer inom de sektorer som vi arbetar inom. 

2�4�3 Konstruktiv ansats 

Vård- och omsorgsanalys bedriver analysarbetet utifrån en konstruktiv 
och lösningsorienterad ansats. Fakta presenteras alltid som de är, och våra 
uppföljningar och utvärderingar syftar inte i första hand till att kontrollera 
eller ställa någon till svars. I stället vill vi bidra till lärande och skapa 
förutsättningar för utveckling. Det gör vi genom att analysera erfarenheter, 
kunskap och statistik i förhållande till det aktuella sammanhanget.

2�4�4 Vetenskapligt förhållningssätt

Vård- och omsorgsanalys bidrag ska vara policyrelevant. För att kunna vara 
det krävs att våra rapporter är tillförlitliga och håller hög kvalitet. Vi strävar 
därför efter att tillämpa vetenskapliga principer och metoder. Samtidigt 
måste vi kunna leverera analyser och utredningar inom snäva tidsramar, och 
behöver därför kunna acceptera en viss osäkerhet. Vård- och omsorgsanalys 
utredningsmetodik bygger därför på en medveten och ändamålsenlig 
avvägning	mellan	vetenskaplig	noggrannhet,	effektiva	processer	och	behovet	
av användbara kunskapsunderlag. 

2�4�5 Kommunikativt arbetssätt

Vård- och omsorgsanalys eftersträvar ett arbetssätt som är kontaktskapande, 
inlyssnande och relationsbyggande. Vi för dialog med, och sprider våra 
resultat till, aktörer inom sektorn och är närvarande i olika sammanhang 
för att förstå våra målgruppers behov och förutsättningar, och för att kunna 
identifiera	angelägna	frågor.	
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3

Samhällsförändringar och  
utvecklingsområden för  

vården och omsorgen

Hälso- och sjukvården, omsorgen och tandvården fungerar överlag bra 
i Sverige, med exempelvis goda medicinska resultat i internationella 
jämförelser.	 Samtidigt	 finns	 utmaningar,	 som	 i	 flera	 fall	 har	 blivit	 särskilt	
synliga under den pågående covid-19-pandemin. 

I det här kapitlet beskriver vi några av de utmaningar, trender och 
förändringar som vi bedömer kommer att påverka vården och omsorgen 
under de kommande åren. Resonemangen ligger till grund för vilka områden 
som vi väljer att fokusera vår egeninitierade verksamhet på, vilka presenteras 
i kapitel 4. 

Omvärldsanalysen som presenteras i detta kapitel är framtagen i dialog 
med vårt patient- och brukarråd och vår styrelse och bygger på fynd från våra 
egna analysprojekt, men även andra aktörers kunskapsunderlag.

3�1 UTGÅNGSPUNKT FÖR VÅR OMVÄRLDSANALYS

Hur det svenska samhället utvecklas beror på en mängd faktorer, både 
globala skeenden, där de mest uppenbara just nu är klimatförändringarna 
och covid-19-pandemin, och förändringar på nationell och lokal nivå. 
Några övergripande dimensioner som påverkar samhällsutvecklingen är 
politisk styrning via exempelvis lagstiftning, olika sociala aspekter såsom 
demografi	och	hälsa,	resurser i form av ekonomiska medel och en fungerande 
kompetensförsörjning samt teknisk utveckling,	se	figur	1.
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Figur 1� Fyra dimensioner som påverkar samhällsutvecklingen samt exempel på vad 
dimensionerna kan innehålla 

Lagstiftning

Organisation

Styrning och 
politik

Demografi

Hälsa

Värderingar

Sociala
aspekter

Ekonomisk 
utveckling

Kompetens-
försörjning

Resurser

Teknisk och 
medicinsk 
utveckling

Teknisk
utveckling

Källa: Vård- och omsorgsanalys omarbetning av Genf & Laurent (2016).

Dessa dimensioner påverkar varandra i ett komplext samspel och 
samhällsutvecklingen	är	sällan	linjär,	se	figur	2.	Exempelvis	har	lagstiftning	
både	direkta	och	indirekta	effekter	för	ekonomin	och	välfärdssystemen,	som	
i sin tur har betydelse för folkhälsan. I Sverige utövas också politisk styrning 
på	 flera	 nivåer:	 nationell,	 regional	 och	 lokal.	 Ytterligare	 en	 dimension	 av	
styrningen	 är	 den	 överstatliga	 nivån	 i	 form	 av	 EU	 och	 FN.	 Dessa	 olika	
beslutsnivåer	 behöver	 förhålla	 sig	 till	 och	 påverkar	 varandra	 på	 flera	 sätt,	
exempelvis	 via	 överenskommelser	 och	 lagstiftning.	 Ytterligare	 exempel	 på	
hur de olika dimensionerna förhåller sig till varandra är att den tekniska 
utvecklingen	 kan	 driva	 sociala	 beteendeförändringar	 som	 får	 effekter	 på	
ekonomin eller ger upphov till behov av ny lagstiftning. Samtidigt kan 
lagstiftning både hindra och möjliggöra den tekniska utvecklingen. 
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Figur 2� Fyra dimensioner som påverkar vården och omsorgen i komplexa förhållanden

Styrning och 
politik

Sociala
aspekter

ResurserTeknisk
utveckling

Vården och 
omsorgen

Källa: Vård- och omsorgsanalys 
omarbetning av Genf & Laurent (2016).

Dessa fyra övergripande dimensioner påverkar både samhällsutvecklingen i 
stort och sektorerna vård och omsorg. I den omvärldsanalys som presenteras 
i	detta	kapitel	har	vi	utgått	 från	dessa	dimensioner	och	särskilt	 identifierat	
förändringar och utmaningar inom varje dimension som påverkar vården och 
omsorgen.

3�2 ÖVERGRIPANDE FYND FRÅN VÅR OMVÄRLDSANALYS

Utifrån våra fynd har vi sammanfattat årets omvärldsanalys i fyra 
övergripande områden, som vart och ett har koppling till en av de fyra 
dimensionerna:

• Omställning	pågår	–	vården	och	omsorgen	står	inför	flera	utmaningar	och	
globala trender.

• Folkhälsan är generellt god men ojämlikheten ökar.
• Behov	av	effektiviseringar	och	prioriteringar	med	patienten	och	brukaren	

i fokus. 
• Delad	bild	av	den	tekniska	utvecklingens	effekter	på	vård	och	omsorg.	
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I	 figur	 3	 visas	 en	 sammanfattning	 av	 vår	 omvärldsanalys	 utifrån	 varje	
dimension och övergripande område. 

Figur 3� Sammanfattning av vår omvärldsanalys

Styrning
och politik
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Delad bild av den 
tekniska utvecklingens 
effekter på vården och 
omsorgen

Sociala
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Teknisk
utveckling

Vården och omsorgen kommer att
påverkas av klimatförändringarna
Omställning mot en vård som är person-
centrerad, god och nära samt högspecialiserad 
och förslag om en mer förebyggande socialtjänst
Många efterfrågar ökad statlig styrning

Under de senaste decennierna har folkhälsan 
och medellivslängden generellt förbättrats
Samtidigt ökar skillnader i hälsa, livsvillkor 
och livslängd mellan olika grupper
Covid-19-pandemins långsiktiga påverkan på 
folkhälsan är inte känd

Förändringar i befolkningsstrukturen 
påverkar behoven
Det ekonomiska läget är fortfarande en utmaning 
och kompetensförsörjningen är inte hållbar 
Bristande samordning och patientroll i 
förändring ställer nya krav 

Snabb teknisk utveckling och digitalisering 
ger möjligheter
Den tekniska utvecklingen utnyttjas inte
till sin fulla potential idag 
Digitaliseringen kan bli mer inkluderande 
och säker 

 

Som vi nämnt ovan påverkas vården och omsorgen av en rad faktorer. Några 
som kommer att utmana vårdens och omsorgens omställningskapacitet 
är klimatförändringar, ojämlikhet i folkhälsa, ansträngt ekonomiskt läge 
och svårigheter med kompetensförsörjningen. Vi ser också att vården och 
omsorgen omorganiseras genom koncentrationen av högspecialiserad vård 
och omställningen till en god och nära vård, och samtidigt ställer om till en 
högre grad av personcentrering och digitalisering samt förslag om en mer 
förebyggande socialtjänst.
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3�3 OMSTÄLLNING PÅGÅR – VÅRDEN OCH OMSORGEN STÅR INFÖR 
FLERA UTMANINGAR OCH GLOBALA TRENDER

Samhället,	liksom	vården	och	omsorgen,	står	inför	flera	stora	och	delvis	nya	
utmaningar. Klimatförändringarna och den pågående covid-19-pandemin är 
exempel på globala händelser som i hög grad påverkar det svenska samhället 
på lokal nivå. Samtidigt som den svenska vården och omsorgen behöver 
rustas för att hantera dessa globala utmaningar pågår andra förändringar, 
såsom omställningen till en god och nära vård, högspecialiserad vård och 
personcentrerade arbetssätt. Vård- och omsorgsfrågor är högt prioriterade av 
väljarna	och	styrningen	av	dessa	sektorer	diskuteras	flitigt	i	olika	sammanhang.	
Politiken och styrningen behöver, på nationell, regional och lokal nivå, 
möjliggöra och stödja vårdens och omsorgens omställningskapacitet för att 
möta ovanstående utmaningar. För att veta hur det bör gå till behövs fortsatt 
gedigna och relevanta analyser och kunskapsunderlag. 

3�3�1 Vården och omsorgen kommer att påverkas av 
klimatförändringarna 

Klimatomställningen är en global förändring som i ökande grad kommer att 
påverka vården och omsorgen. Pandemin har tydliggjort vikten av beredskap, 
och i framtiden kommer beredskapen bli allt viktigare också för primära och 
sekundära	effekter	av	klimatförändringar,	såsom	extremväderhändelser,	nya	
infektioner, migration, socialt utanförskap och utsatthet.

Vården och omsorgen behöver minska sin klimatpåverkan men också 
snabbt kunna anpassa sig till klimatförändringarnas följder. Det kan handla 
om att klimatsäkra byggnader eller ställa om verksamheter för att skydda 
äldre och olika riskgrupper vid värmeböljor. Vården och omsorgen behöver 
också rustas för att omhänderta personer som blivit sjuka till följd av 
klimatförändringarna. Högre temperaturer och ökad nederbörd kan leda till 
mer bakterier, parasiter och mögelgifter i mat och dricksvatten, vilket i sin 
tur	ökar	risken	för	sjukdom	(Livsmedelsverket	2021).	Ökade	utsläpp	och	dålig	
luftkvalitet	kan	 leda	till	att	fler	drabbas	av	astma	och	allergier.	Förändrade	
temperaturer och ekosystem kan leda till att vissa sjukdomar sprids lättare 
och	till	större	områden	än	tidigare	(CDC	2021;	Romanello	m.fl.	2021).	

Klimatförändringarnas följder skiljer sig åt i olika delar av världen, men 
evidensen och de senaste årens extrema väderhändelser visar att Sverige 
och vården och omsorgen behöver arbeta förebyggande för att undvika och 
mildra de direkta konsekvenserna samt vara förberedda på och anpassade 
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för de indirekta konsekvenserna. För att kunna arbeta förebyggande behövs 
noggranna analyser, nya samarbeten och utvecklade kontinuitetsplaner. 

