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Välfärdens framtida
finansiering Vad är problemet?
Lena Granqvist
Samhällspolitisk chef, Saco
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Bakgrund
Bakgrund för Sacos arbete – kongressbeslut i
november 2017:
• Saco ska verka för att det tillsätts en bred parlamentarisk
kommitté med uppdrag att hitta långsiktiga lösningar för
välfärdens framtida åtagande och finansiering
• Saco ska arbeta med hållbar hälsa i ett vidare perspektiv
• Saco verkar för att en bred skattereform ska tillsättas

• Ger bakgrundsbeskrivning av problemet
• Seminariet idag: fokus på hälso- och sjukvården
• Åtagandet - prioriteringar
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Ingångsvärden
• SKL (2010): Gapet mellan behov och offentliga resurser, i dagens prisnivå,
kommer att vara runt 200 miljarder kr år 2035. Det motsvarar en kommunal
skattehöjning på ca 13 kr, om gapet enbart finansieras med skatt
• SKL (2019): Tidigare stark kommunsektor går mot sämre tider – stora
investeringsbehov framöver
• Finansdepartementet (2019):
• Finansieringsgapet uppgår till ca 90 miljarder kronor 2026
• Kräver tydliga prioriteringar framåt

• 55 procent av den totala sysselsättningstillväxten till 2026 skulle
behöva gå in i välfärden – jämfört med ett historiskt snitt 2000-2018 på
runt 25 procent
• Fler behöver vilja utbildas, jobba kvar och orka jobba ända till pension

Men problemformuleringen är inte ny!
• Långtidsutredningen 1987 larmade om framtida problem
• LU99/00, LU03/04 och LU08 fortsätter problembeskrivningen
• ESO 2009:1 och fler följer
• Även Saco påtalat problemet genom åren
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Så vad är problemet? - Klyftan mellan
behov och resurser ökar över tiden
I forskning och offentlig debatt framförs huvudsakligen fyra dilemman:
Problem 1: Demografiproblemet:
Den demografiska utvecklingen innebär att allt fler ska försörjas av allt färre, i
takt med att andelen äldre ökar på grund av att vi lever längre
Problem 2: Baumols kostnadssjuka:
Välfärdstjänster tenderar att blir relativt dyrare att producera över tiden
eftersom det är svårare att öka produktiviteten i denna sektor, jämfört med
andra delar av ekonomin, t ex inom industrin.
Problem 3: Wagners lag:
Efterfrågan på välfärdstjänster ökar när den materiella standarden ökar och
nya alternativ i välfärden blir möjliga
Problem 4: Inkomsteffekten:
Högre realinkomster ökar efterfrågan på fritid. Detta kan påverka antalet
arbetade timmar i ekonomin, vilket påverkar tillväxten negativt, och därmed
skatteintäkterna till statskassan
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Vad riskerar att hända?
• Problem 1–4 innebär att behoven och efterfrågan på
välfärd ökar mer än skatteintäkterna
• Skapar ett kostnadstryck på de offentliga utgifterna
• Om kostnaderna för de offentliga utgifterna inte tillåts
öka, kan det bildas ett gap mellan innehållet i de
välfärdstjänster som tillhandahålls och befolkningens
behov och förväntningar
• Skapar spänningar för en skattefinansierad
välfärdsmodell, som måste undvikas om vi vill behålla
en generell välfärd
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Problem 1: Demografins utveckling
Försörjningskvot: (ej i arbetskraft/arbetskraft (20–64))
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6

20
00
20
06
20
08
20
10
20
12
20
14
20
16
20
18
20
20
20
22
20
24
20
26
20
28
20
30
20
32
20
34
20
36
20
38
20
40
20
42
20
44
20
46
20
48
20
50
20
52
20
54
20
56
20
58
20
60

Källa:
SCB

8

Källa: SCB.

