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Inledning

I den här fallstudien förklarar vi bakgrunden 
till Länsförsäkringars arbete med oberoende 
medicinsk granskning, beskriver införandet 
och redovisar resultatet så här långt. 

Fallstudien är avgränsad till knä-, axel- 
och höftoperationer. Det är endast inom 
dessa områden vi kommit tillräckligt långt  
för att kunna dra tydliga slutsatser.

Syftet är att dokumentera arbetssättet 
och våra erfarenheter, så att de kan fungera 
som ett inspel i diskussionen om kvali tets-
utveckling i vården.

Sammanfattning
•  Efter att i en egen studie ha sett att 

evidensen varit osäker för en betydande 
andel av de ortopediska operationer som 
ersatts av sjukvårdsförsäkringen införde 
Länsförsäkringar oberoende medicinsk 
granskning i skaderegleringsprocessen 
våren 2015.

•  Målet är ökad kundnytta. Vi följer upp 
kvaliteten i den vård vi förmedlar och 
säkerställer samtidigt att våra kunder 
inte finansierar medicinskt omotiverade 
ingrepp via försäkringspremien.

•  När vi tittar på resultaten av ett års arbete 
med oberoende medicinsk granskning ser 
vi framförallt tre positiva effekter:

 •  Kvaliteten i journalföringen har ökat 
avsevärt.

 •  Kvaliteten i vården har ökat. På ett år 
har andelen operationsförfrågningar 
som av den oberoende medicinska 
granskningen inte bedöms vara evi-
densbaserade minskat från 55 till 13 
procent.

 •  Länsförsäkringar har identifierat och 
intensifierat samarbetet med de 
vårdgivare som vill arbeta för evi-
densbaserad vård.
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Medicinen är en osäker vetenskap, mycket av vår praxis vilar på en ojämn grund av evidens. 
Med evidens menar vi systematiska vetenskapliga undersökningar som visar en behandlings 
nytta och skada för en viss patientgrupp. Bästa möjliga vård av den enskilda patienten bör  
vägledas av den bästa evidensen i kombination med kliniska överväganden (den beprövade  
erfarenheten) och patientens önskningar. 

Det går nästan aldrig att säga att man har hela sanningen om effekterna av en behandlings-
metod, oavsett om den är ny eller gammal. Men ju mindre evidens som finns, ju större är 
osäker heten om hur bra eller dålig behandlingen är. Är den nya behandlingen bättre än den 
gamla? Är den ”beprövade” och länge använda behandlingen med svagt eller inget stöd av  
evidens bättre än en annan behandling med lägre kostnader och risker? Eller bättre än låtsas-
behandling? Placeboeffekten av kirurgi är stor, ännu större än den av sockerpiller.

Somliga behandlingar har ett starkt stöd av evidens, medan många behandlingar anses  
biologiskt rimliga och stöds av enstaka mer osäkra undersökningar. Andra behandlingar  
bygger på rimliga men teoretiska resonemang som ansetts så självklara att de inte behöver 
ifrågasättas; de har blivit den ”eminensbaserade” medicinens arvegods. Den medicinska  
historien har gång på gång visat oss att sådana självklara behandlingar ibland inte är bättre  
än låtsasbehandling, och ibland orsakar skador och till och med död.

”Beprövad erfarenhet” tolkas ofta olika och kan ge utrymme för behandlingar som inne - 
bär stora risker utan några vinster för patienten. Olika tolkningar av vad som anses beprövad 
erfarenhet leder till skillnader i praxis mellan regioner, sjukhus och vårdgivare, ger upphov  
till ojämlikhet i vården och kan leda till såväl överbehandling som underbehandling.

Inga verksamheter kan i längden bedöma sig själva. En oberoende granskning är ett bra 
stöd för kvalitet och det kontinuerliga förbättringsarbetet.

 Stefan Lohmander
 Seniorprofessor, Lunds Universitet
 f.d. överläkare

Evidensbaserad vård  
– en beskrivning från 
Medicinska Rådet
Bättre behandling kräver bättre evidens
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Mellan 2013 och 2015 steg kostnaden för 
operationer i sjukvårdsförsäkringen med  
44 procent, och vi kunde inte se någon natur-
lig förklaring till detta. Snittåldern i försäk-
ringskollektivet var i princip oförändrad och 
vi hade inte fått fler kunder inom särskilt ut-
satta yrken. Det hade inte heller skett några 
förändringar i Socialstyrelsens riktlinjer som 
kunde förklara utvecklingen. Vi ansåg därför 
att vi var tvungna att ställa oss frågan om det 
kunde vara så att utvecklingen berodde på 
icke medicinskt motiverade ingrepp. 