3�3�2 Arbete pågår för att uppnå målen i Agenda 2030 

Sverige	 har	 åtagit	 sig	 att	 arbeta	 mot	 att	 uppfylla	 FN:s	 17	 globala	 mål	 för	
hållbar	 utveckling,	 Agenda	 2030.	 Målen	 syftar	 bland	 annat	 till	 att	 utrota	
fattigdom och förverkliga de mänskliga rättigheterna. Sverige har generellt 
goda	 förutsättningar	 för	 att	 uppnå	 målen	 i	 Agenda	 2030,	 samtidigt	 som	
det också kvarstår arbete för att uppfylla vissa av målen (Regeringskansliet 
2021a).	Som	vi	visar	i	avsnitt	3.4	råder	exempelvis	ojämlika	förutsättningar	
för	en	god	hälsa	och	goda	livsvillkor	mellan	grupper	i	Sverige.	Arbete	pågår	på	
flera	nivåer	för	att	bidra	till	måluppfyllelsen	av	Agenda	2030,	och	samtidigt	
förs diskussion om hur man ska kunna mäta och följa upp måluppfyllelsen. 
Det behövs ett fortsatt praktiskt utvecklingsarbete, men också utveckling av 
mätbara variabler på resultatet av det praktiska arbetet. Det kommer också bli 
viktigt	att	följa	hur	arbetet	för	att	uppnå	målen	i	Agenda	2030	konkretiseras,	
med nya samarbeten och omställning av verksamheter. 

3�3�3 Omställning mot personcentrering pågår men mer kunskap 
behövs 

I	 linje	 med	 WHO:s	 globala	 strategi	 för	 integrerad	 personcentrerad	 vård	
(WHO	2015)	strävar	hälso-	och	sjukvården	i	Sverige	efter	ett	personcentrerat	
arbetssätt. Begrepp såsom personcentrering, samskapande, delaktighet och 
patienten som medskapare är återkommande. Även omställningen mot en 
god och nära vård har sin utgångspunkt i patientens individuella behov och 
förutsättningar så att individens hela livssituation kan beaktas i vård- och 
omsorgssituationen	(Socialdepartementet	och	SKR	2021a).	

Vård-	och	omsorgsanalys	har	tidigare	pekat	ut	de	förflyttningar	som	behövs	
för	att	uppnå	en	mer	personcentrerad	vård:	att	patienten	ska	gå	från	mottagare	
till medskapare, att fragmentering bör övergå till helhetsperspektiv och att 
färdiga lösningar bör övergå till individanpassning (Vård- och omsorgsanalys 
2018a).

Ett	sätt	att	arbeta	mer	personcentrerat	är	att	ha	något	slags	patient-	och	 
eller	 brukarråd	 knutet	 till	 verksamheten.	 I	 dag	 finns	 patientråd	 på	 både	
nationell nivå, regional nivå och verksamhetsnivå, till exempel på myndigheter 
och	sjukhus.	Patientråd	är	ett	av	flera	möjliga	verktyg	som	kan	användas	för	
att	öka	patientdelaktigheten	(Vinnova	2021).	Ett	annat	exempel	är	det	arbete	
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som pågår på sjukhus med patientrepresentanter i verksamhetsledningen 
på	mottagningsnivå.	 Ytterligare	 ett	 initiativ	 är	 rörelsen	 Spetspatienter	 där	
patienter	själva	driver	projekt	för	att	förändra	vården.	En	spetspatient	är	en	
egenerfaren patient eller närstående som använder sin spetskompetens för 
att	förbättra	hälso-	och	sjukvårdssystemet	(Spetspatienter	2021).	Det	behövs	
dock	mer	kunskap	om	hur	effektiva	dessa	arbetssätt	är	för	att	utveckla	vården.	

Inom socialtjänsten har olika verksamheter kommit olika långt med 
personcentrerade	 arbetssätt,	 exempelvis	 om	 det	 finns	 aktiva	 brukar-
organisationer	 som	 driver	 inflytandefrågor.	 En	 del	 kommuner	 använder	
även tjänstedesign för att öka delaktigheten, exempelvis för placerade barn 
(Skolverket	2021).

Inom omsorgen har så kallade brukarrevisioner blivit vanligare. Det är en 
kvalitativ undersökning av verksamheter som ansvarar för vård, stöd eller 
service till personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa, 
och	de	styrs	och	utförs	av	den	grupp	som	revisionen	är	till	för	(NSPH	2021).	

Det behövs mer kunskap om hur och ifall tandvården arbetar med 
patientdelaktighet på organisationsnivå.

Vi har tidigare sett att vårdens aktörer efterfrågar kunskap om vilka 
metoder och arbetssätt som kan bidra till en mer personcentrerad hälso- och 
sjukvård	men	även	omsorg.	Det	finns	viss	kunskap	om	fungerande	strategier	
för personcentrering i själva vårdmötet, men mer begränsat om hur man 
skapar förutsättningar för en personcentrerad hälso- och sjukvård ur ett 
styrningsperspektiv. Där behövs det ett mer systematiskt utvecklingsarbete för 
att	se	vilka	strategier	som	är	mest	effektiva	(Vård-	och	omsorgsanalys	2018a).	
Även	Vinnova	konstaterade	hösten	2021	att	det	behövs	mer	kunskap	om	hur	
man	på	ett	effektivt	sätt	kan	arbeta	med	patientråd	och	patientdelaktighet	på	
olika	nivåer	(Vinnova	2021).	

3�3�4 Vården och omsorgen omorganiseras 

Covid-19-pandemin	 har	 bidragit	 till	 många	 nya	 arbetssätt	 för	 vården.	
Både digitala besök och hembesök har ökat och teamarbetet har utvecklats 
(Socialstyrelsen	 2021a).	 Bristande	 samverkan	 mellan	 regionernas	 hälso-	
och sjukvård och äldreomsorgen har lett till en utredning om hur tillgången 
till	medicinsk	 kompetens	 inom	äldreomsorgen	 kan	 stärkas	 (dir.	 2020:142).	
Samtidigt har vissa utvecklingsarbeten och utbildningsinsatser behövt skjutas 
upp, till exempel i omställningen till en god och nära vård (Socialstyrelsen 
2021b).	 Pandemin	 har	 alltså	 bidragit	 till	 ökad	 förändringstakt	 inom	 vissa	
områden, men också fördröjt viktiga utvecklingsprojekt.
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Historiskt har det varit svårt att omfördela resurser inom hälso- och 
sjukvårdssystemet till primärvården, trots att det länge har varit en ambition. 
I vår egen uppföljning av omställningen till en god och nära vård visar vi att 
en mängd aktiviteter pågår i regioner och kommuner, men att primärvårdens 
förutsättningar hittills är i stort sett oförändrade (Vård- och omsorgsanalys 
2021a).

Samtidigt har omställningen till en god och nära vård ökat medvetenheten 
om kommunernas allt viktigare roll i hälso- och sjukvårdssystemet och vikten 
av en fungerande samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård 
(SOU	 2018:39).	 Kostnaden	 för	 kommunal	 hälso-	 och	 sjukvård	 tycks	 öka	
snabbt	och	det	finns	tecken	på	att	kommunerna	tar	sig	an	patienter	med	allt	
tyngre vårdbehov. Men i dag saknas mycket kunskap om hur den kommunala 
hälso- och sjukvården är organiserad och vilka utfall den har (Vård- och 
omsorgsanalys	2021a).

Arbetet	med	att	koncentrera	högspecialiserad	vård	fortgår	på	nationell	nivå	
under	 ledning	av	Socialstyrelsen	(2021c).	Även	regionalt	koncentreras	vård,	
både inom de olika sjukvårdsregionerna och i de större regionerna såsom 
Västra Götalandsregionen och Region Örebro (Västra Götalandsregionen 
2021,	Region	Örebro	län	2021).	Nivåstruktureringen	ska	leda	till	att	vård	som	
inte med bibehållen kvalitet kan erbjudas överallt kan koncentreras till ett 
mindre antal vårdgivare. 

Kunskapsstyrning är också en fortsatt mycket aktuell fråga inom både 
hälso- och sjukvården och omsorgen. Den ses som central för att kunna 
öka jämlikheten, i synnerhet i ett system med så långtgående kommunalt 
självstyre som det svenska. Flera statliga utredningar (exempelvis SOU 
2017:48)	och	myndigheter	har	belyst	frågan,	liksom	huvudmännen.	Vi	har	i	
en nyligen publicerad rapport konstaterat att vi ser ett behov av att följa upp de 
förändringar i kunskapsstyrningens organisation som de personcentrerade 
och sammanhållna vårdförloppen för med sig (Vård- och omsorgsanalys 
2021b).

Även kommunernas och socialtjänstens roll i att motverka utanförskap och 
arbeta för ökad kunskap om och tillit till socialtjänsten arbete diskuteras allt 
flitigare.	Kommunerna	kommer	att	behöva	utveckla	arbetssätt	för	att	hantera	
dessa utmaningar tillsammans med olika aktörer, både lokala och nationella. 
Förslaget till en ny socialtjänstlag betonar exempelvis att socialtjänsten ska 
ha ett förebyggande perspektiv och föreslår att många insatser ska kunna 
ges	utan	föregående	behovsprövning	(SOU	2020:47).	På	så	sätt	är	det	tänkt	
att socialtjänsten lättare ska kunna nå enskilda som annars är svåra att få 
kontakt med.
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I och med förslaget till en ny socialtjänstlag skärps dessutom kravet på 
socialtjänsten att arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet 
(SOU	 2020:47).	 Det	 är	 en	 positiv	 utveckling	 som	 rimmar	 väl	 med	 att	
kommunernas viktiga roll inom vård och omsorg synliggörs mer. Samtidigt 
visar vår utvärdering av det standardiserade arbetssättet Individens behov i 
centrum	(IBIC)	få	tecken	på	att	det	hittills	har	bidragit	till	att	öka	kvaliteten	
och verksamhetsutvecklingen inom socialtjänsten på kommunal eller 
nationell	 nivå.	 IBIC	 är	 ett	 arbetssätt	 för	 att	 utreda,	 planera,	 följa	 upp	 och	
dokumentera individers behov av stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen och 
lagen	om	stöd	och	 service	 till	 vissa	 funktionshindrade.	Allt	fler	kommuner	
använder	 IBIC	 och	 andra	 standardiserade	 metoder,	 men	 vår	 utvärdering	
av	 IBIC	visar	att	arbetssättet	är	komplext	och	de	positiva	effekterna	verkar	
hittills	vara	begränsade	(Vård-	och	omsorgsanalys	2021c).

3�3�5 Tillgänglighet ett av flera områden som prioriteras i regeringens 
styrning

Sett ur ett internationellt perspektiv är tillgängligheten i svensk hälso- och 
sjukvård relativt låg, främst när det gäller väntetider (Vård- och omsorgsanalys 
2021d).	 Regeringen	 har	 därför	 gjort	 en	 rad	 satsningar	 för	 att	 utveckla	
vården och öka tillgängligheten, bland annat genom överenskommelser. 
De två överenskommelser inom vård och omsorg som omfattade mest 
pengar	 under	 2021	 är	 god	 och	 nära	 vård,	 ungefär	 6,8	 miljarder	 kronor	
(Socialdepartementet	 och	 SKR	 2021a),	 och	 ökad	 tillgänglighet	 i	 hälso-	 och	
sjukvården,	ungefär	3	miljarder	kronor	(Socialdepartementet	och	SKR	2020a).	
Tillgänglighetsöverenskommelsen är till ungefär hälften prestationsbaserad, 
med medel som bland annat ska användas till att korta väntetider. 

