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1 Bakgrund 

Detta dokument handlar om bestämning av värdet på kundsedlar. Dokumentet har 
utarbetats av Sitra i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet och områdena, och 
syftet är att landskapen ska använda dokumentet som stöd för sitt arbete. Anvisningarna 

är inte förpliktande. 

De blå rutorna innehåller samlad information som bygger på förslaget till lag om kundens 
valfrihet inom social- och hälsovården. Rättsgrunden för valfrihetslagen skapar en viktig 

referensram för bestämning av värdet på kundsedeln. Detaljerna klargörs noggrannare i 
regeringens proposition (RP 16/2018) och särskilt i detaljmotiveringen till propositionen.  

De gröna rutorna och de röda rutorna innehåller samlad information om de viktigaste 

framgångsfaktorerna för den nuvarande servicesedeln respektive eventuella utmaningar 
med kundsedeln. De orange rutorna innehåller exempel på rutiner med den nuvarande 
servicesedeln.   

Syftet med dokumentet är särskilt att 

 förstå de olika möjligheterna att använda kundsedeln 
 granska viktiga synvinklar som påverkar bestämningen av värdet på kundsedeln 

 lyfta fram olika alternativ att bestämma värdet på kundsedeln 
 ta hänsyn till kundsedelstjänsternas verkningsfullhet. 

Som stöd för arbetet genomfördes en expertenkät och dessutom ordnades två 

verkstäder. I verkstäderna deltog specialsakkunniga från Åbo, Birkaland, samkommunen 
Siun Sote i Norra Karelen och social- och hälsovårdsministeriet (bilaga 1). I arbetet 
utnyttjades även det tidigare material från Jyväskylä och Tammerfors som social- och 

hälsovårdsministeriet hade skickat till avtals- och ersättningsarbetsgrupperna.   

Kundsedlar har inte tidigare använts i Finland. I förslaget till lag om kundens valfrihet 
inom social- och hälsovården föreslås det dock att de tjänster som ska produceras mot 

kundsedel i stort sett liknar de tjänster för vilka servicesedlar nu används. Finland har 
erfarenheter av användningen av servicesedlar sedan 1993. Då började servicesedeln 
testas inom dagvården och närståendevården och senare inom hemvården för äldre.  

Lagen om användning av servicesedeln vid hemservice enligt socialvårdslagen trädde i 
kraft 2004, och fyra år senare utvidgades lagen till att omfatta hemsjukvård. År 2009 
utvidgades användningen av servicesedeln till att omfatta alla social- och 

hälsovårdstjänster.  Mer information om användning av servicesedlar i social- och 
hälsovårdstjänster finns i bilaga 2.  

Enligt förslaget till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården är kundsedeln 

en av valfrihetsmekanismerna vid sidan av direktvalstjänster (social- och 
hälsocentralerna och enheterna för munvård) och personlig budgetering. Enligt 
lagförslaget ska anordnaren, dvs. landskapet, ta i bruk kundsedeln i vissa tjänster, och i 

andra tjänster kan landskapet utvidga ibruktagandet av kundsedeln enligt regionala 
förhållanden. De kundsedlar som kommer att beviljas av landskapen kommer att ersätta 

de servicesedlar som i nuläget beviljas av kommunerna. Enligt lagförslaget ska den 
gällande lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) upphävas.  
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Ibruktagande av kundsedeln 

Enligt regeringens riktlinjer ska kundsedeln användas från och med den 1 januari 

2022. Servicesedlar som beviljas före 2021 överförs dock från kommunerna till 
landskapen enligt den förbindelse som ingår i servicesedeln. Landskapen kan bevilja 
servicesedlar fram till 2021. Då övergår ansvaret för att ordna social- och hälsovård 

från kommunerna till landskapen. Enligt lagförslaget kan nya servicesedlar inte 
längre beviljas 2022. Om servicesedeln gäller ännu när landskapet tar i bruk 
kundsedeln, ska servicesedelns giltighet upphöra senast sex månader efter att 

landskapet har tagit i bruk kundsedeln. Kunden ska dock ha rätt att på begäran 
använda servicesedeln i högst två års tid efter att landskapet har tagit i bruk 
kundsedeln. Kunden har således möjlighet att själv välja om han eller hon vill 

fortsätta att använda servicesedeln. 

I regeringens proposition gällande valfrihet föreslås mer omfattande pilotprojekt i 

landskap. Projekten ska inte enbart testa direktvalstjänster och personlig budget utan 
även kundsedlar. Pilotprojekten för användning av kundsedeln ska genomföras 
2019–2021, när den nya lagstiftningen har trätt i kraft. 
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2 Mål 

 

Kundens valmöjligheter ökar i och med att tjänsteutbudet ökar när kundsedeln har tagits 
i bruk. Ibruktagandet av kundsedeln kan bidra till att det blir allt lättare för kunden att 

få tjänster inom det område kunden har valt, eftersom kunden får välja tjänsteenhet var 
som helst i landet. En smidig tillgång till tjänster förutsätter att servicesystemet görs till 
ett kundvänligt och lättanvänt system jämfört det nuvarande systemet med 

servicesedlar. På basis av en kundsedel har personen möjlighet att välja en sådan 
tjänsteproducent som kan tillhandahålla tjänsten utan dröjsmål och som kan tillgodose 
kundens individuella behov. Tillgången till tjänster förbättras särskilt för personer som 

inte annars, av ekonomiska orsaker har möjlighet att använda privata tjänster.  

Servicesedlar har inte i nämnvärd utsträckning använts vid exempelvis social 

rehabilitering och arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. I dessa 
tjänster har den privata tjänsteproduktionen även i övrigt varit liten.   Ibruktagandet av 
kundsedlar bidrar till att göra tjänsteproduktionen i dessa tjänster mångsidigare och till 

att öka kundens valfrihet. I systemet med kundsedlar möter utbudet av tjänster, 
efterfrågan på tjänster och kundernas behov bättre än tidigare och tjänsternas 
verkningsfullhet betonas.  

Vilka är målen för kundsedeln? 

Målet för kundsedeln är att öka kundernas valmöjligheter och valfrihet samt att 

förbättra möjligheterna att smidigare och utan dröjsmål få service som beaktar 
individuella behov.  

Kundsedeln bidrar till en ökad jämlikhet mellan invånarna genom att möjliggöra 

användning av privata tjänster oberoende av hur förmögen kunden är.  

Ur servicesystemets synvinkel kan ett större antal tjänsteproducenter och 
konkurrensen om kunder sporra producenterna att utveckla tjänsternas innehåll och 

kvalitet och att komma på nya innovationer. 

Mångproducentmodellens möjligheter 

Genom att stärka mångproducentmodellen vill man åstadkomma mångsidigare 

tjänster och erbjuda kunderna fler möjligheter att påverka de tjänster de får och att 
få den bäst lämpade servicen och att träffa val som gäller deras tjänster. På detta 
sätt främjas kundernas självbestämmanderätt. Samtidigt främjas tillgången till 

tjänster när tillgången på nya privata tjänsteproducenter ökar framför allt inom 
tjänsterna på basnivå. Avsikten är också att åstadkomma en konstellation där man 
bättre än för närvarande kan jämföra de olika produktionssättens effekt och 

kostnadseffektivitet och utforma incitament att utveckla allt mer högkvalitativa, 
kundorienterade och kostnadseffektiva tjänster. 
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3 Lämplighet 

Vid kundsedelstjänsterna ansvarar landskapets affärsverket för att bedöma kunders 
behov av social- och hälsovårdstjänster och för att fatta förvaltningsbeslut om socialvård. 
Ett överklagbart beslut fattas inte om hälso- och sjukvårdens vårdlösning. Landskapet 

fattar däremot ett skriftligt beslut om huruvida tjänsten produceras mot kundsedel eller 
på något annat sätt. Dessutom ska ett beslut om värdet på kundsedeln fattas för varje 
enskild kund. Kunden har möjlighet att söka ändring i beslutet om kundsedel genom 

förvaltningsbesvär i enlighet med 83 § i valfrihetslagen. Ett besvär kan på så sätt handla 
till exempel om att kunden inte har fått en kundsedel även om kunden har ansett att han 
eller hon har rätt till sedeln, eller om värdet på kundsedeln. Ett besvär kan dock inte 

handla om kundens rätt till själva tjänsten eller vården. 

