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Vad kan Sverige lära av världens bästa sjukvårdssystem? 
 
 
Mycket.  
 
Från 1863 organiseras den offentliga sjukvården av Sveriges landsting, finansierat med skattemedel. 
Historikern Dick Harrysson förklarar:  
 

”Landstingen var då tänkta att utgöra en administrativ nivå mellan kommun och stat inom flera 
fält, även inom sjukvården. Det senare gäller fortfarande: staten har ett övergripande ansvar för 
hälso- och sjukvårdspolitik, landstingen skall se till att alla medborgare får bra vård (dvs. att det 
system staten har sanktionerat verkligen fungerar), medan kommunerna huvudsakligen ägnar sig 
åt äldrevård, äldreomsorg och stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Likväl är 
det bara landstingen vi brukar förknippa med sjukvården. Orsaken är en glidning i 
ansvarsfördelningen som först blev uppenbar efter hand, under 1900-talets lopp.” 
 

Systemet som etablerades för ca 160 år sedan ser i mångt och mycket likadant ut nu som då. Har 
sjukvården utvecklats och har behoven förändrats under åren? 
 

Ja, och där har vi problemet.  
 
Sverige har idag ett sjukvårdsystem som inte tillgodoser en jämlik vård, som brottas med enorma 
vårdköer och som inte är kostnadseffektivt. Därtill försvåras administrationen av att vi saknar 
nationellt journalsystem. Men medan svensk sjukvård av gammal vana vänder blickarna mot det 
stora landet i väster för att hitta lösningarna, så finns de på ett helt annat håll!  
 

En god idé för alla förtroendevalda och andra ansvariga inom svensk hälso- och sjukvård, 
vore istället benchmarking, en metod för lärande där man söker upp den som är bäst på 
det man vill lära sig om, och fördjupar sina studier där.  
 
Lärandet blir bättre liksom utvecklingen på hemmaplan, och man kan undvika många fallgropar och 
kraftigt fördyrade investeringar som t ex det journalsystem som Region Skåne har beställt men som 
Västra Götalandsregionen hoppade av. Ett system skapat för amerikanska förhållanden. Kostnaden 
är redan uppe i ca 700 miljoner kronor och vi har nog inte sett den sista prislappen än.  
 
Ett annat exempel är det vi kallar för nära vård idag och där Taiwan sedan länge  har hittat 
välfungerande former. I Socialstyrelsens uppföljning av god och nära vård i regioner och kommuner, 
som publicerades i augusti 2022, står att läsa: 
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 ”Socialstyrelsen kan inte bedöma om samverkan mellan vårdgivare på verksamhetsnivå ökat 
sedan tidigare uppföljningar. Samtidigt som flertalet regioner och kommuner bedömer att 
samverkan har stärkts under pandemin visar Socialstyrelsens enhetsundersökning om 
äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård att andelen aktuella rutiner för samverkan för 
hälso- och sjukvårdsinsatser mellan olika personalgrupper minskat under senare år.” 
 

 
Så var kan vi hämta kunskapen som kan utveckla det svenska 
sjukvårdssystemet? 
 
Det årliga indexet över hälso- och sjukvård från Numbeo rankar 96 länder enligt den ”sammantagna 
kvaliteten på hälso- och sjukvårdssystemet”. Hela rankinglistan kan ses på Numbeos hemsida. Från 
2021 till 2022 gick Taiwan uppåt från andra plats till första, medan Sverige gick från plats 28 till 35 
och USA ligger på plats 33.  
 
Taiwan, ett land i Asien med 23 miljoner invånare, har idag många likheter med det svenska 
samhällssystemet. Demokratiska och fria val, jämställdhet och många andra fri- och rättigheter som 
vi i Sverige tar för självklara. Landet är också en av de främsta industriländerna i världen och har 
mycket handel med västvärlden. Många svenska företag är sedan länge etablerade i landet.  