Ytterligare	 överenskommelser	 som	 gällde	 medelstilldelning	 under	 2021	
tog sikte mot andra utmaningar i vården, exempelvis psykisk ohälsa och 
suicidprevention	(cirka	1,7	miljarder	kronor),	teknik,	kvalitet	och	effektivitet	i	
äldreomsorgen	(200	miljoner	kronor),	en	jämlik	och	effektiv	cancervård	(500	
miljoner kronor) och en sammanhållen, jämlik och säker vård (397 miljoner 
kronor)	 (Socialdepartementet	och	SKR	2021b,	2021c,	2021d,	2021e).	Därtill	
tillkommer ett antal överenskommelser om covid-19 som uppgår till ungefär 
800	miljoner	kronor	utöver	ersättningen	per	vaccindos	och	covid-19-test.

Flera statliga utredningar har beröringspunkter med satsningarna på 
tillgänglighet och en god och nära vård. Utredningen om en sammanhållen god 
och	nära	vård	för	barn	och	unga	slutredovisades	hösten	2021	och	föreslår	bland	
annat	ett	nationellt	hälsovårdsprogram	för	barn	och	unga	(SOU	2021:34).	Ökad	
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tillgänglighet med kortare väntetider är i fokus för tillgänglighetsdelegationen 
(S	2020:12)	 som	ska	 slutredovisa	 i	maj	2022.	Delegationens	uppdrag	är	att	
stödja regionerna och kommunerna i tillgänglighetsarbetet, men också att 
utreda en samordnad sjukvårdsrådgivning, en utökad vårdgaranti och en 
vidareutvecklad	kömiljard.	Samsjuklighetsutredningen	(S	2020:08)	lämnade	
i	november	2021	 förslag	på	 sätt	 att	 stärka	 samordningen	 för	personer	med	
samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk 
diagnos.	 Ett	 av	 förslagen	 är	 att	 regionerna	 ska	 ansvara	 för	 all	 behandling	
av missbruk och beroende. Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar 
lämnade	 hösten	 2021	 ett	 betänkande	 om	 tillgänglighet	 genom	 att	 föreslå	
åtgärder som syftar till att patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte ska 
få	tillgång	till	snabbare	eller	bättre	vård	i	den	offentligt	finansierade	hälso-	
och	sjukvården	än	patienter	utan	försäkring	(SOU	2021:80).

Utredningen	om	jämlik	tandhälsa	lämnade	i	början	av	2021	ett	betänkande	
och	ger	flera	 förslag	 för	 ett	mer	 jämlikt	och	effektivt	 tandvårdssystem.	Till	
exempel föreslås att tandvårdslagen ska kompletteras med en princip om att 
den	med	störst	behov	ska	ha	företräde	och	att	en	undersökning	ska	kosta	200	
kronor	per	tillfälle	(SOU	2021:8).	

3�3�6 Vård- och omsorgsfrågor engagerar och många efterfrågar ökad 
statlig styrning

Vården och omsorgen fortsätter att prioriteras högt av både väljare och 
politiker, och många efterfrågar ökad statlig kontroll. Samtidigt står vården 
och	omsorgen,	 som	vi	beskrivit	ovan,	 inför	flera	viktiga	omställningar	som	
kräver långsiktig styrning.

Sjukvården ligger i topp och äldreomsorgen på sjätte plats när väljarna 
rankar	 de	 viktigaste	 politiska	 frågorna	 (Novus	 2021).	 Pandemin	 har	
påverkat både väljarnas och politikernas prioriteringar. Bland annat vill 
alla riksdagspartier se ökad statlig styrning av hälso- och sjukvården (SVT 
2021a),	liksom	många	väljare	(SVT	2021b).	En	utredning	från	2021	föreslog	
stärkt statlig styrning av vårdinfrastrukturen, bland annat genom statligt 
ägda	vårdfastigheter	och	definierade	riksintressen	för	hälso-	och	sjukvården	
som ska beaktas vid regionala och kommunala vårdinfrastrukturbeslut (SOU 
2021:71).

Flera aktörer och statliga utredningar har pekat på behovet av att 
se över graden av detaljstyrning gentemot kommuner och regioner 
(Välfärdskommissionen	2021,	SOU	2019:43),	men	hittills	finns	 inga	 tydliga	
tecken	 på	 att	 det	 skett.	 För	 2020	 identifierade	 Statskontoret	 (2021)	 fler	 än	
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100	 styrsignaler	 från	 staten	 till	 kommuner	 och	 regioner	med	 koppling	 till	
pandemin, utöver övriga styrsignaler som låg på ungefär samma nivå som 
under	2018	och	2019.

Arbetet	med	att	dra	 lärdomar	 från	erfarenheterna	 från	pandemin	pågår	
nu	 och	 Coronakommissionen	 riktar	 kritik	 mot	 regeringen,	 regionerna	 och	
kommunerna.	 En	 övergripande	 bedömning	 är	 att	 Sveriges	 beredskap	 var	
undermålig och smittskyddslagstiftningen var och är otillräcklig. I sitt första 
betänkande, som fokuserade på äldreomsorgen, lyfte kommissionen bland 
annat att äldreomsorgen inte var rustad för att hantera pandemin på grund av 
strukturella	brister	som	har	varit	kända	under	en	längre	tid	(SOU	2020:80).	
Vår jämförelse av äldreomsorgen i Sverige, Danmark, Finland och Norge 
visar att ambitionsnivån är hög och insatsformerna liknande i de undersökta 
länderna. Samtidigt lägger Sverige högst andel av BNP på äldreomsorgen utan 
att det återspeglas i en större omfattning på insatserna. Vi konstaterar att det 
behövs	mer	kunskap	om	effekterna	av	Sveriges	delade	huvudmannaskap	och	
jämförelsevis högre andel vinstdrivande utförare (Vård- och omsorgsanalys 
2021e).	Detta	 är	 viktiga	 frågor,	 vid	 sidan	om	kompetensförsörjningsfrågan,	
att studera vidare framöver för att se om och hur styrningen på den nationella 
och lokala nivån kan ge äldreomsorgen bättre förutsättningar. 

Som	en	följd	av	Coronakommissionens	kritik,	bland	annat,	har	regeringen	
tillsatt en utredning för att ta fram en särskild äldreomsorgslag, som är 
tänkt	 att	 komplettera	 socialtjänstlagen	 (dir.	 2020:142).	 Målet	 med	 lagen	
är att tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll. På så sätt hoppas 
regeringen minska risken för att kommunerna tillämpar lagstiftningen 
olika och tydliggöra vad äldre personer kan förvänta sig av äldreomsorgen. 
Utredaren ska även lämna förslag för att säkerställa tillgången till medicinsk 
kompetens inom äldreomsorgen.

Hälso- och sjukvården kännetecknas i dag av en komplex och 
decentraliserad	 styrning,	 samtidigt	 som	 det	 också	 finns	 en	 överstatlig	
dimension	i	form	av	EU-samarbete	om	dessa	frågor.	Covid-19-pandemin	har	
aktualiserat	diskussionen	om	EU	bör	få	större	befogenheter	 i	sociala	 frågor	
och	folkhälsofrågor.	I	dag	har	EU	främst	en	samordnande	roll	som	går	ut	på	
att	stödja	och	komplettera	medlemsländerna	insatser	(SIEPS	2020).	

Det är viktigt att styrningen av vården och omsorgen framöver baseras på 
noggranna analyser av för- och nackdelarna med dagens strukturer och system 
för ansvarsutkrävande. Det är särskilt viktigt givet de stora omställningar och 
utmaningar som vården och omsorgen står inför, till exempel omställningen 
till en god och nära vård, utbyggnaden av den kommunala hälso- och 
sjukvården och socialtjänstens förebyggande arbete. 
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3�4 FOLKHÄLSAN GENERELLT GOD MEN OJÄMLIKHETEN ÖKAR 

Under de senaste decennierna har folkhälsan och medellivslängden generellt 
förbättrats, tack vare bland annat den medicinska utvecklingen som gör 
det möjligt att behandla, förebygga och bota sjukdomar som tidigare var 
dödliga.	 Samtidigt	finns	 skillnader	 i	 hälsa	 och	medellivslängd	mellan	olika	
grupper i Sverige, vilket har blivit ännu tydligare under covid-19-pandemin. 
I synnerhet har personer med funktionsnedsättning, sämre socioekonomiska 
förutsättningar och utländsk bakgrund sämre hälsa. Som vi beskrivit i avsnitt 
3.3.1	 kommer	 också	 klimatförändringarna	 att	 påverka	 folkhälsan	 på	 flera,	
ibland nya, sätt framöver.

3�4�1 Skillnader i hälsa, livsvillkor och livslängd mellan olika grupper 
ökar 

Sverige	är	ett	av	länderna	inom	EU	med	lägst	materiell	fattigdom	(SCB	2020).	
Den ekonomiska standarden för Sveriges befolkning har ökat med drygt sextio 
procent	under	de	senaste	tjugo	åren	(SCB	2021a).	Det	är	också	få	medborgare	
som	 avstår	 vård	 av	 ekonomiska	 orsaker	 (Vård-	 och	 omsorgsanalys	 2021d).	
Samtidigt råder ojämlika förutsättningar mellan olika grupper, och andelen 
med	låg	ekonomisk	standard	har	ökat	över	tid	(SCB	2021a).	Under	1990-talet	
låg	andelen	kring	8	procent,	men	sedan	början	på	2000-talet	är	den	runt	14	
procent	(SCB	2021b).	Personer	med	funktionsnedsättning	rapporterar	sämre	
livsvillkor, levnadsvanor och hälsa, och utrikes födda och deras barn lever 
i	 högre	 grad	 med	 låg	 ekonomisk	 standard	 (Regeringskansliet	 2021a).	 År	
2019	hade	knappt	16	procent	av	barn	som	är	födda	i	Sverige	 låg	ekonomisk	
standard,	 jämfört	 med	 54	 procent	 bland	 utrikes	 födda	 barn	 (SCB	 2021b).	
Samtidigt är det en viss grupp unga med utländsk bakgrund som i högre grad 
än	svenskfödda	går	vidare	till	universitetsstudier	(SOU	2020:46).	

Hand	 i	 hand	 med	 de	 ekonomiska	 klyftorna	 (SCB	 2021c,	 SCB	 2021d)	
har också hälsoklyftorna växt. Sverige har internationellt sett en hög 
medellivslängd,	 men	 sedan	 1980-talet	 ökar	 skillnaden	 i	 medellivslängd	
mellan olika socioekonomiska grupper. Dessa skillnader är relaterade till 
livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor (Folkhälsomyndigheten 
2020,	 DN	 2021).	 Även	 utländsk	 bakgrund	 är	 sammankopplat	 med	 sämre	
hälsa	(Folkhälsomyndigheten	2019).	

Också	när	det	gäller	tandhälsa	finns	skillnader	mellan	olika	socioekonomiska	
grupper.	I	tandvården	riskerar	finansieringsmodellen,	där	patienten	betalar	
en större del av kostnaden, att leda till trösklar för resurssvaga grupper. Till 
exempel har personer med ekonomiskt bistånd sämre tandhälsa än övriga 
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befolkningen.	En	annan	utsatt	grupp	är	nyanlända,	som	mer	sällan	besöker	
tandvården i förebyggande syfte och oftare drabbas av akuta besvär. Samtidigt 
är	skillnaderna	stora	beroende	på	födelseland	(SOU	2021:8).

Dödligheten i covid-19 har varit högre bland utrikesfödda än bland 
personer som är födda i Sverige. Risken att dö med covid-19 har också varit 
högre för personer med lägre utbildning och lägre inkomst, vilket delvis 
förklarar skillnaden mellan utrikes och inrikes födda (Folkhälsomyndigheten 
2021a).