En kundsedel ska erbjudas en kund, om kunden utifrån bedömningen av servicebehovet 
uppfyller landskapets förutsättningar för att bevilja en kundsedel och tjänsten efter 

beslutet ska produceras mot kundsedel. Om kunden tar emot kundsedeln, kan han eller 
hon välja en sådan privat producent av kundsedelstjänster som något landskap har 
godkänt som producent av kundsedelstjänster.  

Kunden kan exempelvis få en kundsedel för att skaffa hemservice. Då väljer kunden en 
lämplig producent av hemservice. Kundsedeln kan inte användas för tjänster som 
produceras av landskapets affärsverk, och kan endast användas för privata 

tjänsteproducenters tjänster. 

3.1 Vad är en kundsedel? 

En kundsedel är en betalningsförbindelse som kunden får för att skaffa en social- och 

hälsovårdstjänst eller flera tjänster. En kundsedel innebär inte att kunden rent konkret 
får pengar eller en sedel i handen eller in på sitt bankkonto. Med kundsedel avses att 
landskapet ersätter kostnaderna för kundens tjänst till det belopp som anges i 

kundsedeln. I sedeln anges vilka tjänster kunden kan få och hur stor maximikostnaden 
för tjänsterna får vara. Landskapets affärsverk betalar ersättningen direkt till 
tjänsteproducenten. Kunden ska endast betala en eventuell klientavgift enligt 

klientavgiftslagen för tjänsten.  Klientavgiften tas ut av landskapet, inte 
tjänsteproducenten. Om kunden vill, kan han eller hon köpa tilläggstjänster för egna 

pengar. En tjänsteproducent kan dock inte som tilläggstjänst sälja en sådan tjänst som 
ingår i ersättningen för kundsedeln. 

Som producent av den tjänst som tillhandahålls mot kundsedel kan kunden välja en 

producent som har godkänts av något landskap. När en tjänsteproducent tar emot en 
kund förbinder sig tjänsteproducenten att iaktta de villkor som ställts upp av det landskap 
som har beviljat kundsedeln och att producera tjänsten mot den ersättning som 

landskapets affärsverk har bestämt. Landskapets affärsverk ska informera kunden om 
vilka tjänsteproducenter kunden kan anlita för att få tjänster mot kundsedel. 

Kunden kan alltid vägra att ta emot en kundsedel som erbjuds. Då ser landskapets 

affärsverk till att kunden får sina tjänster på något annat sätt. Landskapets affärsverk 
kan också själv producera samma tjänster som de tjänster som kan fås mot kundsedel, 
men då används inte kundsedeln som betalningsmedel. 
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3.2 Från servicesedel till kundsedel; vilket förändras? 

När kundsedeln tas i bruk förändras fyra faktorer jämfört med servicesedeln. 1) 
Användningen av kundsedeln blir betydligt mer förpliktande än nu. 2) De ändamål för 

vilka kundsedeln kan användas fastställs i lagen. Vid ibruktagandet av kundsedeln 
kommer landskapet dessutom att ha en mer begränsad prövningsrätt än de nuvarande 

kommunerna och samkommunerna har haft när dessa har beviljat servicesedlar. 3) 
Kunden ska endast betala en lagstadgad klientavgift. 4) Enligt förslaget till lag om 
kundens valfrihet inom social- och hälsovården ska hänsyn vid bestämning av värdet på 

kundsedeln tas till de kostnader som skulle orsakas landskapet om det producerade 
motsvarande tjänster.  

1. Numera har användningsändamålen med servicesedeln bedömts av den part som 

har beviljat sedeln, och kunden har inte haft rätt att kräva att få en servicesedel. I 

framtiden fastställer valfrihetslagen de tjänster för vilka kundsedlar ska erbjudas, 

och de tjänster för vilka landskapet får ta i bruk kundsedlar. 

2. De tjänster för vilka kundsedlar enligt regeringens proposition ska erbjudas 

omfattar framför allt socialvårdens uppgifter, mottagningsbesök för medicinsk 

rehabilitering och tandprotetisk vård (en närmare förteckning över tjänsterna finns 

i avsnitt 3.3). Affärsverkets uppgift är dock att definiera det detaljerade innehållet i 

tjänster som anskaffas mot kundsedlar. Dessutom ska landskapet bevilja 

kundsedlar även för andra tjänster, om kunden inte inom den fastställda tidsfristen 

enligt vårdgarantin har fått tillgång till vården. Utöver dessa obligatoriska 

användningsändamålen med kundsedeln får landskapet besluta om användning av 

kundsedel även i andra social- och hälsovårdstjänster (en närmare förteckning 

över tjänsterna finns i avsnitt 3.3). 

3. I nuläget kan servicesedelns värde vara ett fast pris eller relaterat till kundens 

inkomster. Om en tjänst inte enligt lag är avgiftsfri, kan kunden vara tvungen att 

betala en självriskandel, dvs. skillnaden mellan priset på tjänsteproducentens 

tjänst och servicesedelns värde. Sedeln ska dock täcka alla kostnader för tjänster 

som enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är avgiftsfria. I 

framtiden saknas självriskandel i tjänster som anskaffas mot kundsedlar. Däremot 

täcker kundsedeln avgiften till tjänsteproducenten, och kunden betalar en 

klientavgift enligt klientavgiftslagen1 till landskapet. Tjänsteproducenterna får inte 

ta ut tilläggsavgifter för social- och hälsovårdstjänster som finansieras med 

offentliga medel. En tjänsteproducent kan ta ut en avgift av kunden enbart om 

kunden inte har använt och avbokat en tjänst.  

                                            

1 Lagstiftningen om klientavgifter inom social- och hälsovården reformeras. Avsikten är att den nya 

klientavgifslagen överlämnas till riksdagen i slutet av 2018.  Enligt utkastet, som har varit ute på remiss, 
får avgifter i fortsättningen endast tas ut för tjänster vars avgifter fastställs genom lag. Om en tjänst 

inte fastställs i lag, får en avgift inte tas ut för tjänsten. Avgifterna ska vara lika hos såväl offentliga 
som privata producenter när tjänsterna produceras med offentliga medel. Lagen ska innehålla 

bestämmelser om de högsta avgifterna för tjänsterna, och landskapet ska bestämma och ta ut 
avgifterna. En del av tjänsterna ska även framöver vara avgiftsfria för kunden antingen utifrån lagen 
eller genom beslut av landskapet.  Lagen ska fortfarande endast innehålla bestämmelser om de högsta 
avgifterna för tjänsterna. Då kan landskapet besluta om det tar ut en mindre klientavgift än den som 
fastställs i lagen eller låter bli att ta ut någon avgift alls.  
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I framtiden utgörs den slutliga ersättningen till en tjänsteproducent därför enbart 

av kundsedeln. Därutöver kan tjänsteproducenten inte få några tillägg som 

bestäms separat på marknadsvillkor. I framtiden betalar kunden med kundsedel en 

lika stor klientavgift för tjänster kunden skaffar som för tjänster som produceras 

av landskapets affärsverk. 

4. Enligt regeringens proposition får värdet på kundsedeln inte överstiga kostnaderna 

för affärsverkets egen produktion, om det inte är nödvändigt på grund av kundens 

tjänster. Orsaken kan vara till exempel att vårdgarantitiden har överskridits eller 

någon annan särskild orsak som ansluter sig till kundens tjänst. Av detta följer att 

kostnaden för den offentliga tjänsteproduktionen ska vara noggrant känd när 

värdet på kundsedeln bestäms. Om värdet på kundsedeln är betydligt lägre än de 

offentliga produktionskostnaderna, lockar det inte privata aktörer. När värdet 

bestäms är det också bra att känna igen skillnaderna och deras inverkan på 

kostnaderna mellan den offentliga tjänsteproduktionen och den privata 

tjänsteproduktionen, till exempel olika kollektivavtal. Eftersom värdet på sedeln är 

angivet, kan producenter ha intresse för att effektivisera verksamheten genom att 

pruta på kvaliteten. Framöver är det även av denna anledning bra att följa upp 

tjänsternas kvalitet och verkningsfullhet och att ge kunderna tillräcklig information 

som gör det möjligt att jämföra olika tjänsteproducenter. 
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3.3 För vilka tjänster kan kundsedlar användas? 

