
Nytänkande sätt att 

finansiera vården 



Social Impact Bonds 

Gordon Brown skapade  

2007 gruppen ”Council  

on Social Action” 

Mandat: Uppmuntra innovation  

och stärka resultattänkande i  

offentlig sektor 

Lanserade idén med 

Social Impact Bonds 



Traditionella offentliga program 

Offentlig sektor utformar målsättningar 

Budget avsätts 

Arbetet utförs i egen eller extern regi. 
Ersättning utgår vanligtvis under 
arbetets gång 

Eventuell utvärdering 



Social Impact Bonds 

Offentlig sektor utformar målsättningar 

Budget avsätts. Utbetalning efter hur 
väl och om målsättningar nås  

Extern organisation tar på sig 
uppdraget och investerar i projektet. 
Frihet att pröva innovativa lösningar 

Resultaten utvärderas. Om tidigare fastställda 
kvantitativa mått nås betalas ersättning ut. 
Annars inte (åtminstone till fullo) 



Innovationsfrämjande 

”Genom att kombinera prestationsbaserade 

ersättningar och marknadsmekanismer har [social 

impact bonds] potentialen att förbättra resultat, 

överkomma hindren i vägen för social innovation och 

uppmuntra investeringar i kostnadsbesparande 

preventiva åtgärder” 

 

- Vänstertankesmedjan Center for American Progress 



Pilotprojekt 

Omfattande intresse bland experter, forskare  

samt politiker till vänster och höger  

Både David Camerons regering och Obama- 

administrationen vill utveckla konceptet 

Pilotprojekt har redan lanserats  

i bl.a. USA och Storbritannien 



Pilotprojekt Storbritannien 
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t Brittiska justitie- 

departementet  

kontrakterade   

2010 Social  

Finance att  

minska återfall  

till brott. Social  

Finance finansierar  

projektet via egna  

medel. 
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Arbetet utförs  

bl.a. av S:t  

Giles Trust,  

specialiserad  

på att genom  

utbildning och  

social kontakt  

minska återfall 
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Om återfallen  

första året efter  

fängelsevistelse  

minskar med  

minst 7,5%  

belönas Social  

Finance av  

Departementet.  

annars går de med  

förlust. 

 



Pilotprojekt USA 

K
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t Staden New  

York har  

kontrakt med  

Goldman Sachs  

om minskad  

återfall till brott 
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Organisationen  

MDRC ska,  

genom  

utbildnings- 

insatser och  

edvidensbaserade  

metoder som  

kbt-terapi  

uppnå målet 
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Om återfallen  

minskar med  

minst 10% vinst  

på 2,1 miljoner  

dollar.  

Annars förlust  

på uppemot 2,4  

miljoner dollar 



Health Impact Bonds 

Social Impact Bonds har i 

två pilotprojekt kopplats  

till kriminalvård 

Men intressanta för offentliga  

projekt i allmänhet   

Inte minst relevant för vården 



Health Impact Bonds 

Forskare vid Prevention 

Institute intervjuade nyligen 

hälsoinnovatörer om hur 

vården kan förbättras 

Föreslog: Health Impact Bonds 



Pionjärer 

2011 startades organisationen Collective Health 

Stöd från Berkely School of Public Health samt  

hälsostiftelsen California Endowment 

Mål: Utveckla Health Impact Bonds i praktiken 



Pilotprojekt Vården 

Utmaning 

• I staden Fresno 
Kalifornien finns 
omfattande astma. 
Kostar vården ca 87 
miljoner dollar/år 
 

Lösning 

• Investeringar i 
preventiva åtgärder 
kan minska kostnaden 
betydligt 

Förslag projekt 

• Collective Health har 
pekat på möjlighet 
utnyttja detta som 
pilotprojekt för Health 
Impact Bonds 

Satsning 

• Projektet inleddes i 
slutet av 2012 av 
Collective Health, har 
fått omfattande 
uppmärksamhet 



Pilotprojekt Vården 
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California  

Endowment  

finansierar   

pilotprojektet 
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Fokus på 1100  

låginkomsttagare  

med astma i  

staden. Kan arbete  

med att ändra  

beteenden och  

boende lyfta  

hälsan och spara  

pengar? 
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Minska  

vårdkostnaden  

från ca 15 000  

till strax under  

10 000 dollar/år  

per individ 



Inte bara förebyggande vård 

Health Impact Bonds är i grunden  

nytänkande kontraktsform som möjliggör 

större innovationsgrad i vården  

Lika relevant för vård av patienter med astma  

som förebyggande vård för gruppen 



Relevans för Sverige 

Ökad intresse för prestationsbaserade projekt  

i vården. Health Impact Bonds bra verktyg för  

att rikta fokus på resultat och bana väg för  

innovationer 

 

Risken outsourcas via effektiv mekanism, blir  

därmed lättare för offentliga beställare att  

stimulera till nytänkande lösningar 

 



Relevans för Sverige 

Framförallt aktuellt i Sverige där offentlig  

sektor står för nästan all vårdkostnad, jmf.  

med t.ex. USA där kostnaden delas upp mer  

mellan olika parter 
 

Möjligt utforma health impact bonds mellan 

a) stat och landsting 

b) landsting och kommun  

c) landsting/kommun och extern aktör 

 



Relevans för Sverige 

Traditionell politisk stöd i Sverige: Staten ger 

stöd till kommuner/landsting. Inte sällan ges  

mest stöd till de delar av landet där olika  

verksamheter fungerar ovanligt dåligt.  
 

Kömiljarden: Belöning till landsting/regioner  

som uppfyllde minskad väntetid i vården. 

Exempel på health impact bond mellan 

offentliga aktörer. 

 



Health Impact Funds 

Utöver health impact bonds finns också health 
impact funds. Det senare fokuserar på utveckling 

av läkemedel snarare än utförande av vård. 

Health impact funds är också ny idé, som  

föreslogs av organisationen Incentives for  

Global Health år 2008 



Health Impact Funds 

Utmaning 

• Att på smartare sätt rikta 
offentliga medel för att 
stimulera 
läkemedelsframställning 

Målsättning 

• Betala för läkemedel 
som tas fram och ger 
samhällsnytta 

Tillvägagång 

• Skapandet av ”Health 
impact funds”, som 
kan utnyttjas som 
alternativ till 
traditionella patent 

Ersättning 

• Läkemedlen säljs till 
självkostnadspris. 
Ersättning ges baserat på 
beräknad samhällsnytta 
från stora fonder  



Relevans för Sverige 

Health impact funds visionär idé, då  

tanken är att införa systemet globalt  

 

Men fullt möjligt införa i Sverige på mindre 

skala: avsätta offentliga medel för  

framgångsrik framtagning av mediciner  

och/eller medicinsk utrustning/behandlingar 

 



Frågeställningar att utveckla vidare 

Utvecklingen mot  

prestationsbaserad  

ersättning är redan på  

väg 

Hur långt har olika  

landsting kommit?  

Vad kan vi lära av  

omvärlden? 

Hur kan idén med  

Health impact funds  

utnyttjas för att utveckla  

systemen? 

Hur passar HIF in i 

existerande system för  

upphandling?  



Frågeställningar att utveckla vidare 

Vilka historiska/aktuella  

exempel finns för  

prestationsbaserad  

finansiering av 

innovation? 

Vad säger teori och  

erfarenhet om fördelar  

och nackdelar med  

likande system? 

Hur kan idén realiseras i svensk offentlig 

 finansiering av vårdinnovationer? Vilken form av  

innovationer är mest aktuella att finansiera genom  

prestationsbaserad ersättning? 