Vidare är det främst personer med en svag position på arbetsmarknaden 
som har påverkats av den ökade arbetslösheten under pandemin 
(Folkhälsomyndigheten	 2021b).	Men	 trots	 att	 arbetslösheten	 ökade	 under	
2020	 sågs	 samma	 mönster	 som	 under	 de	 senaste	 åren	 när	 det	 gäller	
antalet	med	 ekonomiskt	 bistånd:	Under	 2020	 var	 det	 färre	 personer	 som	
fick	 ekonomiskt	 bistånd	 jämfört	med	 2019,	men	fler	 som	fick	 ekonomiskt	
bistånd	i	10	månader	eller	längre.	Antalet	personer	som	får	bistånd	minskar	
alltså,	samtidigt	som	fler	får	långvarigt	ekonomiskt	bistånd	(Socialstyrelsen	
2021d).

En	annan	 jämlikhetsaspekt	gäller	geografiska	skillnader.	 I	dag	finns	det	
till exempel stora variationer mellan regionerna när det gäller väntetider och 
väntetiderna i förhållande till vårdgarantins tidsgränser samt i tillgången till 
läkemedelsbehandling	(Vård-	och	omsorgsanalys	2018c,	2019a,	2019b).	Även	
inom	 tandvården	 finns	 regionala	 skillnader	 i	 tillgång	 till	 behandling	 (SOU	
2021:8).

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en god vård på lika 
villkor	för	hela	befolkningen	(3	kap.	1	§	hälso-	och	sjukvårdslagen	(2017:30)).	
Samhällets socialtjänst har en viktig roll i att bland annat främja människors 
jämlikhet	i	levnadsvillkor	(1	kap.	1	§	socialtjänstlagen	(2001:453)	och	5	§	lag	
(1993:387)	om	stöd	och	service	till	vissa	funktionshindrade).	Med	anledning	
av de ökade skillnaderna mellan olika grupper kommer det bli allt viktigare 
att undersöka hur hälso- och sjukvården kan kompensera för ojämlikhet i 
hälsa och hur socialtjänsten kan motverka utanförskap. 

Att	mäta	ojämlikhet	är	inte	en	helt	enkel	uppgift,	för	valet	av	mätperioder	
och variabler påverkar bilden som framstår. Utifrån beskrivningen ovan kan 
vi konstatera att Sverige har en låg nivå av materiell fattigdom jämfört med 
andra	 EU-länder,	 samtidigt	 som	 det	 finns	 ojämlika	 förutsättningar	 för	 en	
god	hälsa.	Detta	innebär	att	Sverige	inte	fullt	ut	lever	upp	till	målen	i	Agenda	
2030	om	att	avskaffa	all	form	av	fattigdom	och	säkerställa	att	alla	kan	leva	ett	
hälsosamt	liv,	och	att	samhället	ska	verka	för	alla	människors	välbefinnande	
och hälsa i alla åldrar. 
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3�4�2 Covid-19-pandemins långsiktiga påverkan på folkhälsan och 
utsatta gruppers situation är inte känd

Hälsan har till följd av förbättrade levnadsvillkor och medicinsk utveckling 
gradvis förbättrats på många håll i Sverige och världen under de senaste 
decennierna, men covid-19-pandemin har utmanat den positiva utvecklingen. 
Under	2020	sjönk	medellivslängden	 i	Sverige	 för	 första	gången	sedan	1968	
(SCB	2021e,	Kolk	m.fl.	2021).	

Vård har skjutits upp och människor har avstått från att söka vård, vilket 
har lett till en vårdskuld som kommer att ta lång tid att arbeta av. Detta 
kommer även att påverka hälsan för de många personer som inte fått vård i 
tid. Riskgrupper och personer med långvariga hälsobesvär har minskat sin 
vårdkonsumtion	mest.	I	en	enkät	uppgav	nästan	40	procent	av	befolkningen	
att de har avstått från, eller väntat längre med, att söka vård under pandemin 
(Vård-	 och	 omsorgsanalys	 2021f).	 Under	mars	 2020–januari	 2021	 gjordes	
30	 procent	 färre	 planerade	 operationer	 än	 under	mars	 2019–januari	 2020	
(Socialstyrelsen	2021e).	När	det	gäller	behovet	av	vård	har	dessutom	personer	
med	postcovidsymtom	tillkommit	(Socialstyrelsen	2021a).	Även	tandvården	
hade	färre	besök	under	2020.	Minskningen	var	störst	i	början	av	pandemin	
och	bland	personer	som	var	70	år	eller	äldre	(Socialstyrelsen	2021f).	

Pandemin	kommer	sannolikt	få	långsiktiga	effekter	även	för	personer	med	
psykisk	ohälsa	och	missbruk	(CES	2021).	På	samma	sätt	finns	risk	för	en	stor	
social skuld när det förebyggande arbetet i socialtjänsten försvårats, vilket 
antagligen främst kommer att drabba grupper och områden som redan är 
utsatta	(Vård-	och	omsorgsanalys	2021g,	Kola	m.fl.	2021).	

Det	 verkar	 som	om	fler	 personer	 behövde	 vänta	 på	 att	 få	 insatser	 inom	
socialtjänsten	under	2020	jämfört	med	tidigare	år.	Antalet	beviljade	insatser	
som	 inte	 verkställdes	 inom	 tre	månader	 var	 högre	 än	 under	 2019	 när	 det	
gäller insatser enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade 
(LSS) och insatser inom äldreomsorgen och omsorgen till personer med 
funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL). Däremot ses ingen 
förändring i antalet beslut som inte verkställdes inom tre månader inom 
individ-	och	familjeomsorgen	(IVO	2021).

Ännu går det inte att avgöra om antalet personer som utvecklar missbruk, 
eller söker hjälp och stöd för missbruk, har ökat eller minskat (Socialstyrelsen 
2021a).	Hittills	verkar	också	förändringarna	i	psykisk	hälsa	ha	varit	relativt	
små	 i	 Sverige	 under	 pandemin	 (Folkhälsomyndigheten	 2021c).	 Men	 under	
hösten	2020	 syntes	 en	 tendens	 till	något	 sämre	psykisk	hälsa	 jämfört	med	
våren	 2020,	 och	 det	 finns	 signaler	 om	 att	 oro,	 ångest	 och	 nedstämdhet	
ökar hos personer som sedan tidigare har utsatta levnadsförhållanden 
(Folkhälsomyndigheten	2021b).	
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Under pandemin har det funnits farhågor om att våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck skulle öka. Pandemin har bidragit till att 
flera	riskfaktorer	för	detta	har	ökat,	till	exempel	har	människor	varit	hemma	
mer.	Men	det	finns	 ingen	entydig	bild	av	hur	pandemin	har	påverkat	våld	 i	
nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, vilket bland annat beror 
på	att	det	saknas	statistik	(SOU	2021:89).	

Det har även funnits farhågor om att självmordstalen ska öka, men i 
Sverige	 var	 det	 färre	 personer	 som	 begick	 självmord	 under	 2020	 än	 2019	
(Socialstyrelsen	2021g).	För	att	kunna	förstå	de	långsiktiga	konsekvenserna	
behövs	dock	uppföljningar	under	många	år	 (Folkhälsomyndigheten	2021b).	
Till exempel är det för tidigt för att kunna bedöma vilka konsekvenser 
distansundervisningen, som bland andra gymnasieelever hade, kommer ha 
när	det	gäller	psykisk	ohälsa	och	kunskapsutveckling	(SOU	2021:89).

3�5 BEHOV AV EFFEKTIVISERINGAR OCH PRIORITERINGAR MED  
PATIENTEN OCH BRUKAREN I FOKUS 

I framtiden kommer en äldre befolkning, med relativt sett färre 
yrkesverksamma, innebära att skattebasen urholkas. Ökade vårdbehov 
kommer	att	 intensifiera	den	brist	på	vård-	och	omsorgspersonal	som	redan	
finns.	Utvecklingen	innebär	utmaningar	för	kvaliteten	i	vården	och	omsorgen,	
samtidigt	som	det	finns	behov	av	ökad	samordning	och	tillgänglighet.	Patienter	
och brukare har i dag nya möjligheter att informera sig om och vara delaktiga 
i vården, vilket gör att de kan bidra på nya sätt men också ställa nya krav. 
Sammantaget	kommer	det	att	krävas	både	effektiviseringar	och	prioriteringar	
med patienten och brukaren i fokus. 

3�5�1 Förändringar i befolkningsstrukturen påverkar behoven

Förändringar i folkmängden och befolkningsstrukturen påverkar behovet 
av hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg, men också möjligheterna att 
finansiera	verksamheterna.	

I	dag	har	Sverige	ungefär	10,5	miljoner	invånare	(SCB	2021f).	Befolkningen	
har ökat snabbt under de senaste tio åren och ökningen förväntas fortsätta. 
Samtidigt	var	folkökningen	under	2020	den	lägsta	sedan	2005,	och	trenden	
fortsatte	under	första	halvan	av	2021.	Det	beror	i	första	hand	på	att	betydligt	
färre invandrade till Sverige än tidigare år. 

Befolkningens åldersfördelning påverkar både kostnader och intäkter 
för	 kommuner,	 regioner	 och	 staten,	 vilket	 märks	 i	 den	 demografiska	
försörjningskvoten som visar fördelningen mellan personer i yrkesaktiv ålder 
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och de som är yngre eller äldre. I Sverige ökar antalet äldre och yngre snabbare 
än antalet i yrkesverksam ålder, och det gör att försörjningskvoten stiger. Det 
i	sin	tur	medför	utmaningar	för	att	utföra	och	finansiera	välfärden,	eftersom	
behoven av vård och omsorg ökar samtidigt som skattebasen och tillgången 
på	arbetskraft	relativt	sett	minskar	(SCB	2021g).	Försörjningskvoten	i	Sverige	
ökar	dock	 i	 lägre	 takt	 än	 i	de	flesta	 andra	EU-länderna	på	grund	av	 större	
invandring	och	högre	födelsetal	(OECD	2019).

3�5�2 Att fler sjukdomar kan behandlas påverkar efterfrågan på 
vården och omsorgen

Flera sjukdomar har övergått från att vara dödliga till kroniska, vilket ställer 
nya krav på behandling och rehabilitering. Flera av de vanligaste kroniska 
sjukdomarna kan också förebyggas eller behandlas med till exempel egenvård 
och	kräver	då	mindre	insatser	från	hälso-	och	sjukvården.	Att	fler	människor	
överlever sjukdomar är positivt, samtidigt som det medför ökade kostnader 
för, och behov av, vård, omsorg och läkemedel. 

Utvecklingen av precisionsmedicin är ett exempel på medicinska framsteg 
som har potential att i grunden förändra behandlingen av många sjukdomar 
och på sikt hela vårdsystemet. Samtidigt kan de höga kostnaderna innebära 
svåra	etiska	och	ekonomiska	prioriteringar	(Vård-	och	omsorgsanalys	2021h).	

I	takt	med	att	allt	fler	äldre	har	kroniska	sjukdomar	och	tillstånd	ställer	det	
nya	krav	på	hälso-	och	sjukvårdskompetens	i	äldreomsorgen.	Redan	2011	hade	
85 procent av personerna över 65 minst en kronisk sjukdom och 66 procent 
hade	 två	 eller	 flera	 (Vård-	 och	 omsorgsanalys	 2014).	 Även	 förekomsten	 av	
äldre med psykisk ohälsa, missbruk och riskbruk ökar behovet av en annan 
typ av kompetens än vad som traditionellt funnits i äldreomsorgen. De 
senaste	10	åren	har	andelen	personer	65	år	och	äldre	som	vårdas	för	diagnoser	
relaterade till alkoholberoende ökat kontinuerligt och personal i framför allt 
hemtjänsten rapporterar ett behov av vägledning om missbruk och etiska 
samt	juridiska	frågor	(Socialstyrelsen	2020a).	