 

 

Inom ett landskaps område finns det inte nödvändigtvis tjänsteproducenter för alla 
kundsedelstjänster. Då kan användningen av kundsedel förutsätta besök hos en 
tjänsteenhet inom ett annat landskaps område.  Landskapet har inte skyldighet att till 

Kundsedelstjänster 

Enligt 24 § i förslaget till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården ska 
landskapets affärsverk erbjuda kunden en kundsedel för följande socialtjänster: social 

rehabilitering, hemvård, hemservice, boendeservice enligt socialvårdslagen, 
handikappservicelagen och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda och 
arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning, samt för följande hälso- 

och sjukvårdstjänster: hemsjukvård, enskilda mottagningsbesök i anslutning till 
medicinsk rehabilitering och tandprotetiska behandlingar. Landskapet får begränsa 
omfattningen av ibruktagandet av kundsedlar i fråga om varje ovannämnda tjänst, 

om det är nödvändigt för att tjänstehelheterna ska fungera eller för att tjänsterna ska 
kunna ordnas kostnadseffektivt. 

Landskapets affärsverk ska erbjuda kundsedlar även då en kund inte får tillgång till 

vård inom gränsen för den så kallade vårdgarantin.  

Landskapet får vid behov ta i bruk kundsedeln även för följande tjänster (24 § i 

förslaget): 

Socialtjänster 
 

 familjearbete, ordnande av stödpersoner eller stödfamiljer, socialvårdens övriga 
förebyggande tjänster 

 genomförande av ledighet för närståendevårdare 
 personlig assistans, dagverksamhet och anpassningsträning för personer med 

funktionsnedsättning 

 
Hälso- och sjukvårdstjänster 
 

 rådgivningsbyråtjänster 
 polikliniskt genomförda kirurgiska ingrepp, icke-brådskande 

operationsverksamhet, medicinska undersökningar 

 icke-brådskande mottagningsbesök hos yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården 

 tandreglering 

 andra med dessa jämförbara social- och hälsovårdstjänster. 

Landskapet ska fatta beslut om de grunder som landskapets affärsverk ska beakta när 
det fastställer det närmare innehållet i tjänster som tillhandahålls mot kundsedel. Alla 

de tjänster som avses i punkterna i 1 mom. i lagförslaget omfattar i praktiken olika 
helheter som varierar enligt tjänsternas innehåll, kundgrupperna och kundernas 
behov. Därför kan de tjänster som inom t.ex. den hemvård eller hemsjukvård beviljas 

mot kundsedel variera avsevärt. 



10 
 

exempel genom att bolagisera sin verksamhet garantera att det finns producenter av 
kundsedelstjänster att välja inom landskapets område. 

Om kunden vägrar att använda kundsedeln, producerar landskapet tjänsten själv (som 

affärsverkets tjänst) eller på något annat sätt (som köpt tjänst). 

3.4 Användningsändamål med kundsedeln i olika situationer och tjänster ur 

landskapets synvinkel 

Landskapet får använda kundsedlar för flera ändamål. Målen för ibruktagandet av 
kundsedlar kan till exempel vara följande:    

1. Öka kundernas valfrihet till exempel genom att landskapet med egna åtgärder 

skapar en välfungerande kundsedelsmarknad så att kunderna har tillgång till allt 

fler tjänster och tjänsteproducenter av vilka kunden kan skaffa tjänster med 

kundsedel.  

2. Komplettera övriga element i valfriheten, till exempel bevilja vissa tjänster för 

kunder med en personlig budget. 

3. Anskaffa fortlöpande tjänster för personer som inte uppfyller kriterierna för en 

personlig budget eller som vägrar att använda en personlig budget. Ett exempel är 

en situation där en kund är i behov av en enda fortlöpande tjänst och där det inte 

är behovsenligt att bevilja kunden en personlig budget.  

4. Anskaffa enskilda tjänster, till exempel ett ingrepp inom specialiserad sjukvård 

eller i situationer där det inte är möjligt att få en tjänst som affärsverkets egen 

tjänst inom vårdgarantitiden.  

5. Öka konkurrensen, till exempel kvaliteten och kostnadseffektiviteten i 

affärsverkets egen tjänsteproduktion.  

De kundsedlar som beviljas av landskapets affärsverk kan ha olika giltighetstider. 
Sedeln kan beviljas för en tjänst av engångsnatur, en kortvarig tjänst, tillsvidare 
pågående tjänst eller ett hjälpmedel.  

Användning av kundsedlar för tjänster av engångsnatur eller för hjälpmedel 

En tjänst av engångsnatur är en enskild, kortvarig tjänst som lätt kan avgränsas. 
Exempel på ovan avsedda tjänster är operationsverksamhet inom specialiserad sjukvård 

och anskaffning av hjälpmedel.  

Användning av kundsedlar för tillsvidare pågående tjänster  

Fortlöpande tjänster är tjänster som en kund behöver fortlöpande/varaktigt och sannolikt 
har samma eller ökande behov av service. Exempel på fortlöpande tjänster är 
hemsjukvård (t.ex. behandling av kroniska bensår eller läkemedelsbehandling för 

diabetiker), regelbunden hemvård och serviceboende med heldygnsomsorg.   
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Användning av kundsedlar för tidsbegränsade tjänster som enligt planen ska 
upphöra  

Kundsedlar kan även användas för tjänster som syftar till att kundens servicebehov 

upphör.  Målet för sådana tjänster är att stödja en persons fysiska, psykiska och sociala 
funktionsförmåga och livshantering som av ett eller annat skäl har försämrats. Det 
slutliga målet är att personen ska klara sig självständigt utan tjänster. Exempel på 

sådana tjänster är hemservice för barnfamiljer, social rehabilitering, hemsjukvård till 
exempel efter ett ingrepp eller en period på en avdelning eller vid en akut infektion.  
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4 Bakgrund till bestämningen av värdet på kundsedeln 

Bestämningen av värdet på kundsedeln påverkas av de ramvillkor och mål som 
lagstiftningen och landskapen har ställt för kundsedeln samt av följande praktiska 
synvinklar på bestämningen av värdet: användningsändamålen med kundsedeln, vad 

som kan uppnås eller önskas bli uppnått genom kundsedeln, hur mycket information om 
marknaden som finns tillgänglig och hur stora resurser den part som bestämmer värdet 
har tillgång till. 

  

4.1 Utgångspunkter för konkurrensen på kundsedelsmarknaden 

Ibruktagandet av kundsedlar bidrar till att den privata produktionen av social- och 

hälsovårdstjänster som finansieras med offentliga medel ökar betydligt. Värdet på 
kundsedeln regleras av landskapen och därför konkurrerar producenterna om kunder 

Värdet på kundsedeln får endast i särskilda situationer överstiga kostnaderna 
för affärsverkets egen produktion. 
 

Enligt 24 mom. i utkastet till valfrihetslag ska kundsedelns värde vara sådant att 
kunden har möjlighet att med sedeln få en tjänst i enlighet med kraven i 
lagstiftningen. När kundsedelns värde bestäms ska hänsyn tas till tjänsteproduktionen 

i landskapet och dess prisnivå samt de kostnader som landskapets affärsverk skulle 
ha om det producerade en motsvarande tjänst. Även om målet för kundsedeln är att 

göra det möjligt för kunden att välja tjänsteproducent, får valmöjligheten inte leda till 
att landskapets kostnader ökar. Därför får värdet på kundsedeln inte överstiga 
kostnaderna för affärsverkets egen produktion, om det inte finns ett särskilt skäl som 

bygger på den tjänst kunden behöver. Ett särskilt skäl kan vara till exempel en sådan 
situation som avses i 24 § 3 mom. och där specialiserad sjukvård inte annars finns 
tillgänglig inom vårdgarantitiden eller säkerställande av tjänster som är nödvändiga 

för kunderna i en situation där landskapets affärsverk inte självt kan producera 
tillräckliga tjänster, eller något annat nödvändigt skäl. Affärsverket fattar i enlighet 
med 70 § beslut om de ersättningar som betalas till tjänsteproducenter. Affärsverket 

ska, upp till ett värde som det bestämt på förhand, ersätta de kostnader som en 
tjänsteproducent har för sådana tjänster som en kund får mot en kundsedel. 