20
0
20 0
0
20 6
0
20 8
1
20 0
1
20 2
1
20 4
1
20 6
1
20 8
2
20 0
2
20 2
2
20 4
2
20 6
2
20 8
3
20 0
3
20 2
3
20 4
3
20 6
3
20 8
4
20 0
4
20 2
4
20 4
4
20 6
4
20 8
5
20 0
5
20 2
5
20 4
5
20 6
5
20 8
60

Andel i åldrarna 75+ och 85+ av befolkningen över
tid

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Kvot75+
Kvot85+

9

Redan stora problem idag
Kompetensförsörjningsproblem:
• Mycket stora rekryteringsbehov i vård och omsorg för
olika yrkeskategorier
Regionala skillnader i välfärd:
• Kärvare tider för många regioner och kommuner
• Skillnader i försörjningskvot
• Glesbygdsproblematik - färre i arbete
• Omvänt samband mellan kommunala skattesatser
och kommunal service
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Hur ser finansieringsalternativen ut?
Hur ser ut finansieringsalternativen ut med en bevarad eller modifierad välfärdsmodell?
1) Ökade intäkter genom:
• Högre skatter eller avgifter
• Ökad sysselsättning (breddar skattebasen)
• Fler arbetade timmar (breddar skattebasen)
2) Minskade kostnader genom:
• Förebygga ohälsa, hållbar hälsa, hälsofrämjande arbete (ökar sysselsättning och timmar)
• Ökad effektivitet inom vård och omsorg, digitalisering mm
• Omprioriteringar, prioriteringar (hur stort ska åtagandet vara)
3) Olika finansieringslösningar:
• Privata försäkringar
• Ökad egenfinansiering (betala mer själv)
• Kollektivavtalade försäkringar
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OM VÅRDENS RESURSER INTE RÄCKER
TILL – VEM BÖR BLI UTAN VÅRD?
Effektivitet i vården och explicita
prioriteringar
ALMEDALEN 2019

Martin Henriksson
Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT)
Linköpings universitet
martin.henriksson@liu.se

Prioriteringar i hälso- och sjukvården
Knapphet
Vi kan inte göra allt – även om vi
vill!
Alternativkostnader
Vad vi än gör så finns det alltid en
alternativ användning av resurserna
Offentligt finansierad hälso- och
sjukvård
Resurser måste fördelas med hjälp
av information om kostnader och
utfall av olika insatser

1 miljon!
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Utvärderingar av enskilda behandlingar kan ge information
om hur ett hälso- och sjukvårdssystem kan bli ”effektivare”

Ekonomiska utvärderingar
Kostnadseffektivitet av specifika behandlingar

Produktiviteten i hälso- och sjukvården
Hur får vi ut så mycket hälsa som möjligt av insatta resurser…

Rättviseaspekter
….samtidigt som vi tar hänsyn till andra aspekter som vi
värdesätter?

Vad är alternativkostnaden i hälso- och
sjukvården?
Använder vi resurser till någon (ny)
behandling

Betyder det att vi förlorar hälsa (på grund av att
vi måste dra undan resurser för att finansiera
den nya behandlingen)

När resurserna är begränsade är alternativkostnaden HÄLSA!

Hälsa vunnen jämfört med hälsa förlorad
Beslutsfattarens dilemma – alla vinner inte!

Hälsa vunnen jämfört med hälsa förlorad
Vad kostar det att ”producera” ett år i full hälsa?

Land
England
Spanien
Australien
Sverige

Kostnad för att producera ett år i
full hälsa

200 000 per
EUR 24 870
år
i
full
hälsa?
AUD 28 033
GBP 12 936

SEK 180 000

Referens
Claxton et al. (2015)
Vallejo-Torres et al.
(2017)
Edney et al. (2018)
Siverskog &
Henriksson (2019)

Explicit alternativkostnad och avvägningen mellan effektivitet
och rättvisa
Använder vi resurser för 600 000
till någon (ny) behandling
Betyder det att vi förlorar tre år
i full hälsa (på grund av att vi
måste dra undan resurser för
att finansiera den nya
behandlingen)

Svårighetsgrad och sällsynthet – exempel från Sverige

Kostnad per år i
full hälsa (QALY)

1 000 000
750 000
500 000
250 000
Svårighetsgrad
Låg

Medelhög

Svår

Mycket svår

Vad betyder det om en behandlingar kostar 2 miljoner per år
med full hälsa?

Vad betyder det om en behandlingar kostar 2 miljoner per år
med full hälsa?

Vad betyder det om en behandlingar kostar 2 miljoner per år
med full hälsa?