3�5�3 Det ekonomiska läget fortsätter vara en utmaning 

Det	är	väl	känt	att	kommuner	och	regioner	står	inför	finansiella	utmaningar,	
men framför allt kommunerna har totalt sett haft positiva resultat på senare år. 
Under	2020	nådde	både	kommuner	och	regioner	särskilt	starka	resultat.	Det	
var en följd av tillskotten i form av statsbidrag, men också av färre vårdbesök 
på grund av de restriktioner som införts för att minska smittspridningen. 
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Det har sammantaget inneburit minskade utgifter för kommuner och 
regioner, även om insatser för diagnostisering, vård och rehabilitering som 
en följd av pandemin också har bidragit till ökade kostnader inom hälso- och 
sjukvården	och	omsorgen.	Även	för	2021	väntas	ett	positivt	resultat	på	grund	
av ekonomins återhämtning och fortsatt höga generella statsbidrag, förutsatt 
en	 kontrollerad	 smittspridning	 (SKR	 2021a,	 Konjunkturinstitutet	 2021).	
Regionerna väntas dock göra ett svagare resultat än kommunerna, och sju av 
regionerna går med underskott, enligt ett uttalande från Sveriges Kommuner 
och	Regioner	(SKR)	i	oktober	2021	(Dagens	medicin	2021).

Samtidigt	finns	det	betydande	utmaningar	i	kommunernas	och	regionernas	
ekonomi	på	lite	längre	sikt.	Utöver	behovet	av	att	beta	av	vårdskulden	finns	
också stora, uppdämda investeringsbehov i infrastruktur, exempelvis för 
skolor och vatten och avlopp.

Färre barn och unga under de kommande tio åren kommer på kort sikt 
innebära	 minskade	 välfärdsutgifter	 (SKR	 2021b),	 men	 enligt	 regeringen	
(Regeringskansliet	2020)	och	SKR	(2021a)	beräknas	konsumtionsvolymen	i	
kommuner och regioner under de kommande åren behöva öka med ungefär 
1 procent om året för att tillgodose de ökade behoven som framför allt beror 
på ändrad åldersstruktur. Samtidigt förväntas skatteintäkterna i regioner och 
kommuner minska till följd av att färre är sysselsatta. Till viss del motverkas 
de minskande inkomsterna från kommunala skatter av statliga tillskott som 
aviserats	av	regeringen,	men	även	dessa	är	skattefinansierade	och	belastar	de	
offentliga	medlen.

3�5�4 Kompetensförsörjningen fortfarande inte hållbar

Bristen på kompetens är en central utmaning för hälso- och sjukvården och 
omsorgen.	Enligt	SKR	kommer	de	demografiska	förändringarna,	i	kombination	
med pensionsavgångar, medföra ett kraftigt ökat behov av personal inom 
välfärdssektorn under de närmsta decennierna. Nästan hälften av det ökade 
behovet	finns	i	den	kommunala	sektorn	(SKR	2020a).	

En	majoritet	av	kommunerna	rapporterade	under	2020	att	efterfrågan	är	
större	 än	 tillgången	på	flera	 yrkesgrupper.	Mer	 än	hälften	bedömer	 att	 det	
är brist på sjuksköterskor och fysioterapeuter, och tre av fyra kommuner 
har	 brist	 på	 specialistsjuksköterskor	 (Socialstyrelsen	 2020b).	 SCB	 (2021h)	
rapporterar att det råder balans på antalet utbildade undersköterskor i dag, 
men att efterfrågan förväntas överstiga tillgången på sikt.

Också	 regionerna	 rapporterar	 brist	 på	 specialistsjuksköterskor.	 Enligt	
OECD	innebär	det	ett	hinder	för	att	effektivisera	hälso-	och	sjukvårdssystemet	
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som	helhet	eftersom	det	 inte	går	att	 fördela	arbetsuppgifter	på	ett	effektivt	
sätt	(OECD	2019).	En	stor	majoritet	av	regionerna	rapporterar	även	brist	på	
tandläkare, grundutbildade sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter, och det råder läkarbrist inom många specialiteter, särskilt 
allmänmedicin	(Socialstyrelsen	2021h).	Sverige	har	jämfört	med	flera	andra	
länder	en	 liten	andel	 läkare	 som	arbetar	 inom	primärvården	 (OECD	2019).	
Det	är	särskilt	svårt	att	rekrytera	i	glesbygdsområden	(Socialstyrelsen	2021h,	
Vård-	och	omsorgsanalys	2021j).	

Anställda	 med	 utländsk	 bakgrund	 utgör	 en	 viktig	 del	 av	 välfärden.	
I äldreomsorgen har nästan var tredje undersköterska och vårdbiträde 
utländsk	bakgrund	(SKR	2020a).	Dessutom	har	mer	än	en	fjärdedel	av	alla	
läkare	 i	 Sverige	 utbildats	 utomlands	 (OECD	 2019).	 Fler	 utomeuropeiska	
läkare	fick	godkänd	legitimation	under	2020	(SR	2021),	vilket	kan	underlätta	
kompetensförsörjningen. 

Arbetsmiljön	 är	 central	 för	 att	 de	 som	 utbildat	 sig	 inom	 ett	 yrke	 också	
stannar kvar och arbetar inom yrket. Pandemin har bidragit till att synliggöra 
vårdens	 arbetsmiljö.	 En	 annan	 allt	 mer	 uppmärksammad	 fråga	 är	 risken	
för att utsättas för våld och hot, både för vårdpersonal (Vårdförbundet 
2020)	 och	 för	 personal	 inom	 socialt	 arbete,	 såsom	 socialsekreterare	 och	
behandlingspersonal	på	boenden	(Vision	2021).	En	hållbar	arbetsmiljö	i	vård	
och omsorg är inte enbart viktigt för chefer och anställda, utan även för att 
patienter och brukare ska få god vård och omsorg (Vård- och omsorgsanalys 
2021b).

3�5�5 Bristande samordning och en patientroll i förändring ställer nya 
krav

I internationella jämförelser visar Sverige ofta goda medicinska resultat, 
exempelvis	 för	 sjukvårdsrelaterad	 åtgärdbar	 dödlighet	 (OECD	 2021).	
Däremot	presterar	Sverige	sämre	än	jämförbara	länder	inom	flera	aspekter	av	
tillgänglighet,	kontinuitet	och	samordning	(Vård-	och	omsorgsanalys	2016a,	
2017,	2021d,	2021i).	Det	är	exempelvis	betydligt	 färre	svenskar	som	har	en	
ordinarie	 läkare-	 eller	 sjuksköterskekontakt,	 se	 figur	 4,	 och	 samordningen	
av vården upplevs som sämre än i andra länder (Vård- och omsorgsanalys 
2021d).	
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Figur 4� Andel som har en ordinarie läkare eller sjuksköterska de vanligtvis går till för vård. 
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Källa: Vården ur patienternas perspektiv. Vård- och omsorgsanalys 2021d. 

Även samordningen mellan kommunal omsorg och hälso- och sjukvård samt 
regional	hälso-	och	sjukvård	har	kritiserats,	senast	i	Coronakommissionens	
rapport	(SOU	2020:80).	Enligt	en	tidigare	rapport	från	oss	finns	det	i	dag	cirka	
en miljon patienter och brukare som har små förutsättningar att samordna sin 
egen vård och omsorg samtidigt som de kännetecknas av en hög komplexitet i 
de	insatser	som	krävs	(Vård-	och	omsorgsanalys	2016b).

Bristerna kvarstår trots att de varit kända under längre tid och trots 
flera	 satsningar	 för	 att	 stärka	 dessa	 områden.	 Vår	 senaste	 uppföljning	 av	
patientlagen	visar	att	det	är	fler	än	tidigare	som	fått	en	 individuell	plan	till	
hjälp för att samordna insatser från vård och omsorg, samtidigt som det 
fortfarande	finns	brister	i	vårdens	tillgänglighet,	kontinuitet	och	samordning	
samt	patientens	delaktighet	(Vård-	och	omsorgsanalys	2021i).	

Informationssamhället har bäddat för en ny patientroll som både ställer 
nya krav och öppnar för nya möjligheter i vården och omsorgen. Patienter 
har i dag andra förutsättningar än förr att hålla sig informerade om sitt 
sjukdomstillstånd och därmed bli delaktiga på nya sätt. Till exempel kan 
en patient med tekniska hjälpmedel i högre grad ägna sig åt egenvård och 
egenmonitorering, och i längden också fungera som medskapare av data i 
vård- och omsorgsprocessen.

Den nya rollen kan på olika sätt utmana gamla hierarkier där vården 
har kunskapsövertaget och patienten ses som en passiv mottagare av 
vård.	 En	 positiv	 utveckling	 är	 nya	 inslag	 av	 patientinvolvering	 och	 ökad	
personcentrering. Samtidigt kan man fråga sig var gränsen går för det 
offentliga	 åtagandet.	 Till	 exempel	 finns	 en	 potentiell	 motsättning	 mellan	
krav på tillgänglighet och principen om vård efter behov. Som vi beskriver 
i avsnitt 3.6.2 tyder studier på att digital vård till en betydande del utgörs av 
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nya	vårdbehov	och	dessutom	i	högre	grad	nyttjas	av	resursstarka	grupper.	Ett	
annat exempel är om patienter ska ha möjlighet att välja en vårdinsats som är 
dyrare, såsom kejsarsnitt, utan medicinska skäl. 

Under pandemin har den enskildes rättigheter och skyldigheter gentemot 
det	offentliga	blivit	aktuella	på	flera	sätt,	kanske	tydligast	i	diskussionen	om	
vaccin	 och	 det	 offentligas	 rätt	 att	 begränsa	 rörelsefriheten.	 Den	 rådande	
situationen, med införandet av till exempel begränsande restriktioner 
och bestämmelser, ställer höga krav på rättssäkerheten och en förutsebar 
bedömning i alla situationer som begränsar den enskildes rörelsefrihet.

En	 annan	 trend	 är	 att	 allt	 fler	 betalar	 för	 tjänster	 utanför	 vårdutbudet.	
Privata vårdförsäkringar står i dag för en liten del av hälso- och sjukvårdens 
totala	kostnader,	men	de	blir	allt	vanligare	(Vård-	och	omsorgsanalys	2020c).	
Andra	 exempel	 är	 den	 växande	 marknaden	 för	 hälsoundersökningar	 och	
genetiska tester. Även andelen personer över 65 som använder sig av rutavdrag 
har	ökat	kontinuerligt	de	senaste	10	åren	(SOU	2020:52).	Framför	allt	handlar	
det om städning och trädgårdstjänster, som är de vanligaste tjänsterna både 
bland samtliga köpare och bland äldre köpare.

En	 långsiktigt	 hållbar	 kollektivt	 finansierad	 vård	 och	 omsorg	 bygger	 på	
att medborgarna känner förtroende för systemet. Befolkningen har också 
stort förtroende för sjukvården och sjukvårdspersonal i Sverige, och det 
har	ökat	under	pandemin	(SOM	2021),	men	det	är	högre	för	sjukhus	än	för	
vårdcentraler	 (Vård-	 och	 omsorgsanalys	 2021a).	 Förtroendet	 kan	 påverka	
systemeffektiviteten,	 till	 exempel	 i	 vilken	mån	människor	väljer	att	 i	 första	
hand	vända	sig	till	primärvården	när	de	har	hälsoproblem.	Ett	lägre	förtroende	
för primärvården kan leda till att patienter i stället vänder sig direkt till 
sjukhus	eller	akutmottagningar	(Vård-	och	omsorgsanalys	2018b).