En producent av kundsedelstjänster ska när den tar emot en kund förbinda sig att 

producera tjänster mot den ersättning som affärsverket bestämt. En kund kan således 
inte välja en tjänsteproducent som inte producerar kundsedelstjänsten till 
kundsedelns värde. Om kunden så önskar kan han eller hon för egna medel själv 

betala för tjänster utöver kundsedelns värde. Då betalar kunden själv hela priset för 
den extra tjänst han eller hon köpt. Om en kund har fått en kundsedel t.ex. för sådana 
städtjänster som ingår i hemservicen och som inbegriper grundstädning hos kunden, 

kan kunden med egna medel av samma hemserviceproducent skaffa ytterligare 
städtjänster, som inte ingår i de kundsedelstjänster som kunden får på basis av 
bedömningen av servicebehovet. Om en kundsedel har erhållits för anskaffning av ett 

hjälpmedel, kan kunden dessutom skaffa ett hjälpmedel som är dyrare än 
kundsedelns värde genom att själv betala prisskillnaden mellan sedelns värde och 
hjälpmedlets pris. Däremot är utprovning av hjälpmedlet en sådan i lagen avsedd 

tjänst för vilken tjänsteproducenten inte får ta ut en avgift av kunden.  
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genom att erbjuda hög kvalitet. Ju mer intensiv konkurrensen är, desto fler producenter 
finns det för varje tjänst och desto snabbare reagerar kunderna på skillnaderna i 
producenternas kvalitet. Kunderna jämför med andra ord producenter och göra aktiva 

val. 

I framtiden används kundsedlar åtminstone för tjänster som anges i 24 § 1 mom. i 
lagförslaget. Hänsyn ska dock tas till möjligheterna angivna i 2 mom. att begränsa 

omfattningen av ibruktagandet. Kundsedeln ska dock också erbjudas när 
hälsovårdstjänster inte kan tillhandahållas inom vårdgarantitiden. I framtiden kan det 
dessutom uppstå skillnader mellan olika landskap i omfattningen av användningen av 

kundsedeln, när landskapen efter prövning kan utvidga användningen av kundsedeln 
även till andra tjänster. Genom ibruktagande av kundsedlar för allt fler tjänster öppnas 

en marknad för befintliga och nya aktörer.  

Räknat enligt minimikraven i valfrihetslagen utgör kundsedelstjänsterna en helhet på 
cirka 1,6 miljarder euro. Produktionen av socialtjänster står för 1,4 miljarder euro och 

produktionen av hälso- och sjukvårdstjänster 100–150 miljoner euro av beloppet. Det är 
dock svårt att beräkna ett exakt belopp, eftersom beloppet påverkas av till exempel hur 
sannolikt vårdgarantitiden överskrids i enskilda landskap. Om alla landskap också tog i 

bruk kundsedlar för de tjänster där kundsedlar kan användas efter landskapets 
bedömning, skulle användningen av kundsedlar öka med ytterligare 700–750 miljoner 
euro.   

Genom ibruktagande av kundsedlar ersätts flera tjänster som numera tillhandahålls mot 
servicesedel eller som kommunerna köper av privata aktörer. På så sätt kan kommuner 
eller samkommuner ha sådan information om konkurrensläget och prisnivån på den 

privata marknaden som landskapen kan utnyttja vid bestämningen av värdet på 
kundsedlar. En tjänst kan dock ha produktifierats på olika sätt inom landskapets egen 
produktion, köpta tjänster eller servicesedelsproduktion. Därför ska landskapet iaktta 

omsorg när det definierar innehållet i en tjänst. Den privata tjänsteproduktionen har dock 
varit obetydlig vid social rehabilitering och arbetsverksamhet för personer med 
funktionsnedsättning jämfört med andra tjänster. Ju färre information landskapet har att 

tillgå om hur marknaden fungerar och om tjänsteproducenternas verksamhetsbetingelser 
när landskapet ska bestämma värdet på kundsedeln, desto mer är landskapet tvunget 
att utreda och pröva hur kundsedeln fungerar i den aktuella tjänsten. När en ny marknad 

öppnas, är värdet på kundsedeln en viktig faktor som påverkar 
verksamhetsbetingelserna för nya tjänsteproducenter. 

Planering av tjänstebeskrivningar (produktifiering) och utredning av affärsverkets egna 

kostnader är viktiga skeden i bestämningen av värdet på kundsedeln. Därutöver ska 
uppmärksamhet ägnas åt konkurrensläget på marknaden och utredningen av 
kostnadsnivån för den privata produktionen. Genom ibruktagande av kundsedeln skapas 

en ny marknad som inte sedan tidigare funnits i flera tjänster. För att man ska kunna 
skapa en bild av konkurrensläget på den nya marknaden kan man stödja sig på bland 
annat erfarenheter inom andra branscher. Generellt sett är priserna desto lägre, 

kvaliteten högre och tjänsterna mer innovativa, ju sundare konkurrensen på marknaden 
är. För att möjliggöra en fungerande konkurrens är det viktigt att det finns så färre hinder 
som möjligt för marknadsinträde. Sådana kan vara bland annat kraven på den 

utsträckning i vilken tjänster ska produceras, kraven på datasystemen, kraven på 
rapportering av verksamheten, olika tillståndsförfaranden eller andra detaljer i villkoren 
för tjänsteproduktionen.  
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Kundernas frihet att välja tjänsteproducent påverkar konkurrensläget på marknaden. 
Kundernas val kan sporra producenterna att tillhandahålla allt mer högkvalitativa tjänster 
och att diversifiera tjänsteproduktionen utifrån kundernas efterfrågan. Kundernas 

förväntningar kan variera beroende på personliga preferenser och tjänst. Kunder kan till 
exempel ha olika förväntningar på tjänstens avstånd beroende på om det är fråga om 
basservice eller en tjänst som används sällan, exempelvis ett enskilt ingrepp inom 

specialiserad sjukvård. 

För att nå kvalitetsvinster i ett konkurrensläge där priset bestäms utanför marknaden, 
krävs en tillräckligt noggrann definition av den finansierade tjänsten och uppföljning av 

den producerade tjänstens kvalitet och verkningsfullhet. 

Enligt konsekvensbedömningen av regeringens proposition medför användningen av 

kundsedlar inte enbart ovannämnda kostnads- och kvalitetsvinster utan även en ökad 
valfrihet för kunderna, ett komplement till den offentliga tjänsteproduktionen och kortare 
väntetider.  

Jämfört med stora offentliga upphandlingar gör upphandlingen av privata tjänster mot 
servicesedlar det möjligt för små aktörer att komma in på marknaden och att bevara 
närservicen. Om landskapets mål är att även möjliggöra små aktörers verksamhet på 

marknaden, främjas detta mål av att landskapet gör en så noggrann beskrivning som 
möjligt av innehållet i tjänsterna och delar in beskrivningen i kortare avsnitt, när det är 
ändamålsenligt. Å andra sidan kan det på en del orter vara svårt för vissa små aktörer 

att uppnå en lika hög effektivitet som stora aktörer, när konkurrensen blir hårdare. I så 
fall kan det bli nödvändigt för små aktörer att specialisera sig på mycket begränsade 
specialsegment. Å andra sidan har stora aktörer också samma utmaningar som små 

aktörer, om de tillhandahåller alla tjänster i liten skala – skalfördelar nås endast om 
aktörerna tillhandahåller vissa bestämda tjänster i stor skala. 