Via Eurapco, en samverkansorganisation 
för europeiska kundägda försäkringsbolag, 
fick vi kännedom om en studie från det span-
ska försäkringsbolaget Caser som visade på 
risk för övervård. Vi fick också veta att för-
säkringsbolaget Bupa i Storbritannien arbe-
tade med oberoende medicinsk granskning 
med hjälp av Advanced Medical Reviews 
(AMR). AMR är ett internationellt gransk-
ningsföretag med rötter i USA och verksam-
het i Europa, med över 1000  
specialistläkare i sitt nätverk.

Vi bestämde oss för att genomföra en 
egen studie – där även Euro Accident och 
SEB Pension & Försäkring valde att delta – 
och bjöd in berörda vårdgivare till informa-
tionsmöten. 

I januari 2015 samlade vi från Länsförsäk-
ringar cirka 200 slumpvis utvalda journaler 
för ortopediska operationer som bekostats av 
sjukvårdsförsäkringen under 2014. Vi aviden-
tifierade journalerna och skickade dem för 
oberoende medicinsk granskning. Gransk-
ningen skulle svara på frågan om det genom-
förda ingreppet varit medicinskt motiverat.

Bakgrund

För att ett ingrepp skulle anses medi-
cinskt motiverat skulle det grunda sig på  
vetenskap och beprövad erfarenhet, så  
kallade evidensbaserad vård. I de fall där  
det fanns riktlinjer från Socialstyrelsen skulle 
dessa följas. Studien visade att evidensen var 
osäker för mer än 50 procent av ingreppen. 
Även om vi insåg att den höga andelen icke 
medicinskt motiverade ingrepp delvis kunde 
förklaras av bristande journalföring, så var 
det en tydlig signal om att åtgärder var nöd-
vändiga.

Vi satte upp tre principer och fem kriterier:

Principer

•  Kundvärde högsta prioritet
•  Kvalitetssäkrad process
•  Samarbete med vårdgivarna

Kriterier

Vi ska:
•  Följa upp och säkerställa kvaliteten  

i vården
•  Styra mot/endast ersätta evidens-

baserad vård
•  Minimera risken för att ekonomiska  

incitament påverkar val av behandling
•  Identifiera och utveckla samarbetet  

med de vårdgivare som vill arbeta för 
evidensbaserad vård

•  Behålla våra befintliga garantitider
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Kundnytta genom fokus på kvalitet
Kundnytta har högsta prioritet. Målet är att 
minska antalet icke medicinskt motiverade 
ingrepp och säkerställa att kunden alltid får 
evidensbaserad vård. Vårt huvudfokus är där-
för kvalitet i den oberoende medicinska 
granskningen, och inte kostnadsbesparing.

Kvalitet var också det viktigaste kriteriet 
när vi valde leverantör, och vårt val föll på 
AMR. För att säkerställa att granskningen föl-
jer svensk standard och praxis har vi dels låtit 
ta fram särskilda riktlinjer för granskningen, 
dels krävt att vår leverantör tar in skandina-
viska läkare i sitt nätverk.

Vi har också varit delaktiga i etableringen 
av ett oberoende medicinskt råd av svenska 
specialistläkare. Rådet är öppet för alla för-
säkringsbolag som vill arbeta med oberoende 
medicinsk granskning. Dess främsta funktio-
ner är att kvalitetssäkra granskningen, sam-
manställa riktlinjer och komma med utlåtan-
den i ärenden där behandlande läkare anser 
att den oberoende granskningen kommit med 
ett felaktigt utlåtande.

Både AMR och Medicinska Rådet ersätts 
per granskat fall, oavsett utfall av gransk-
ningen.

Bibehållen tillgänglighet
Även om kvalitet är det övergripande ledor-
det var det mycket viktigt för oss att hitta en 
modell som kunde fungera inom våra befintli-
ga garantitider och skaderegleringsproces-
ser. Vi garanterar våra kunder att de får träffa 
en specialistläkare inom sju arbetsdagar. För 
de kunder som behöver en operation garan-
terar vi att de får den inom 20 arbetsdagar 
efter det att vi godkänt operationsförfrågan 
från läkaren. För oss tar det normalt fem ar-
betsdagar att hantera ett skadeärende och 
godkänna en behandling. Det innebär att den 
oberoende medicinska granskningen måste 
rymmas inom skaderegleringsprocessens 
fem arbetsdagar. Även här var AMR det bästa 
alternativet – med välutvecklade IT-lösningar 
och sitt stora nätverk av granskare kunde de 
garantera leverans inom våra uppsatta tids-
ramar.