Vad betyder det om en behandlingar kostar 2 miljoner per år
med full hälsa?

Vad betyder det om en behandlingar kostar 2 miljoner per år
med full hälsa?
Använder vi resurser för 2
miljoner till någon (ny)
behandling

Betyder det att vi
förlorar 10 år i full
hälsa

Svåra och oundvikliga beslut
Men de kan och bör göras explicita
Vi kan inte bara peka ut dem som får – några får inte
Kan vi hitta principer som gör att vi känner oss
bekväma med utfallet?

Välkommen till 10:e Nationella
Prioriteringskonferensen!
Tema: Vård efter behov – hur svårt ska det vara?
Stockholm 19-21 november
Plats: City Conference Centre Stockholm
Läs mer:

http://www.trippus.net/Nationella_Prioriteringskonferensen_2019

Vem bör bli utan vård…

Idéer för vad som bör ransoneras
vid
resursbrist
• Insatser mot lindriga sjukdomar och tillstånd
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Insatser med liten effekt
Insatser med dålig kostnadseffektivitet – lägre
kostnadseffektivitetströskel?
Insatser med dålig evidens
Sådant som patienter kan klara på egen hand
Sådant som patienter kan finansiera på egen hand
– Egenfinansiering
– Medfinansiering
Mindre fokus på insatser i hög ålder
Ökad hänsyn till livsstil
Assisterad befruktning
Annat?
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Lindriga sjukdomar
• Dessa bör få en låg prioritering eller ransoneras med
nuvarande etisk plattform
• Vad är en lindrig sjukdom? Att bedöma svårighetsgraden
hos en sjukdom eller tillstånd är en av de saker vi brottas
med
• Visat sig svårt – tryck på god tillgänglighet från
befolkningen även för dessa tillstånd
• Ökad rörelse mot efterfrågestyrd vård – som ofta rör
dessa tillstånd
• Även lindriga tillstånd behöver en bedömning…att de är
lindriga
• Kräver ökad kunskap och tilltro till sin egen förmåga hos
befolkningen?
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Insatser med liten effekt
• Även detta finns stöd för i den nuvarande etiska
plattformen för prioritering
• Finns diskussioner om att vi behöver öka utmönstringen
av insatser med liten eller tveksam effekt
• Dock visat sig svårt med systematisk utmönstring av det
som patienter är vana att få ta del av och som man trots
upplever eller bedömer har någon effekt
• Vad är en liten effekt?
• Exempelvis – många nya cancerläkemedel visar på
överlevnadsvinster i storleksordningen några få månader
(1-4) till en sammantaget hög kostnad…är det en liten
effekt eller inte?
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Insatser med dålig
kostnadseffektivitet
• Även detta förefaller det finnas stöd för i den etiska plattformen –
men lite mer oklart om det gäller oavsett behov
• Finns diskussioner om att vi lägger för stor vikt vid
kostnadseffektivitet – men också att vi är för generösa när det gäller
att acceptera en hög kostnad /effekt – med ett tröskelvärde på ca 1
000 000 kr/ QALY för mycket svåra tillstånd
• Bör den justeras nedåt för att bättre anpassas till våra
budgetförutsättningar?
• Kommer vi då kunna hantera de nya terapier som kommer med en
prislapp som ger kostnadseffektivitetskvoter långt över den
existerande tröskeln?
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Insatser med dålig evidens
• Många av de nya terapier som kommer har dålig evidens
– men är potentiellt lovande.
• Mycket av det som görs inom hälso- och sjukvården har vi
dålig evidens för att det verkligen fungerar – vilket ofta
visar sig i SBUs utvärderingar
• Bör vi bli tuffare på att ställa krav på bättre evidens för
det som ska finansieras av det offentliga?
• Även om det fördröjer introduktionen av nya metoder?
• Bör vi bli bättre på att utmönstra insatser med dålig
evidens – trots att det finns viss beprövad erfarenhet för
att det fungerar?
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Insatser som patienter kan klara
på egen hand
• I Holland är ett av de prioriteringskriterier som används –
necessity – detta tolkas bland annat som i vilken
utsträckning patienter kan klara insatsen på egen hand –
genom egen finansiering eller egenvård – om de inte kan
det – bör det ges offentlig finansiering
• Bör Sverige införa ett sådant kriterium? Där det som
”normalpatienten” kan klara med hjälp av egenvård inte
bör finansieras av offentligt hälso- och sjukvård?
• Gränsdragning?
• Hur hantera de patientgrupper som inte klarar detta?
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Insatser som patienter kan
finansiera på egen hand
•