4.2 Skillnader i bestämningen av värdet på den nuvarande servicesedeln 

respektive den nya kundsedeln  

I den nuvarande modellen ska kommunen besluta om både grunderna för bestämning av 
värdet på servicesedeln och värdet på servicesedeln. Dessutom ska kommunen följa upp 

hur stor kundens självriskandel blir om tjänsten inte enligt lagen är avgiftsfri för kunden.  
Kommunen bestämmer värdet på servicesedeln, dvs. den del av priset på tjänsten som 
kommunen betalar. Värdet kan vara antingen ett inkomstrelaterat belopp eller ett fast 

belopp. Med inkomstrelaterad servicesedel avses att kundens inkomster påverkar värdet 
på servicesedeln. Ett minimivärde och ett maximivärde bestäms för servicesedeln enligt 
de grunder som kommunen har fastställt. Servicesedeln med ett fast belopp är en lika 

stor sedel i euro för alla kunder oberoende av kundens inkomster.  

I den nuvarande modellen kan den part som beviljar en servicesedel på så vis påverka 

värdet på sedeln samt det totala priset på den tjänst som tillhandahålls mot servicesedel 
och beloppet på kundens eventuella självriskandel. När det gäller tjänster som finansieras 
med servicesedlar kan ett pristak fastställas för tjänsten. Alternativt kan priset på 

tjänsten bestämmas fritt på marknaden. Om ett pristak fastställs för en tjänst som 
finansieras med servicesedel, ligger priset på tjänsten på marknaden mellan pristaket 
och värdet på servicesedeln. I stället för att fastställa ett pristak kan den som har beviljat 

servicesedeln låta tjänsteproducenten att fritt bestämma priset på tjänsten. 
Marknadsprissättningen fungerar bäst när det finns en konkurrens på marknaden och när 
kundens självriskandel är skälig.  
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I detta avseende skiljer sig kundsedeln från servicesedeln. I praktiken finns det alltid ett 
pristak för kundsedeln, eftersom kunden mot kundsedel måste kunna få den tjänst han 
eller hon behöver utan självriskandel. Detta kräver att den som beviljar kundsedlar noga 

ska sätta sig in i bestämningen av värdet på kundsedeln, eftersom det inte uppstår något 
utbud på marknaden om värdet är för lågt. Enligt förslaget till valfrihetslag ska hänsyn, 
när värdet på kundsedeln bestäms, tas till tjänsteproduktionen i landskapet och dess 

kostnadsnivå, som avgör en övre gräns för kundsedelns värde.   

Till följd av ändringen av klientavgiftslagen bestäms klientavgifterna direkt utifrån 
klientavgiftslagen. Avgifterna blir lika stora för alla oberoende av om tjänsteproducenten 

är en offentlig eller en privat aktör. Kunden betalar alltid klientavgiften direkt till 
landskapet.  

Den självriskandel som en kund eventuellt betalar till en tjänsteproducent kommer att 
slopas. Därför kan en aktör som tillhandahåller tjänster mot kundsedel inte justera den 
ersättning som betalas till aktören för produktion av tjänster. Verksamheten skiljer sig 

inte i sig från de nuvarande servicesedlarna med ett fast belopp och utan kundens 
självriskandel. I kommuner används sådana servicesedlar till exempel för ergoterapi för 
barn.  

I tjänster som finansieras med kundsedlar är värdet på sedeln den enda faktorn som 
påverkar ersättningen för tjänsten till producenten. Till skillnad från servicesedeln är det 
inte relevant huruvida kundsedeln är ett fast belopp eller ett inkomstrelaterat belopp. I 

framtiden bestäms det belopp som kunden ska betala utifrån klientavgiftslagen och 
beloppet påverkar inte producentersättningen. 

Nedan (figur 1) visas hur värdet på kundsedeln bestäms. Jämfört med att bestämma 

värdet på servicesedeln är det enkelt att bestämma värdet på kundsedeln: för kundsedeln 
går det att bestämma vilket värde som helst som inte i principen överstiger affärsverkets 
egen kostnad. 

 

Figur 1: Värdet på kundsedeln 
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5 Processen för ibruktagande av kundsedel 

Landskapets roll 

Förvaltningsbeslut som fattas av landskapet är landskapets viktigaste verktyg för att 
styra tjänsteproducenter.  De innehåller gemensamma villkor för landskapets 

tjänsteproducenter och även tjänstebeskrivningar för producenter.  Landskapet 
godkänner affärsverkets tjänstebeskrivningar enligt kundsedel och värdena på 
kundsedlarna, dvs. den ersättning som en tjänsteproducent förbinder sig till när 

producenten tar emot en kund som ber om en tjänst mot kundsedel.  

Landskapet godkänner tjänsteproducenterna och övervakar att tjänsteproducenterna 
producerar tjänsterna enligt de villkor som landskapet ställt upp och iakttar de 

bestämmelser som förpliktar producenterna. Efter att verksamheten har inletts och 
utvecklas kan landskapets affärsverk även vara tvunget att ändra villkoren för 
tjänsteproduktionen. I så fall kan landskapet i sin tur besluta att ändra 

producentersättningarna.   

Vid fel får landskapet besluta om affärsverkets rätt att minska eller avstå från att betala 
producentersättningar. Dessutom får landskapet återkalla godkännandet av en 

tjänsteproducent. Social- och hälsovårdsministeriet har utarbetat dokumentmallar för 
villkoren för förvaltningsbeslut.  Det är inte obligatoriskt att använda mallarna, men 
landskapen kan utnyttja dem som stöd för sitt arbete med beaktande av sina lagstadgade 

skyldigheter. Dokumentmallarna finns på alueuudistus.fi. 

Affärsverkets roll 

Generellt sett genomför affärsverket landskapets beslut. Affärsverket gör en 

tjänstebeskrivning enligt kundsedel och bestämmer värdet på kundsedeln. Därefter 
godkänner landskapet beskrivningen och värdet som en del av villkoren för 
förvaltningsbeslut. Affärsverket betalar ersättningarna till tjänsteproducenterna och 

verkställer påföljder som landskapet eventuellt har fastställt för tjänsteproducenter, 
såsom att minska eller avstå från att betala ersättningar. Affärsverket informerar 
landskapet om det finns något fel i en tjänsteproducents verksamhet. Affärsverket sörjer 

också för datatrafiken och för att uppgifterna sparas i landskapets system. 

Tjänsteproducentens roll 

Tjänsteproducenten deltar aktivt i den fortlöpande dialogen med landskapet. 

Tjänsteproducenterna känner till invånarnas behov av tjänster i regionen och kan öka 
landskapets förståelse av servicebehovet. Landskapet kan utnyttja 
tjänsteproducenternas kompetens och sakkunskap redan när det fastställer mål och 

innehåll för de tjänster som ska tillhandahållas mot kundsedlar. Tjänsteproducenterna 
kan införa lösningar som tillgodoser befolkningens behov i landskapet och öka 
kännedomen om olika tjänster. Genom en dialog mellan tjänsteproducenter och 

landskapet kan det skapas samarbete även mellan olika företag och aktörer inom den 
tredje sektorn samt nya, innovativa tjänster.  

När en tjänsteproducent har tagit emot en kund förbinder sig producenten att iaktta 
villkoren för tjänsteproduktionen och att producera tjänsten i enlighet med kundplanen. 
Producenten är skyldig att lämna boksluts- och beskattningsuppgifter samt andra i 59 § 
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nämnda uppgifter om verksamheten. Tjänsteproducenterna ska via 
informationshanteringstjänsten lämna de uppgifter som fastställs i lagen. 

Kundens roll 

För att kundsedeln ska kunna tas i bruk på ett framgångsrikt sätt är det viktigt att kunden 
erbjuds tillräcklig rådgivning i användning av sedlar och producentnätverket samt 
information om innehållet i tjänsterna. Dessutom är det viktigt att ge information om 

kvaliteten på tjänsterna och jämförelseuppgifter som stöder kundens val. Det är svårt 
för kunden att välja tjänsteproducent om informationen om producenterna och innehållet 
i tjänsterna är bristfällig. Ju mer aktivt kunden jämför tillgängliga tjänster och 

producenter, desto bättre fungerar kundsedeln. Kunden har också en viktig roll i 
bedömningen av kundbehovet.  