Modell för oberoende 
medicinsk granskning

Införande i tre steg
Införandet sker successivt område för om-
råde. De områden vi i dag arbetar med är
• Ortopedi – knä, axel och höft
• Ortopedi – hand och fot
• Ortopedi – rygg
• Gynekologi
• Urologi
• Gastroenterologi
• Hjärta
• Kärl
På vart och ett av dessa områden görs infö-
randet i tre steg: förstudie, rådgivande fas 
och beslutande fas.

Förstudie
Vi inleder med en förstudie för att skaffa oss 
en bild av utgångsläget, och för att under-
söka om det aktuella området över huvud 
taget behöver granskas.

Vi samlar in ett tillräckligt antal slumpvis 
utvalda journaler för redan genomförda in-
grepp, avidentifierar dessa och skickar till 
oberoende medicinsk granskning.

Resultatet från den oberoende medicin-
ska granskningen skickas sedan till Medicin-
ska Rådet för ytterligare en granskning. Syftet 
med denna andra granskning är att kvalitets-
säkra den första granskningen och säkerstäl-
la att den följer svensk standard och praxis.

Vi träffar sedan de berörda vårdgivarna 
för att presentera studien, hämta in synpunk-
ter och förankra arbetssättet.

Rådgivande fas
Den rådgivande fasen kan också beskrivas 
som en studiefas, då den oberoende medicin-
ska granskningen inte påverkar beslut om er-
sättning. Vi skickar samtliga operationsför-
frågningar vi får in till oberoende medicinsk 
granskning, och den behandlande läkaren får 
sedan ta del av utlåtandet. 

Om den behandlande läkaren anser att en 
behandling bör genomföras trots att den 
oberoende medicinska granskningen menar 
att den inte är evidensbaserad ersätter vi be-
handlingen, förutsatt att läkaren skickar in en 
medicinsk motivering. Detta ger oss möjlig-

het att samla in värdefulla synpunkter från 
vårdgivarna. Det ger också vårdgivarna tid att 
bättra på journalföringen, så att den lever 
upp till Socialstyrelsens krav och kan fungera 
som underlag för granskning.

I slutet av den rådgivande fasen träffar vi 
varje vårdgivare i enskilda möten. Där går vi  
igenom deras resultat, resonerar kring vilka 
riktlinjer som kommer att gälla och säkerställer 
att de har fungerande rutiner för arbetssättet.

Beslutande fas
I den beslutande fasen fattar vi beslut om  
ersättning baserat på den oberoende medicin-
ska granskningen. Vård som inte följer Social-
styrelsens riktlinjer eller grundar sig på veten-
skap och beprövad erfarenhet ersätts inte.

Avslagen hänvisar alltid till de referenser 
(riktlinjer och medicinska studier) beslutet 
grundar sig på, och ger förslag på evidensbase-
rade behandlingar som försäkringen ersätter.

Om den behandlande läkaren anser att 
det utlåtande vi grundat vårt beslut på är fel-
aktigt ska läkaren skicka in ett överklagande. 
Ärendet granskas då av Medicinska Rådet, 
och vi fattar beslut om ersättning baserat på 
rådets utlåtande.

I inledningen av den beslutande fasen 
kontaktar vi varje kund som får en annan  
behandling än den läkaren först rekommen-
derat, för att försäkra oss om att kunden är 
nöjd med beslutet och valet av behandling.

Mål
Målet är att varje vårdgivare ska ligga på  
en nivå där mer än 90 procent av fallen vi 
skickar till granskning bedöms vara medi-
cinskt motiverade. När en vårdgivare nått 
den nivån går vi över till att endast ta retro-
spektiva stickprov, för att följa upp att kvali-
teten ligger kvar på samma höga nivå över tid.

Målet är inte att nå en nivå där 100 procent 
av fallen bedöms vara medicinskt motiverade. 
Det finns gråzoner där riktlinjer och veten-
skap liga studier saknas, och där den bepröva-
de erfarenheten inte är entydig. Där måste  
det finnas utrymme för diskussion. 
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Rådgivande fas
Den rådgivande fasen för Ortopedi – knä, axel 
och höft pågick från och med april till och 
med september 2015. Under denna period 
skickade vi samtliga operationsförfrågningar 
vi fick in till oberoende medicinsk granskning, 
men granskningen påverkade inte beslut om 
ersättning. Samtliga behandlingar har god-
känts och ersatts – under förutsättning att 
behandlande läkare skickat in en motivering i 
de fall granskningen avrått från föreslagen 
behandling.