3�6 DELAD BILD AV DEN TEKNISKA UTVECKLINGENS EFFEKTER PÅ 
VÅRDEN OCH OMSORGEN

Mycket talar för att den ökade digitaliseringen och teknikutvecklingen kommer 
att leda till genomgripande förändringar och nya sätt att bedriva vård och 
omsorg. Samtidigt ser vi att de tekniska lösningarna inte används till sin fulla 
potential. Till exempel behövs en närmare analys av hur man säkerställer att 
de nya digitala verktygen lever upp till principen om att vård ska ges efter 
behov (3 kap. 1 § HSL) och inte leder till att vissa grupper exkluderas. Det 
saknas även reglering av möjligheten att använda ny teknik i omsorgen av 
exempelvis demenssjuka och andra som inte fullt ut förstår innebörden av ett 
givet eller nekat samtycke.
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3�6�1 Snabb teknisk utveckling och digitalisering ger möjligheter 

Sverige	 rankas	 som	 det	 tredje	 mest	 digitaliserade	 landet	 i	 EU,	 enligt	 EU-
kommissionen. Några förklaringar till det är en hög digital kompetens bland 
både invånare och företag, god tillgång till snabbt bredband och en hög andel 
digitala	offentliga	tjänster	(Regeringskansliet	2021b).

Tekniska lösningar kan användas på många olika sätt inom vården och 
omsorgen.	 Exempelvis	 kan	 självmonitorering	 för	 personer	 med	 kronisk	
sjukdom	innebära	en	effektivisering,	och	det	används	i	allt	högre	utsträckning	
(SKR	 2021a).	 Andra	 exempel	 är	 enklare	 stöd	 såsom	 sms-påminnelser	 eller	
mer	 avancerade	 lösningar	 såsom	 artificiell	 intelligens	 (AI-teknik)	 inom	
beslutsstöd.	En	tidigare	översikt	(Vård-	och	omsorgsanalys	2020b)	visar	att	
välfärdsteknik	 i	 äldreomsorgen	 har	 övervägande	 positiva	 effekter	 för	 både	
brukare, personal och närstående. Vi konstaterade också att resurser kan 
användas	mer	effektivt,	men	det	är	svårt	att	veta	hur	stor	potentialen	är	och	
det kan vara svårt att förverkliga den.

Pandemin	har	påskyndat	den	digitala	utvecklingen;	allt	fler	i	befolkningen	
har genomfört digitala vårdbesök i primärvården. Privata digitala vård-
tjänster	med	offentlig	finansiering	har	ökat	samtidigt	som	samtliga	regioner	
har	utvecklat	 lösningar	 för	digitala	vårdmöten	 i	primärvården	(SKR	2021a,	
Vård-	 och	omsorgsanalys	 2021f).	Antalet	 distansbesök	har	 även	ökat	 i	 den	
specialiserade	vården,	inte	minst	inom	psykiatrin	(SKR	2021a,	Socialstyrelsen	
2020c).	

Också	inom	omsorgen	har	pandemin	påskyndat	utvecklingen,	och	allt	fler	
kommuner utvecklar ny teknik och digitala stöd. Det kan handla om e-tjänster 
för ekonomiskt bistånd, digital nattillsyn och samordnad individuell planering 
(SIP)	 via	 video	 (Socialstyrelsen	2021i).	 Språnget	under	pandemin	har	dock	
i	 hög	 utsträckning	 handlat	 om	 att	 kommunerna	 använder	 befintlig	 teknik	
eller teknik som var lätt att implementera. Långsiktigt utvecklingsarbete och 
större projekt har däremot ofta skjutits upp, bland annat för att den aktuella 
personalen har behövt arbeta med andra arbetsuppgifter under pandemin 
(Socialstyrelsen	2021i).	

3�6�2 Digitaliseringen kan bli mer inkluderande och säker

Det	nya	digitala	vårdlandskapet	väcker	frågor	om	jämlikhet	och	effektivitet.	
Alla	har	inte	samma	förutsättningar	för	att	delta	i	det	digitala	samhället,	till	
exempel	 på	 grund	 av	 kognitiva	 funktionsnedsättningar	 (Kola	 m.fl.	 2021).	
Studier har också visat att patienter som nyttjar digitala vårdtjänster i högre 
grad	 är	 unga,	 socioekonomiskt	 starka	 och	 födda	 i	 Sverige	 (Ellegård	 och	
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Kjellsson	 2019;	Dahlgren	m.fl.	 2020)	 samt	 att	 en	 hög	 andel	 söker	 vård	 för	
relativt lätta hälsoproblem såsom luftvägsinfektioner, virus och hudåkommor, 
jämfört	med	patienter	som	söker	vård	på	vårdcentral	(Ellegård	och	Kjellsson	
2019,	 Dahlgren	 m.fl.	 2020,	 Gabrielsson-Järhult	 2021).	 Det	 finns	 ännu	 få	
studier som empiriskt undersökt i vilken grad digital vård ersätter fysisk 
vård, men studierna hittills indikerar att en betydande del av den digitala 
vården	utgörs	av	nya	vårdbehov	(Ellegård	och	Kjellsson	2019,	Ellegård,	LM,	
Mattisson,	L	&	G	Kjellsson	2021).

Inom omsorgen utgör personer med nedsatt beslutsförmåga ett dilemma för 
den	ökade	digitaliseringen.	I	dag	finns	i	Sverige	mycket	få	lagliga	möjligheter	
att ge vård och omsorg till personer som inte kan lämna ett fullt informerat 
samtycke till insatsen. Det gäller exempelvis demenssjuka och andra äldre 
personer som inte fullt ut förstår innebörden av ett givet eller nekat samtycke. 
Dilemmat har uppmärksammats både av oss på Vård- och omsorgsanalys och 
av Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen (Vård- och omsorgsanalys 
2021e,	SOU	2020:14).	

Trots	 de	 generellt	 goda	 digitala	 förutsättningarna	 i	 Sverige	 finns	 stora	
utmaningar på systemnivå för att fullt ut kunna utnyttja möjligheterna med 
digitala lösningar i välfärden. Det gäller både teknisk infrastruktur och 
juridiska förutsättningar, ersättningsystem och annan styrning. Fortfarande 
finns	 tekniska	 och	 organisatoriska	 hinder	 för	 att	 dela	 journalinformation	
genom sammanhållen journalföring. IT-säkerheten är ett annat viktigt 
område, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har 
tidigare uppmärksammat risken för IT-angrepp i hälso- och sjukvården (SVT 
2020).	

Hösten	 2021	 lade	 regeringen	 fram	 en	 lagrådsremiss	 som	 syftar	 till	 att	
tydliggöra lagstiftningen. Bland annat föreslås en ny lag som innebär att 
listning på utförare blir grunden i primärvården och att vårdgarantin gäller 
där man är listad. Det skulle då inte vara möjligt att lista sig på nätläkare 
som inte har avtal med den egna regionen, men enstaka besök genom 
utomlänstaxan	är	fortsatt	möjliga	(prop.	2021/22:72).

3�7 MER KUNSKAP BEHÖVS INOM EN RAD OMRÅDEN 

Vår omvärldsanalys visar att det behövs mer kunskap om hur styrningen 
av vården och omsorgen bör utformas för att sektorerna ska kunna hantera 
klimatförändringarna och öka graden av personcentrering. Det behövs också 
mer kunskap om hur vården och omsorgen kan kompensera för ojämlikhet 
i	 hälsa	mellan	 grupper	 och	motverka	 utanförskap.	 Eftersom	 resurserna	 är	
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ändliga behövs även mer kunskap om förebyggande arbetssätt inom vård 
och omsorg för att nå dit. Vidare behövs kunskapsunderlag som underlättar 
prioriteringar	 och	 effektiviseringar	 och	 som	 kan	 bidra	 till	 den	 pågående	
strukturomvandlingen av vården och omsorgen, bland annat omställningen 
till en god och nära vård med primärvården som nav och högspecialiseringen 
av	vården.	Digitaliseringens	effekt	på	vård	och	omsorg	behöver	också	följas,	
så att den blir inkluderande, jämlik och resurssparande. Slutligen behövs mer 
kunskap om följderna av decentralisering och centralisering i vården och 
omsorgen samt strategier för långsiktig hållbarhet.
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4

Vår egeninitierade verksamhet  
– analysområden och aktuell  

respons under 2022

Vår uppgift från regeringen är att följa upp och analysera verksamheter 
och förhållanden inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg ur ett 
patient-, brukar-, och medborgarperspektiv. Vår huvudsakliga inriktning 
för det egeninitierade arbetet är att analysera hur dessa sektorer, genom 
systematiskt	 kvalitetsarbete	 och	 effektiviseringar,	 kan	 leverera	 vård	 och	
omsorg som är bättre och mer jämlik. Behovet av förändring och utveckling 
har	 uppmärksammats	 under	 pandemin,	men	 det	 kommer	 att	 finnas	 under	
lång tid för att vården och omsorgen ska kunna möta även andra utmaningar. 
Inte minst klimatförändringar kommer att påverka hälsa, vård och omsorg på 
många sätt. 

Nationella uppföljningar är centrala för den framtida utvecklingen. I 
det	systematiska	kvalitetsarbetet	och	arbetet	med	att	effektivisera	vård	och	
omsorg är det också viktigt att öka personcentreringen, förebygga ohälsa och 
utsatthet samt förbättra samordning och kontinuitet. Dessutom behöver både 
staten, kommuner, regioner och privata aktörer förhålla sig till kraven på 
högre förändringstakt och behoven av att säkra kompetensförsörjningen. För 
socialtjänstens del är det särskilt angeläget att också skapa förutsättningar 
för att följa upp insatsernas resultat, både för den enskilde brukaren och 
för verksamheterna, och att lära av dessa resultat. Det är nödvändigt för att 
kunna förbättra och säkerställa kvaliteten.

När	det	gäller	att	uppnå	målen	i	Agenda	2030	har	Sverige	generellt	goda	
förutsättningar, men inom vissa områden tycks utvecklingen gå i fel riktning. 
Den sociala och ekonomiska ojämlikheten ökar i stället för att minska, och 
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det har störst negativ inverkan på redan utsatta grupper med sämre hälsa och 
mer	utanförskap.	En	viktig	del	i	att	uppnå	en	hållbar	utveckling	är	att	alla	ska	
kunna	ta	del	av	den,	även	 framtida	generationer	(Regeringskansliet	2021b).	
En	 jämlik	 vård	 och	 omsorg	 är	 därmed	 ett	 naturligt	 analysområde	 för	 oss.	
De andra två analysområdena är en personcentrerad vård och omsorg samt 
effektiva	vård	och	omsorgssystem,	och	de	är	viktiga	 för	att	uppnå	mål	som	
är	 kopplade	 till	 den	 sociala	 dimensionen	 i	 Agenda	 2030.	 Personcentrering	
behövs för att vården och omsorgen ska anpassas efter människors olika 
förutsättningar	och	behov,	och	därmed	bli	inkluderande.	Effektiva	system	är	
nödvändigt för att vårdens och omsorgens resurser ska räcka till alla, även 
grupper	med	stora	behov.	Det	innebär	att	effektiva	system	har	betydelse	både	
för jämlikheten och för möjligheten att uppnå ett inkluderande samhälle. 

4�1 VI FORTSÄTTER ARBETET MED VÅRA TRE ANALYSOMRÅDEN

Under	 2022	 kommer	 vi	 att	 fortsätta	 arbetet	 inom	 de	 tre	 övergripande	
analysområden	som	vi	arbetat	med	sedan	2018:	

• en personcentrerad vård och omsorg 
• en jämlik vård och omsorg 
• effektiva	vård-	och	omsorgssystem.	