Med tanke på kvalitetskontroll ska kunden ha möjlighet till kontinuerlig responsgivning 
till exempel med digitala verktyg. Nytt är det att landskapet, utöver producenterna, också 
i egenskap av anordnare av tjänster ska ha en bild av kundbehovet. Varje landskap ska 

vid planeringen av kundsedelstjänster beakta behovet av stöd och hjälp hos kunder som 
behöver många olika tjänster för att de faktiskt ska kunna utöva sin rätt att välja. 

5.1 Kundsedelstjänster ur kundens synvinkel  

 
 
Figur 2. Kundsedelstjänster ur kundens synvinkel. Landskapets affärsverk ska vid bedömningen av servicebehovet och i 
samband med upprättandet av en kundplan samarbeta med en producent av direktvalstjänster och med eventuella andra 
tjänsteproducenter som tillhandahåller tjänster för kunden. Samarbetet ska möjliggöra att kunden vid bedömningen av 
servicebehovet och i samband med upprättandet av kundplanen så långt möjligt ska kunna sköta sina ärenden med 
affärsverket på elektronisk väg eller annars utan personligt besök, om det är motiverat med tanke på tjänsten eller vården. 
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Landskapet erbjuder kunden en kundsedel utifrån bedömningen av kundens 
servicebehov. Därefter kan kunden välja en lämplig tjänsteproducent. För att kunden 
verkligen ska kunna välja den lämpligaste tjänsteproducenten ska kunden ha tillgång till 

jämförelseuppgifter om de producenter av kundsedelstjänster som landskapet har 
godkänt. En förteckning över tjänsteproducenter ger inte ensam en verklig möjlighet till 
jämförelse. Kunden väljer en tjänsteproducent och bokar själv tid hos producenten.  

När kunden har använt kundsedeln, ska han eller hon alltid ha möjlighet att ge respons 
och att utvärdera tjänsten och tjänsteproducenten. Responsen förmedlas till både 
landskapet i egenskap av anordnare av tjänsten och producenten. Responsen kan också 

utnyttjas för jämförelseuppgifter om tjänsteproducenterna.   

5.2 Processen för lansering av kundsedel  

Kundsedeln förutsätter en dialog mellan landskapet och producenterna. Den bidrar till en 
ökad ömsesidig förståelse mellan landskapet och tjänsteproducenterna av hur 
marknaden fungerar när tjänsten inte har konkurrensutsatts. Syftet med dialogen mellan 

landskapet och tjänsteproducenterna är att föra en öppen diskussion och att samarbeta 
för att tillhandahålla tjänster för invånare i landskapet. Dessutom är målet för dialogen 
att skapa effektiva tjänster och att tillgodose invånarnas servicebehov. 

På vilket sätt kan landskapet och tjänsteproducenterna föra dialog?  

Dialogen med tjänsteproducenterna är en interaktiv och framför allt kontinuerlig process 
som kan genomföras på flera olika sätt. Det är viktigt att landskapet skaffar sig 

marknadskännedom och känner igen producenterna inom sitt område samt förstår vilka 
lösningar och aktörer som redan finns på marknaden och vilka tjänster som kommer att 
lanseras inom den närmaste framtiden. Interaktionen med tjänsteproducenterna är inte 

envägskommunikation, utan en aktiv kommunikation samt möten, förhandlingar och 
evenemang där landskapets och producenternas representanter möts ansikte mot 
ansikte. Enligt de experter som har deltagit i utarbetandet av detta dokument ska 

dialogen vara en kontinuerlig process och den får inte upphöra efter det inledande skedet 
av lanseringen av en serviceprodukt. Dialogen och samutvecklingen ska inledas redan 
innan landskapet börjar planera lanseringen av kundsedeln. Innehållet i olika tjänster 

och målen för tjänsterna ska sättas upp i dialogen, som påbörjats i det inledande skedet. 
De kan utformas och olika synvinklar och tjänsternas verkningsfullhet blir beaktade på 
många olika sätt. Nytänkande, nya idéer och innovationer kan skapas genom dialogen. I 

dialogen ökar även den gemensamma förståelsen av regionala särdrag.  I figur 5 visas 
de olika skedena av dialogen. Det är högst sannolikt att man i och med att dialogen 
framskrider vill omarbeta målen för och innehållet i en tjänst innan man bestämmer det 

slutliga värdet på kundsedeln. De olika skedena av dialogen kan upprepas även efter att 
kundsedeln har lanserats.  

Kunder kan också involveras i planeringen och utvecklingen av tjänster, och de kan vara 

parter i dialogen.  Exempelvis kundjuryer som består av användare av tjänster kan 
utnyttjas i olika skeden av planeringen av kundsedelstjänster. Kundjuryernas starka sida 
är ett genuint kundperspektiv. Juryerna kan komma med konkreta förslag på hur 

tjänsterna kan utvecklas. Vid sidan av dialogen är det möjligt att göra en behovs- och 
användarorienterad samutveckling. Metoder för en sådan utveckling kan vara 

utredningar av servicebehov, omvärldsanalyser, kundrespons och dataanalyser av 
nuläget i verksamheten. 



19 
 

 
Figur 3. De olika skedena av den kontinuerliga dialogen mellan landskapet och tjänsteproducenterna 

 
Verktyg för dialog: 

  

Idétävlingar och enkäter 
Verkstäder 

Tjänstedesign 
Forskningsprojekt 

Begäranden om information 
Intervjuer 

Evenemang 

Möten  
Dialoger 

Evenemang 
 

 

I dialogen mellan landskapet och 
tjänsteproducenterna är det möjligt 
att 
 precisera landskapets behov och mål 

och informera producenterna om 
dem 

 ta del av marknaden och kartlägga 
potentiella tillhandahållare 

 söka nya lösningar 
 gemensamt utveckla verksamheten  
 definiera innehållen i 

kundsedelstjänsterna 
 säkerställa tillgången till information 
 kartlägga de viktigaste faktorerna för 

bestämning av värdet på kundsedeln. 
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5.3 De olika skedena av bestämningen av värdet på kundsedeln samt de 

synvinklar som ska beaktas vid bestämningen 

På den övre nivån begränsas värdet på kundsedeln å ena sidan av affärsverkets 
kostnader (den övre gränsen för värdet) och å andra sidan av marknadspriserna (den 

nedre gränsen för värdet), såvida dessa är tillgängliga. 

 

Figur 4. Bestämning av värdet på kundsedeln 

Bestämningen av värdet på kundsedeln kan delas in i följande fyra skeden: produktifiera 
tjänsterna, utreda kostnaderna för affärsverkets egen verksamhet, fastställa prisnivån 

för den privata produktionen och bestämma värdet på kundsedeln (figur 5). Indelningen 
är schematisk och i verkligheten upprepas de olika skedena av processen. I detta avsnitt 
behandlas olika synvinklar på dessa skeden.  

Figur 5. Processen för bestämning av värdet på kundsedeln 
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5.3.1 Produktifiering: bestämning av tjänster och avgiftsgrunder 

Innan landskapet bestämmer värdet på kundsedeln ska landskapet produktifiera 
tjänsterna, dvs. definiera innehållet i tjänsterna och grunden för bestämning av värdet 

på kundsedeln. Produktifiering av tjänster är ett mycket viktigt skede, eftersom fel i detta 
skede minskar på värdet i nästa skeden. Ju noggrannare tjänsterna har definierats, desto 

färre förväntas till exempel klagomål och avtalskonflikter. Det har varit svårt för 
kommunerna att på ett entydigt sätt definiera de tjänster som anskaffas med 
servicesedlar. Dessutom har tjänsterna inte alltid beskrivits på ett sådant sätt att 

kunderna och producenterna kan förstå dem. Innehållen i de tjänster som ska anskaffas 
med kundsedlar bör definieras i landskapen på ett och samma sätt. För närvarande kan 
det finnas skillnader mellan de blivande landskapens kommuner i tjänsternas innehåll. 