 
Att Sveriges sjukvård behöver genomgå ett omfattande förbättringsarbete råder det ingen 
tvekan om – men varför är just Taiwan ett inspirationsland? 
 
Vad kännetecknar sjukvården i Taiwan? Den största skillnaden är att hälso- och sjukvårdssystemet är 
centraliserat i Taiwan men decentraliserat i Sverige. 
 

• Taiwan har ett s.k. single payer-system (inga regioner) 

• Inskrivning i hälso- och sjukvården är obligatorisk 

• Medborgarna kan själva välja sin vård (inga remisser) 

• Den nationella hälso- och sjukvårdsförsäkringen täcker i princip allt 

• Vårdavgifterna är låga för alla 

• Hälso- och sjukvården är oerhört kostnadseffektiv 

 
Piku Utbildningar arrangerar studieresa till världens bästa hälso- och sjukvård 
 

Taiwans biträdande sjukvårdsminister Bi-Sheng Wang tar emot oss och är 
värd för ett av många besök, på Hälso- och Välfärdsdepartementet. 
 
Under en vecka i maj 2023 ska svenska beslutsfattare studera hur Taiwans 
hälso- och sjukvårdssystem är uppbyggt och hur vården bedrivs. Studiebesök 
varvas med föreläsningar och seminarier, i syfte att inspirera utvecklingen av 
vår svenska hälso- och sjukvård.  
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Programmet ger inblick och fördjupad kunskap inom: 
 
• Politik och förvaltning 
• Organisation och styrning av hälso- och sjukvården (single payer system) 
• Likvärdig hälso- och sjukvård i hela landet 
• Företagshälsovård 
• Primärvård 
• Specialistvård 
• Hemsjukvård inkl tandläkarvård i hemmet 
• Tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster 
• Krishantering vid t.ex. pandemier 
• Hälsofrämjande arbete 
• E-hälsa och AI 
• Kompetensförsörjning 

 
Ralph Harlid, en av Sveriges främsta sjukvårdsexperter, följer med som 
facilitator, med uppgift att leda dagliga reflektioner och 
sammanfattningar inom gruppen för att optimera både lärande och 
utbyte för alla som deltar. Särskilt viktigt blir reflektioner, samtal och 
tolkningar kring det vi ser på plats och det som gäller i vårt svenska 
system. 

 
 
 
Mer erfarenhetsutbyte mellan länderna 
 
Den sista dagen bjuder vi in läkare, forskare m fl som deltagit i vårt program, för erfarenhetsutbyte. 
Vad kan Taiwan lära av Sverige? Var ligger Sverige i framkant? 
Ämnen som planeras för diskussion/utbyte: 
 
• Psykisk hälsa 
• Arbetsmiljö 
• Äldreomsorg  
• Demensboenden 
 
En studieresa till Sverige för Taiwans högsta politiker och chefer har redan börjat planeras. Landets 
unga sjukvårdssystem är flexibelt och modernt. Nu planerar man för framtidens sjukvårdsbehov och 
här har Sverige en hel del bra lösningar att visa upp. Regioner och kommuner har redan hört av sig 
om sin spjutspetskunskap.  
 
Ansvarig för båda studieresorna är projektledare Yi-Wen Chen, Piku Utbildningar. Yi-Wen är själv 
taiwanesiska och har många värdefulla kontakter i både Sveriges och Taiwans parlament och i andra 
organisationer som bidrar till de unika studieprogrammen.  
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Hur gör man för att följa med på resan? 
 
Program beställs från info@piku.se 
 
Bokningen av de 25 platserna har påbörjats och nu när organisationen av de nyvalda 
sjukvårdspolitikerna är klar, så hör allt fler av sig från regionernas hälso- och sjukvård.  
Platserna fördelas efter anmälningsdatum och anmälan görs via hemsidan. 
 
För frågor om program och andra praktiska detaljer kan man kontaka Ingrid Haraldsson, vd på Piku 
Utbildningar, ingrid.haraldsson@piku.se eller 0733-530094.   
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