Vi har valt att inte skapa ett analysområde som särskilt belyser covid-19-
pandemin eftersom pandemirelaterade frågor och konsekvenser ryms i de 
befintliga	och	kommer	att	belysas	i	dem.	

De tre områdena speglar centrala långsiktiga mål inom hälso- och 
sjukvården, tandvården och omsorgen, och är områden där vi ser att det 
behövs nationell uppföljning, kunskapsutveckling och analys. Områdena 
är inte ömsesidigt uteslutande – tvärtom berör många av våra projekt 
flera	 aspekter	 av	 de	 tre	 analysområdena.	 Frågeställningarna	 inom	 våra	
nedanstående analysområden bearbetas och formuleras mer detaljerat 
senare i våra analysprojekt.

4�2 ANALYSOMRÅDE 1: EN PERSONCENTRERAD VÅRD OCH OMSORG 

Vi	ser	personcentrering	som	ett	medel	för	att	uppnå	de	mål	som	finns	inom	
vård och omsorg, men det är också ett mål i sig att vården och omsorgen är 
personcentrad. Personcentrering innebär att individens behov, preferenser 
och resurser är utgångspunkten i hela vårdkedjan, och det kommer i praktiken 
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att betyda olika saker i olika situationer, för olika individer. Personcentrering 
består	av	olika	delar:	delaktighet,	information,	samordning	och	tillgänglighet.	
Vår	omvärldsanalys	visar	att	det	 fortfarande	finns	brister	 i	dessa	delar	och	
att Sverige presterar sämre än många jämförbara länder, trots ett antal 
satsningar. 

Personcentrering blir allt viktigare i en vård och omsorg där brukarna 
och patienterna ses som kunskapsbärande medskapare snarare än passiva 
mottagare	(Vård-	och	omsorgsanalys	2018,	WHO	2015).	Det	kräver	individ-
anpassning snarare än färdiga lösningar som ska passa alla, och helhetssyn 
snarare än fragmentisering och fokus på olika delar.

4�2�1 Vi analyserar hur medverkan och information kan bidra till att 
stärka patienters och brukares ställning

Den nationella uppföljningen av utvecklingen mot en personcentrerad hälso- 
och	sjukvård	och	omsorg	kan	stärkas.	Vi	ser	flera	viktiga	områden	där	vi	kan	
bidra, till exempel att undersöka hur begreppet personcentrering tolkas av 
vården och omsorgen och hur de arbetar med personcentrering i praktiken. 
Den nya medskapande patientrollen innebär också nya möjligheter och 
utmaningar som behöver analyseras.

Kunskapen är i dag begränsad om strategier på organisations- och 
systemnivå för ett personcentrerat arbete inom hälso- och sjukvården och 
social	omsorg.	Det	behövs	också	mer	kunskap	om	hur	man	på	ett	effektivt	
sätt kan arbeta med patientdelaktighet på olika nivåer. Vi avser därför att 
belysa hur patient- och brukarmedverkan används i dag och hur den kan 
utvecklas. 

Tillgång till information är en förutsättning för personcentrering. 
Patienters	erfarenheter	av	detta	har	vi	belyst	vid	flera	tillfällen	–	nu	senast	i	
vår	uppföljning	av	patientlagens	genomslag	(Vård-	och	omsorgsanalys	2021i).	
Undersökningar	visar	att	det	finns	begränsad	kunskap	om	vilken	information	
patienter efterfrågar. Patienten är dessutom ofta i ett informationsunderläge. 
Vi kommer även att analysera patientinformationen inom tandvården för att 
på sikt stärka patientens ställning på tandvårdsmarknaden.

4�3 ANALYSOMRÅDE 2: EN JÄMLIK VÅRD OCH OMSORG 

Oavsett vem man är och var man bor ska varje enskild person, patient, 
brukare och närstående kunna känna sig trygg i att ha tillgång till god vård 
och omsorg. Skyldigheten att verka för vård och omsorg på lika villkor fastslås 
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i hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och tandvårdslagen (3 kap. 1 § 
hälso-	och	sjukvårdslagen	(2017:30);	1	kap.	1	§	socialtjänstlagen	(2001:453);	 
2	§	tandvårdslagen	(1985:125)).

 Men i dag har människor i Sverige olika förutsättningar för att uppnå en 
god hälsa. Delvis beror det på att vården och omsorgen inte fullt ut lever upp 
till	sitt	kompensatoriska	uppdrag.	Som	vi	beskrivit	i	omvärldsanalysen	finns	
både	geografiska	skillnader	och	skillnader	mellan	olika	befolkningsgrupper.	
Bland	 annat	 varierar	 väntetider	 mellan	 regionerna,	 men	 det	 finns	 också	
skillnader i hälsa och medellivslängd som är kopplade till kön, inkomst, 
utbildning och födelseland. 

Vården och omsorgen är bara ojämlik när skillnader inte kan förklaras 
av legitima skäl såsom medicinskt motiverade överväganden, brukares 
skilda behov av insatser eller patientens eller brukarens preferenser. Vår 
utgångspunkt är därför att belysa omotiverade skillnader.

4�3�1 Det behövs mer kunskap om omotiverade skillnader inom 
omsorgen, vaccinationstäckningen i befolkningen och socialtjänstens 
förebyggande arbete

Det behövs mer kunskap om hur vården och omsorgen kan arbeta för att 
väga upp för ojämlikhet mellan grupper i bland annat hälsa. Viktiga frågor 
är exempelvis hur vården och omsorgen arbetar för att nå de mest utsatta 
patient- och brukargrupperna och om det förekommer omotiverade skillnader 
i omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.

Det saknas i stor utsträckning kunskap om omotiverade skillnader inom 
omsorgen	(Vård-	och	omsorgsanalys	2016b),	bland	annat	för	att	det	är	svårt	att	
belysa med hjälp av dagens datakällor. Samtidigt förbättras förutsättningarna 
i takt med att mer standardiserade system för dokumentation införs, till 
exempel	 IBIC.	 Vi	 undersöker	 därför	 om	 det	 går	 att	 analysera	 omotiverade	
skillnader i socialtjänstens omsorg enligt SoL och LSS med hjälp av 
information	från	kommunernas	behovsutredningar.	Ett	särskilt	fokus	är	att	
undersöka skillnader mellan målgrupper och mellan kommuner. 

Pandemin har aktualiserat en ständigt angelägen fråga, nämligen hur man 
når	ut	med	vaccin	till	personer	som	av	olika	anledningar	är	mer	svårnådda.	En	
hög och jämlik vaccinationstäckning är viktig, både för att skydda individer 
mot sjukdom och för att på samhällsnivå minska smittspridningen och 
behovet av sjukhusvård. Vi vill därför dra lärdomar från myndigheters och 
regioners pågående arbete med att öka vaccinationstäckningen i landet för att 
identifiera	lämpliga	arbetssätt	inför	framtida	vaccineringar.
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Vi kommer även att belysa socialtjänstens förbyggande arbete för barn 
och unga, med målet att presentera utvecklingsområden för en mer 
förebyggande socialtjänst. Socialtjänstens utrymme för förebyggande arbete 
har	 minskat,	 enligt	 utredningen	 Framtidens	 socialtjänst	 (SOU	 2018:32).	
Resurser går i stället till mer akuta individinriktade uppgifter inom ramen 
för myndighetsutövning. För att kunna sätta in stöd i ett tidigt skede måste 
människor vilja ta emot hjälpen, och det förutsätter i sin tur bland annat att 
medborgarna känner förtroende för socialtjänstens arbete. 

Konsumtionen av digitala vårdbesök ökar markant, med primärvård 
som ges via videosamtal och textmeddelanden. Den stora efterfrågan tyder 
på att vissa patienter, eller grupper av patienter, ser fördelar med digitala 
vårdbesök. Vi kommer dock att söka svar på en rad frågor om denna delvis nya 
besöksform, exempelvis hur konsumtionen ser ut, och om och hur den skiljer 
sig mellan olika patientgrupper. Det saknas också kunskap om hur de digitala 
vårdbesöken påverkar nyttjandet av traditionella fysiska vårdbesök och de 
samlade	hälso-	och	sjukvårdskostnaderna.	Andra	frågor	som	vi	kommer	att	
belysa är hur vården ska utformas och styras för att på bästa sätt säkerställa 
ett ändamålsenligt och jämlikt nyttjande av tjänsten på systemnivå. 

4�4 ANALYSOMRÅDE 3: EFFEKTIVA VÅRD- OCH OMSORGSSYSTEM

För att välfärdssystemen ska vara långsiktigt hållbara måste resurser 
användas	 på	 ett	 effektivt	 sätt.	 Vi	 har	 i	 omvärldsanalysen	 beskrivit	 att	
en äldre befolkning med relativt sett färre yrkesverksamma leder till att 
skattebasen	 urholkas,	 samtidigt	 som	 ökade	 vårdbehov	 intensifierar	 dagens	
brist på vård- och omsorgspersonal. I takt med ett allmänt ökat välstånd 
ökar också befolkningens förväntningar på vad vård- och omsorgssystemet 
ska leverera, och Sverige presterar sämre än andra jämförbara länder inom 
kvalitetsaspekter såsom samordning och tillgänglighet. Sammantaget krävs 
effektiviseringar	för	att	bibehålla	dagens	nivå	och	helst	också	höja	kvaliteten.

4�4�1 Vi analyserar hur statliga satsningar bäst kan utformas samt 
uppdaterar vår nationella uppföljning av hälso- och sjukvården

Det behövs kunskapsunderlag som underlättar prioriteringar och 
effektiviseringar.	 Exempel	 på	 frågeområden	 är	 hur	 organiseringen	 av	
socialtjänsten	 påverkar	 effektiviteten	 och	 hur	 effektiviteten	 påverkas	 av	
pågående strukturella förändringar i hälso- och sjukvården, till exempel 
digitalisering och centralisering.
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Ur	 ett	 effektivitetsperspektiv	 är	 det	 väsentligt	 att	 de	 olika	 delarna	 av	 vård-	
och omsorgssystemet bidrar till en väl fungerande helhet för patienten och 
brukaren. Kommunerna och regionerna är huvudmän för hälso- och sjukvården 
och	omsorgen,	men	staten	har	flera	viktiga	 roller.	En	av	de	viktigaste	är	att	
vara normerande. Samtidigt är det inte självklart vilka styrinstrument som 
fungerar bäst. Därför vill vi belysa hur statliga satsningar bäst kan utformas 
för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i vården och omsorgen. 

Vi kommer också att presentera en uppdaterad resultatredovisning 
av vår nationella uppföljning av hälso- och sjukvården (Vård- och 
omsorgsanalys	 2019a)	 där	 vi	 genom	ett	 urval	 av	 indikatorer	 följer	 upp	hur	
vården utvecklas, till exempel gällande kvalitet och jämlikhet. Vi fokuserar 
särskilt på kvalitetsområden som är viktiga ur patienternas perspektiv och 
inkluderar	 flera	 mått	 som	 beskriver	 patienters	 erfarenheter,	 till	 exempel	
av personcentrering och tillgänglighet. Där kombinerar vi också olika mått 
för	 att	 samlat	bedöma	hur	vårdens	produktivitet	 och	effektivitet	utvecklas.	
Vidare kompletterar vi den kommande uppdateringen med en internationell 
jämförelse bland ett urval av länder.

Vi kommer även studera förutsättningarna för ett hållbart vård- 
och	 omsorgssystem	 på	 medellång	 sikt	 (10–20	 år)	 ur	 ett	 patient-	 och	
medborgarperspektiv, och därigenom belysa vilka insatser som behövs för att 
möta vårdens och omsorgens utmaningar på bästa sätt. Fokus kommer att 
ligga på hur olika lösningar kan samverka. 