En städtjänst kan till exempel ingå i hemvården i vissa kommuner, men inte i andra 
kommuner. För att landskapet ska kunna definiera tjänsterna ska det först besluta om 
hur entydigt tjänsterna bör definieras med tanke på ändamålet. En tjänst kan definieras 

till exempel så att tjänsten omfattar serviceboende med heldygnsomsorg på den övre 
nivån eller så att den är noggrannare indelad per kundgrupp, till exempel serviceboende 
med heldygnsomsorg för äldre personer och serviceboende med heldygnsomsorg för 

rehabiliteringsklienter inom mental- och missbruksvården.  

Definitionen av tjänsterna påverkar även tjänsteproducenternas förmåga att producera 
tjänsterna. Om regelbunden hemvård till exempel har definierats så att tjänsten även 

omfattar nattvård, kan det begränsa små aktörers förmåga att producera tjänsten. I så 
fall kan det prövas om nattvården kan skiljas åt och tillhandahållas som en separat tjänst. 
Kundens synvinkel ska dock beaktas när tjänster skiljs åt.  När innehållet i tjänsterna 

definieras är det viktigt också att beakta producenternas synvinkel. Uppmärksamhet ska 
ägnas åt om en producent överhuvudtaget kan producera en tjänst enligt en viss 
definition och bland annat åt hur tjänsten enligt den valda definitionen sätts i relation till 

producentens potentiella tilläggsförsäljning. Möjligheten till tilläggsförsäljning kan öka 
producenternas intresse för att komma in på marknaden för tjänster som finansieras med 
kundsedlar. Å andra sidan är det bra att säkerställa att kundsedelstjänsterna omfattar 

de tjänster som kunderna utifrån lagstiftningen har rätt till.  

Genom de kriterier som har ställts upp för olika tjänster är det möjligt att styra 
tjänsteproduktionen i enlighet med landskapets mål. Det är viktigt att målet för 

kriterierna är balans. Kriterierna ska vara tillräckligt strikta så att landskapet kan försäkra 
sig om innehållet i de tjänster som anskaffas. Kriterierna ska dock ge ett tillräckligt stort 
spelrum för serviceinnovationer. När kriterier ställs upp är det viktigt att föra dialog med 

producenterna, eftersom kriterierna påverkar privata aktörs vilja att fungera som 
tjänsteproducenter. 

Utöver innehållet i tjänsterna ska landskapet välja en ersättningsgrund. Ersättningen kan 

i princip vara en kund-, episod-, prestations- eller timbaserad ersättning eller så kan 
producenten få en ersättning för uppnådda resultat, till exempel en förbättrad 
funktionsförmåga.  

Dessutom är det möjligt att kombinera en resultatbaserad ersättning med någon annan 
ersättningsgrund. Valet av ersättningsgrunder påverkas av tjänstens typ och 

möjligheterna att mäta tjänsten. En prestationsbaserad prissättning är lämplig när en 
tjänst har definierats noggrant och tjänsten kompletterar andra tjänster. När det gäller 
mätning är det bra att beakta att det i praktiken är arbetskrävande att mäta tjänster 

samt hur tillförlitliga resultaten blir. Vid mätning av exempelvis en hemvårdsklients 
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funktionsförmåga kan RAI användas, men utmaningen är huruvida resultaten är 
objektiva och är beroende av givna anvisningar. Den praktiska arbetsbördan med 
mätningen är en viktig fråga, eftersom det arbete som mätningen och förvaltningen 

kräver påverkar de potentiella besparingar som åstadkoms genom kundsedlar. 

5.3.2 Beräkning av affärsverkets produktionskostnader 

Enligt förslaget till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården får värdet på 
kundsedeln inte överstiga kostnaderna för affärsverkets egen produktion. Vid 
bestämningen av värdet på kundsedeln ska landskapet eller affärsverket därför vara 

medvetet om affärsverkets egna produktionskostnader: dessa utgör en övre gräns för 
kundsedelns värde. Utmaningar är bland annat hur anordnarens kostnader kan skiljas åt 
från affärsverkets kostnader. Kostnaderna kan beräknas på många olika 

noggrannhetsnivåer: ju noggrannare metod man använder, desto närmare de faktiska 
kostnaderna ligger beräkningen. Samtidigt ökar dock de resurser som beräkningen 
kräver.  

Grovt sett kan kostnaderna för den egna produktionen beräknas med två olika metoder, 
antingen uppifrån ner eller nerifrån upp. När kostnaderna beräknas uppifrån ner beräknas 
medeltal för kostnaderna. Ett exempel på detta är kostnaden per vårddag. Den beräknas 

genom att enhetens totala kostnader divideras med antalet vårddagar. När kostnaderna 
beräknas nerifrån upp sammanräknas de prestationer som behövs för att producera 
tjänsten i fråga. Exempelvis €/DRG-produkt är lika med summan av alla separata 

prestationer som har krävts för att tillhandahålla DRG-produkten. Det är viktigt att beakta 
vilka alla kostnader som ingår i kostnaderna för den egna produktionen: har förvaltningen 
eller kostnaderna för verksamhetslokaler fördelats till någon annanstans? Enligt vilka 

principer har dessa fördelats? Hur stor är varje kostnads andel? När kostnadsberäkningen 
är transparent underlättas samarbetet med tjänsteproducenterna. 

Utmaningar med kostnadsberäkningen är bokföringens och budgetens struktur i 

landskapen, till exempel vilka kostnadsställen som används, och hur stor del av 
kostnaderna för en tjänst som redan i bokföringen kan fördelas för tjänsten. 
Datasystemen och möjligheterna att ändra systemen påverkar också 

kostnadsberäkningen. I framtiden införs enhetligt definierade kontoplaner på nationell 
nivå. En jämförelse mellan olika landskap och aktörer i landskapen är möjlig när man 
använder gemensamma metoder för kostnadsberäkning och fördelar indirekta kostnader 

enligt samma principer.  

När en tjänst som finansieras med kundsedlar definieras, bör alla kostnader för 
produktion av tjänsten kunna fördelas för tjänsten på en tillräckligt noggrann nivå. JHS-

rekommendationerna innehåller anvisningar för landskapen om fördelning av kostnader 
enligt den serviceklassifikation som fastställs i rekommendationerna. Vad gäller tjänster 
som beviljas med kundsedel är serviceklasserna i JHS-rekommendationerna dock 

vanligen för stora.  

Exempelvis serviceklassen ”Muille kuin lapsiperheille tarkoitetut kotipalvelut, 
kotisairaanhoito ja kotihoito” (”Hemservice, hemsjukvård och hemvård för andra klienter 

än barnfamiljer”) omfattar i sig tre olika användningsändamål som omfattas av 
kundsedeln. De är sådana ändamål inom vilka landskapen kan anse det vara behövligt 

att ytterligare precisera definitionen av den tjänst som anskaffas med kundsedel (t.ex. 
tillfällig hemvård, regelbunden hemvård och nattvård inom hemvården). 
Serviceklassifikationen enligt JHS-rekommendationerna och fördelningen av kostnaderna 
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enligt klassifikationen är dock en bra utgångspunkt för beräkning av kostnader för 
tjänster som används mot kundsedel.  

Det är bra att använda JHS-rekommendationerna. Dessutom bör kostnadsställena i 

affärsverkens bokföringar byggas så att kostnaderna för olika tjänster så långt som 
möjligt kan beräknas redan i grundbokföringen utan tilläggsutredningar.  