Om vi tittar på andelen operationsför-
frågningar som enligt den oberoende medi-
cinska granskningen inte bedöms vara evi-
densbaserade och alltså inte borde ersättas 
av försäkringen, så ser vi att den siffran sjun-
ker markant – från 55 procent under perio-
den april-juni till 37 procent under perioden 
juli-september.

April-juni 2015 Juli-sept 2015

Höft 53 % 33 %

Knä 59 % 39 %

Axel 48 % 35 %

Totalt 55 % 37 %

Beslutande fas
Den beslutande fasen för Ortopedi – knä,  
axel och höft pågår sedan oktober 2015. Det 
innebär att vi skickar samtliga operationsför-
frågningar till oberoende medicinsk gransk-
ning, och baserar beslut om ersättning på 
granskningens utlåtanden. Vi ersätter evi-
densbaserad vård. I de fall den behandling 
som föreslagits av behandlande läkare inte 
bedöms vara evidensbaserad ersätter vi  
annan rekommenderad behandling.

Om vi återigen tittar på andelen opera-
tionsförfrågningar som inte bedöms vara evi-
densbaserade, så ser vi att de fortsätter att 
sjunka. Under perioden oktober-december 
hamnar siffran på 18 procent – att jämföra 
med 37 procent under de sista tre månaderna 
av den rådgivande fasen – för att sedan sjun-
ka till 13 procent för perioden januari-mars.

Resultat

Okt-dec 2015 Jan-mars 2016

Höft 10 % 4 %

Knä 22 % 17 %

Axel 13 % 11 %

Totalt 18 % 13 %

Avslutande kommentar
Resultatet av ett års arbete med oberoende 
medicinsk granskning visar att vi kommit för-
hållandevis långt när det gäller att säkerställa 
att den vård vi förmedlar är evidensbaserad. 
Vi ser också att samarbetet med vårdgivarna 
fungerat bra, och att de anammat arbetssät-
tet. Andelen operationsförfrågningar som 
inte bedöms vara evidensbaserade sjönk från 
55 procent under perioden april-juni 2015 till 
13 procent under perioden januari-mars 2016.

Vi har börjat se tecken på att antalet ope-
rationsförfrågningar minskar samtidigt som 
antalet kunder som får fysioterapi ökar, men 
det är ännu för tidigt att säga någonting sä-
kert om detta.

Vi har identifierat tre avgörande faktorer 
bakom utvecklingen:
1.  Tydliga riktlinjer. Alla vårdgivare inom vårt 

nätverk arbetar nu enligt riktlinjer sam-
manställda av Medicinska Rådet, och vet 
att vi endast ersätter evidensbaserad vård. 
Vi följer löpande upp resultat för varje 
vårdgivare, klinik och behandlande läkare, 
och återkopplar direkt när vi ser en avvi-
kelse.

2.  Förbättrad journalföring. Det fanns inled-
ningsvis brister i journalföringen, med en 
stor andel journaler som inte levde upp till 
Socialstyrelsens krav. Det innebar att vi 
fick ompröva och ändra ett betydande an-
tal beslut efter att behandlande läkare 
skickat in kompletterande journaler vid 
avslag. I dag är journalerna avsevärt bätt-
re, vilket underlättar den oberoende medi-
cinska granskningen. Det är i sig en vinst 
för patientsäkerheten.

3.  Prioriterade vårdgivare. Vi har kunnat 
identifiera de vårdgivare som vill arbeta 
för evidensbaserad vård, och intensifierat 

samarbetet med dessa. De vårdgivare med 
bäst resultat i granskningen blir priorite-
rade vårdgivare, och till dessa styr vi mer-
parten av våra kunder.

För Länsförsäkringars kunder innebär det här 
två saker. För det första kan de känna sig 
trygga med att den vård de får via sin sjuk-
vårdsförsäkring är kvalitetssäkrad – vi ersät-
ter den behandling som enligt vetenskap och 
beprövad erfarenhet ger bäst resultat. För 
det andra slipper de finansiera medicinskt 
omotiverade ingrepp via försäkringspremien.



lansforsakringar.se

Vill du veta mer?

LF
 10

90
1 u

tg
 0

0 
Si

tr
us

 2
07

42
0 

20
16

-0
5

Har du övergripande frågor eller synpunkter på rapporten  
får du gärna höra av dig till press@lansforsakringar.se på LFAB