•
•
•
•

•

När resurserna inte räcker kommer vissa insatser falla utanför det offentliga
åtagandet – bör man reglera eventuell egenfinansiering av dessa insatser?
– Egenfinansiering helt utanför den offentligt finansierade vården
– Medfinansiering inom ramen för den offentligt finansierade vården
Viss medfinansiering /egenfinansiering finns ju redan nu – ex hjälpmedel
Stimulera och reglera utbudet som kan egenfinansieras?
Medfinansiering inom ramen för det offentliga utbudet – där den som vill
kan lägga till för att få en ngt bättre insats?
Smer uttalat sig emot medfinansiering inom vården men inte emot
egenfinansiering helt utanför den offentligt finansierade vården – ffa pga
ojämlikhetseffekter
Fördel med medfinansiering inom vården – möjlighet till ”opartisk” dialog
kring behovet av det medfinansierade tillägget som ej drivs av vinstintresse?
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Tillåta hänsyn till ålder i större
utsträckning
• I nuläget tillåter inte Sverige hänsyn till kronologisk ålder
– dvs. om en patientgrupp med en genomsnittlig ålder av
35 eller 75 har samma behov och samma biologiska
förutsättningar att tillgodogöra sig behandling bör de ges
samma förutsättningar för behandling
• Norge har nyligen infört ett system för att bedöma
svårighetsgrad som tillåter indirekt hänsyn till kronologisk
ålder – se bild på nästa sida
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Tillåta hänsyn till ålder i större
utsträckning

• Svårighetsgrad definieras som APT – dvs. det en patientgrupp med en
viss genomsnittsålder förlorar i relation till normalbefolkningen givet
den behandling som finns tillgänglig för deras tillstånd i nuläget – dvs.
en yngre patientgrupp riskerar normalt att förlora mer än en äldre
patientgrupp
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Tillåta hänsyn till ålder i större
utsträckning
• Detta implicerar att man ökar chanserna för att en yngre
population som drabbas av ett livshotande tillstånd, eller
som drabbas av långvarig kronisk sjukdom får större
möjligheter till behandling på bekostnad av
sjukdomstillstånd som drabbar sent i livet
• Är det en väg framåt för den svenska hälso- och
sjukvården?
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Tillåta hänsyn till livsstil i större
utsträckning
• I nuläget ger den etiska plattformen utrymme för att väga in framtida
livsstil – genom att i vissa fall ställa krav på förändrad livsstil för att få
tillgång till vård eftersom det påverkar behandlingsnyttan – ex.
rökstopp eller viktnedgång inför större elektiv kirurgi
• Bör det tillåtas i större utsträckning än idag?
• Bör vi även tillåta hänsyn till tidigare livsstil – något som det förefaller
finnas ett ökande stöd för i befolkningen – dvs. att den som delvis
genom egna val ådragit sig sitt tillstånd får stå tillbaka gentemot den
som inte förefaller ha gjort sådana val?
• Kan vi göra sådana val?
• Hur i så fall hantera ojämlikhetseffekter av det?
• Risk att det påverkar det preventiva arbetet?
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Assisterad reproduktion
• Ett område som ofta väcker diskussion kring prioriteringar
är assisterad reproduktion och den diskussionen har
återigen kommit upp på bordet i samband med projektet
kring livmodertransplantationer
• Detta område är idag ransonerat inom svenska hälso- och
sjukvård med begränsat antal offentligt finansierade
försök till IVF
• Bör detta område helt ligga utanför den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården?
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Andra förslag?
• Viss typ av plastikkirurgi? Gränsdragning mellan

efterfrågestyrd vård och behovsstyrd?
• Viss typ av medicin-teknik – uppgraderingar av nya
lösningar med en mindre förbättring, ny funktionalitet?
• Andra idéer?
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