4�5 VI ANALYSERAR AKTUELLA OCH ANGELÄGNA FRÅGOR INOM 
AKTUELL RESPONS 

Inom området aktuell respons analyserar vi aktuella och nationellt angelägna 
frågor,	 som	 vi	 identifierar	 genom	 en	 kontinuerlig	 omvärldsbevakning	 samt	
förslag	från	patient-	och	brukarrådet	och	allmänheten.	Analysprojekten	inom	
aktuell respons är oftare kortare och mer avgränsade än övriga projekt inom 
vår egeninitierade verksamhet. 

Inför	2022	ser	vi	ett	stort	behov	av	att	analysera	frågor	som	är	kopplade	till	
covid-19-pandemin, men även andra relevanta och angelägna frågor. Sådana 
frågor	 identifieras	 löpande	 under	 det	 kommande	 året.	 Ett	 exempel	 är	 de	
vårdkonsumtionsförändringar som skett under pandemin och som vi tidigare 
har	belyst	i	en	rapport	från	2021	(Vård-	och	omsorgsanalys	2021f).	Det	finns	ett	
fortsatt behov att på nationell nivå följa upp vårdkonsumtionsförändringarna 
och kvarstående vårdbehov som inte omhändertagits på grund av pandemin 
samt att följa hur befolkningen upplever att det uppdämda vårdbehovet 
påverkat	dem.	En	sådan	analys	har	vi	redan	inlett.	
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5

Pågående regeringsuppdrag

Vård-	och	omsorgsanalys	har	flera	pågående	regeringsuppdrag	med	fokus	på	
både	hälso-	och	sjukvård	och	socialtjänst.	I	flera	analyserar	och	utvärderar	
vi	 effekterna	 av	 statliga	 reformer	 och	 satsningar,	 och	 bredden	 är	 stor.	 Vi	
har uppdrag som berör digitalisering i äldreomsorgen, omställningen till 
en god och nära vård, vård till personer med postcovid och socialtjänstens 
och vårdens arbete mot våld i nära relationer. Jämlikhet ingår på ett eller 
annat sätt i nästan alla våra pågående regeringsuppdrag. Det kan till exempel 
handla om att vi ska kartlägga regionala skillnader eller analysera hur 
något påverkar jämlikheten, likvärdigheten eller personer som tillhör vissa 
grupper. Även i våra regeringsuppdrag ingår ett tydligt patient-, brukar- och 
medborgarperspektiv.

5�1 IHP – INTERNATIONELL UNDERSÖKNING OM HÄLSO- OCH  
SJUKVÅRDEN

På	regeringens	uppdrag	genomför	vi	varje	år	sedan	2014	den	svenska	delen	
av International Health Policy Survey (IHP-undersökningen). IHP är en 
undersökning av hälso- och sjukvårdens utveckling som genomförs årligen 
i elva länder och som leds av den oberoende amerikanska stiftelsen The 
Commonwealth	 Fund.	 IHP	 beskriver	 hur	 hälso-	 och	 sjukvården	 upplevs	
och resultatet används som underlag till förbättrat beslutsfattande och för 
internationella jämförelser. 

Undersökningen har olika målgrupper i ett rullande treårsschema. 
Målgrupperna är personer som är 18 år och äldre, personer som är 65 år eller 
äldre	och	läkare	i	primärvården.	År	2021	var	IHP-undersökningen	riktad	till	
befolkningen	65	år	och	äldre,	och	2022	kommer	läkare	i	primärvården	att	vara	
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målgrupp.	Undersökningens	resultat	redovisas	på	vår	webbplats	i	november	
samma år som den genomförs och i en skriftlig rapport med en fördjupande 
analys i mars året efter. 

5�2 KARTLÄGGNING AV REGIONALA SKILLNADER I VÅRD OCH  
OMSORG AV PATIENTER MED POSTCOVID

En	del	personer	som	har	haft	covid-19	får	postcovid,	det	vill	säga	kvarstående	
eller	 sena	 symtom	 efter	 covid-19.	Det	 pågår	 flera	 olika	 insatser	 för	 att	 öka	
kunskapen om detta och ge stöd i vården av personer med postcovid. Samtidigt 
saknas en övergripande bild av den vård som i dag ges i de olika regionerna 
och hur väl vården motsvarar patienternas behov.

Vi	 har	 fått	 i	 uppdrag	 att	 kartlägga	 om	 det	 finns	 regionala	 skillnader	 i	
vården	 och	 omsorgen	 till	 personer	med	 postcovid.	 En	 viktig	 utgångspunkt	
är	att	vården	ska	vara	 jämlik	 i	hela	Sverige,	och	vi	 ska	belysa	om	det	finns	
skillnader	i	hur	olika	personers	behov	tillgodoses.	Vi	ska	specifikt	kartlägga	
om	 det	 finns	 skillnader	 i	 vård	 och	 omsorg	 till	 barn	med	 postcovid.	 Vi	 ska	
beakta anhörigperspektivet eftersom anhöriga ofta deltar i vården och kan 
bidra till en snabbare återhämtning. I uppdraget ingår också att belysa 
kvaliteten i vården och omsorgen som erbjuds personer med postcovid, samt 
se hur regionerna använder kunskapsstöden som har tagits fram. 

Vi	ska	lämna	en	delredovisning	av	uppdraget	senast	den	31	mars	2022	och	
en	slutredovisning	senast	den	3	oktober	2022.	

5�3 UTVÄRDERING AV OMSTÄLLNINGEN I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 
TILL EN GOD OCH NÄRA VÅRD

Regeringen	tog	2017	initiativ	till	en	omställning	i	hälso-	och	sjukvården	till	en	
god och nära vård. Syftet är att patienten ska få en god, nära och samordnad 
vård som stärker hälsan, att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar 
och	preferenser	och	hälso-	och	sjukvårdens	resurser	används	mer	effektivt.	

Vi har fått i uppdrag att utvärdera omställningen ur ett system- och 
patientperspektiv, med utgångspunkt i regeringens inriktningsmål om ökad 
tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet i primärvården. I uppdraget ingår 
att belysa hur den nära vården utvecklas och hur omställningen påverkar 
vården för olika grupper. Vi ska också ta upp utvecklingen när det gäller fast 
läkarkontakt, kompetensförsörjning i primärvården och samverkan mellan 
den regionala och den kommunala vården och omsorgen. 

Hittills	har	vi	lämnat	två	delrapporteringar.	Senast	den	31	mars	2023	ska	
vi slutredovisa uppdraget. 
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5�4 UTVÄRDERING AV ÖVERENSKOMMELSE OM DIGITALISERING AV 
ÄLDREOMSORG

Regeringen	 och	 SKR	 ingick	 i	 februari	 2020	 en	 treårig	 överenskommelse	
om digitalisering i äldreomsorgen. Överenskommelsen syftar till att stödja 
kommunerna i digitalisering och införande av välfärdsteknik. 

Vi har fått i uppdrag att utvärdera överenskommelsen ur ett patient-, brukar- 
och personalperspektiv. I det ingår att klarlägga om överenskommelsen bidrar 
till	 Vision	 e-hälsa	 2025	 och	 till	 de	 jämställdhetspolitiska	 målen	 om	 jämn	
fördelning	av	makt	och	inflytande	och	jämställd	hälsa.	Vi	ska	också	bedöma	
hur digitaliseringen av äldreomsorgen bidrar till verksamhetsutveckling och 
särskilt	till	kostnadseffektivitet.	

Vi	 lämnade	 en	 delredovisning	 av	 uppdraget	 i	 september	 2021	 och	 ska	
lämna	en	slutredovisning	senast	den	31	mars	2023.	

5�5 UPPFÖLJNING AV SATSNINGEN PÅ KVINNORS HÄLSA OCH  
FÖRLOSSNINGSVÅRDEN

Vi har fått regeringens uppdrag att sammanställa och analysera insatser 
som genomförts till följd av regeringens satsning på kvinnors hälsa och 
förlossningsvården	 under	 2015–2022.	 Uppdraget	 omfattar	 både	 regionala	
och statliga insatser, och vi ska även beskriva hur området har utvecklats 
under den aktuella tidsperioden. Vi har tidigare haft i uppdrag att följa upp 
satsningen	under	2015–2019	och	publicerade	då	fem	rapporter.	Slutrapporten	
lämnades	2020.	I	stora	delar	är	det	nuvarande	uppdraget	en	fortsättning	på	
det tidigare.

För vårt nuvarande uppdrag ska vi lämna en delrapport senast den 1 april 
2022	och	en	slutredovisning	senast	den	1	maj	2023.

5�6 ANALYS AV MÅLUPPFYLLELSE FÖR UTVECKLINGSMEDEL OCH 
KOMPETENSSTÖD FÖR ARBETET MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

För att utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot bland 
annat våld i nära relationer har Socialstyrelsen fått i uppdrag att fördela 
utvecklingsmedel till kommuner, regioner och ideella organisationer. I 
uppdraget	 ingår	 också	 att	 Socialstyrelsen,	 i	 samverkan	 med	 flera	 andra	
myndigheter, ska erbjuda kompetensstöd och stödja spridningen av stödet. 

Vi har fått regeringens uppdrag att analysera och bedöma hur uppdraget 
om utvecklingsmedel och kompetensstöd har bidragit till de övergripande 
målen för uppdraget och det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld 
mot kvinnor ska upphöra. De övergripande målen är dels att kommuner och 
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regioner ska vara självförsörjande när det gäller baskunskaper om våld i nära 
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, och dels likvärdighet när det 
gäller stöd och hjälp vid våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat 
våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 

Vi	ska	redovisa	uppdraget	senast	den	30	november	2023.

5�7  UPPDRAG ATT GENOMFÖRA EN STUDIE MED FOKUS PÅ 
HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK 

Vi har fått i uppdrag av regeringen att inhämta kunskap och erfarenheter från 
personer som varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och som haft 
kontakt med socialtjänsten för stöd och hjälp. Uppdraget ska ge en bild av 
de utsattas syn på det stöd och de insatser som de fått från socialtjänsten, 
och innehålla en analys av kvaliteten i stödet. Vi ska, om möjligt, redovisa 
om	det	finns	någon	 skillnad	 i	 vilken	kontakt	 som	personer	 som	utsatts	 för	
hedersrelaterat våld och förtryck har haft med stödjande och behandlande 
verksamheter hos kommunerna, jämfört med personer som utsatts för någon 
annan typ av våld i nära relationer. Vi ska även redovisa hur socialtjänsten 
beaktat särskilda sårbarheter hos den utsatta personen. 

Vi	ska	redovisa	uppdraget	senast	den	30	november	2023.	
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I analysplanen för 2022 presenterar vi den huvudsakliga 
inriktningen för vår verksamhet under det kommande året. 
Sedan 2018 har vi arbetat med tre analysområden inom vår 
egeninitierade analysverksamhet: en personcentrerad vård och 
omsorg, en jämlik vård och omsorg samt effektiva vård- och 
omsorgssystem. Områdena speglar centrala långsiktiga mål 
inom hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen där 
vi ser att det finns ett fortsatt behov av nationell uppföljning, 
kunskapsutveckling och analys. Vi kommer också att arbeta med 
ett antal regeringsuppdrag under 2022.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppgift är att följa upp 
och analysera hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten 
ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Våra projekt ska 
generera policyrelevanta kunskapsunderlag och rekommendationer 
till beslutsfattare rörande vårdens och omsorgens funktionssätt och 
styrning. Målet är en god vård och omsorg som patienter, brukare 
och medborgare känner förtroende för, där resurser används på ett 
effektivt sätt och där vården och omsorgen utgår från patienternas 
och brukarnas behov och förutsättningar.
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