5.3.3 Utredning av konkurrensläget på marknaden och prisnivån på den 

privata produktionen 

Landskapet kan föra dialog med potentiella producenter om produktifiering av 

kundsedeln och värdebestämning. När dialogen inleds kan landskapet sannolikt redan då 
ha en modell för produktifiering, och modellen innefattar också landskapets mål för den 
aktuella tjänsten. I arbetet med modellen kan landskapet utnyttja till exempel 

servicesedlar som tidigare har använts inom dess område (i olika kommuner), och 
värdena på sedlarna, samt utreda producenternas prisnivå i motsvarande eller 
närliggande tjänster. När landskapet bestämmer värdet på kundsedeln, ska landskapet 

kunna förstå på vilken nivå värdet bör bestämmas med tanke på effektivaste möjliga 
matchning mellan utbudet och efterfrågan, dvs. vilken ersättningsnivå som uppfyller 
både landskapets och potentiella producenters mål.   

I en dialog med privata aktörer är det möjligt att diskutera en lämplig ersättningsnivå. 
Detta kräver dock insikt av landskapet som anordnare av tjänster: privata aktörer har 
naturligtvis intresse för att behålla värdet på kundsedeln på högsta möjliga nivå. Det är 

viktigt att landskapet förstår dynamiken i samarbetet och tar inte emot svaren så som 
de ges. Dessutom är det bra att beakta att tvåpartsförhandlingar ofta ger fler resultat än 
gemensamma förhandlingar med alla tjänsteproducenter.  

Privata aktörer kan beräkna kostnaderna för produktion av tjänster på olika sätt än 
offentliga aktörer. För att det ska kunna vara möjligt att jämföra kostnader är det viktigt 
att harmonisera metoderna för fördelning av kostnader. Det har varit särskilt svårt att 

hitta en lämplig ersättningsnivå till exempel inom hemvården, eftersom producenten i 
fråga om denna tjänst behöver en tillräcklig stor volym i ett visst område för att 
verksamheten ska vara ekonomiskt rationellt. Det finns också skillnader i tolkningarna 

av indirekt arbete. Kundgruppen är mycket heterogen, vilket påverkar faktiska kostnader 
och även försvårar bestämningen av värdet på kundsedeln.  

Privata och offentliga aktörer har till exempel i fråga om serviceboende ofta fördelat totala 

kostnader på olika sätt: offentliga aktörer har fördelat merparten för tjänster och privata 
aktörer för hyror och mat.  

Exemplen ovan visar att kundsedelstjänsterna ska produktifieras noggrant och entydigt 

och att helheterna ska byggas upp så att kravet på innehållet i en tjänst i högsta möjliga 
mån motsvarar ersättningen för tjänsten. På så sätt kan landskapen få tillräckligt många 

producenter att tillhandahålla tjänster samt undvika avtalskonflikter och garantera 
ändamålsenliga tjänster för kunderna.  

En marknadskartläggning kan också användas för att beräkna kostnader. Genom 

kartläggningen kan det utredas till vilket pris privata aktörer tidigare har tillhandahållit 
motsvarande tjänster. Utmaningen är dock att hitta jämförbar och transparent 
information på marknaden, särskilt om de tjänster som inte tidigare i större omfattning 

har tillhandahållits av privata aktörer. För att marknadskartläggningen ska lyckas krävs 
det redan i kartläggningsskedet en väldefinierad produktifiering av tjänster. I samband 
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med detta kan landskapet också preliminärt, kalkylmässigt uppskatta de resurser som 
en privat aktör behöver för att tillhandahålla tjänsten, även om en exakt uppskattning 
ännu inte i detta skede är möjlig.  

En möjlighet att utreda prisnivån är också försök. Värdet på kundsedeln kan bestämmas 
på en viss nivå och sedan följas upp hur många privata aktörer som kommer in på 
marknaden. Utmaningen med försöket är dock att privata producenter blir osäkra om 

värdet på kundsedeln kontinuerligt förändras.  I de tjänster för vilka landskapet efter 
prövning kan använda kundsedlar är det i princip även möjligt att stegvis övergå till att 
landskapet först konkurrensutsätter tjänsterna och efter avtalsperioden beslutar om en 

eventuell övergång till kundsedlar.  

5.3.4 Bestämning av värdet på kundsedeln per produkt 

Enligt förslaget till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården ska hänsyn, 
när värdet bestäms, tas till tjänsteproduktionen i landskapet och dess prisnivå samt de 
kostnader som landskapets affärsverk skulle ha om det producerade en motsvarande 

tjänst. Landskapet ska kunna hitta en balans: ju högre värdet på kundsedeln är, desto 
fler producenter kan förväntas komma in på marknaden. Å andra sidan främjar stora 
ersättningar inte målen för kostnadsminskning. Kundsedelns värde ska dock vara sådant 

att kunden har möjlighet att med sedeln få en tjänst i enlighet med kraven i 
lagstiftningen. 

En synvinkel på ordnandet av landskapets tjänster är att betrakta konkurrensen mellan 

landskapet och andra landskap. Om landskapet vill locka tjänsteproducenter, kan vi tänka 
att det lönar sig för landskapet att betala en större total ersättning till producenterna än 
andra landskap. För få producenter är valet dock troligen inte så enkelt. Därför bör 

landskapet åtminstone pröva frågan. En dialog med tjänsteproducenterna torde vara den 
bästa metoden för att kartlägga även denna omständighet. De övriga landskapen bör 
framför allt ses som samarbetspartner med vilka det är bra att byta information och 

samarbeta.   

Bestämningen av värdet på kundsedeln påverkas även av landskapets mål för 
användning av kundsedlar. Syftet med ibruktagandet av kundsedeln kan bland annat 

vara att öka kundernas valfrihet, balansera efterfrågan och utbudet till exempel genom 
att förkorta köer samt höja kvaliteten och kostnadseffektiviteten i den egna 
tjänsteproduktionen.  

Värdet på kundsedeln ska bestämmas när kundsedeln första gången tas i bruk. Värdets 
nivå kan dock också behöva justeras under tjänsteproduktionen. På valet av frekvensen 
justeringar inverkar exempel frekvensen lönehöjningar, inflationen och andra faktorer 

som eventuellt påverkar tjänsterna och prissättningen av tjänsterna. Därför bör 
landskapet på förhand fundera på vilka kriterier som ska tillämpas när förändringar i den 
allmänna prisnivån införs i värdet på kundsedeln per typ av tjänst.  Även i detta avseende 

är landskapet tvunget att beakta å ena sidan vilka landskapets resurser är och å andra 
sidan hur producenterna reagerar. 

5.4 Framtida utmaningar och framgångsfaktorer vid bestämning av värdet 

på kundsedeln 

I framtiden ska landskapet ha mycket god kännedom om affärsverkets 

produktionskostnader för olika tjänster: å ena sidan för att det bestämda värdet på 
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kundsedeln inte ska överstiga produktionskostnaderna och å andra sidan för att värdet 
ska vara tillräckligt stort. När valfrihetslagen träder i kraft ökar utbudet av tjänster som 
finansieras med kundsedel avsevärt. När det gäller den nya marknaden finns 

tjänsteproducenternas priser inte färdigt tillgängliga. Landskapet kan då i början vara 
tvunget att testa på vilket sätt marknadsutbudet till kundsedelns först bestämda värde 
utvecklas. Om värdet på kundsedeln är för lågt uppstår det inget utbud. När värdet på 

kundsedeln bestäms utanför marknaden, är landskapets särskilda utmaning även att per 
tjänst övervaka och säkra kvaliteten och verkningsfullheten i de tjänster som anskaffas 
med kundsedlar. Därför ska landskapet i framtiden också ha mycket god kännedom om 

affärsverkets produktionskostnader för olika tjänster. 
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Framgånsfaktorer som experterna vid intervjuerna har identifierat i fråga 
om de nuvarande servicesedlarna (framöver eventuellt också i fråga om 

kundsedlarna)    

Anordnarperspektiv:  

 Mångproducentmodellen blir möjlig (både små och stora tjänsteproducenter) -> 

näringslivet förstärks. 

 Dialog med social- och hälsovårdsaktörer. En dialog där frågor kan beredas och 
utvecklas i samarbete, rutinerna harmoniseras och tjänsteproducenter 
utbildas. 

 Det är viktigt att handleda, följa upp och övervaka tjänsteproducenter. 

 Ändringen från servicesedel till kundsedel gör det enklare för anordnaren att 

organisera tjänster, eftersom tjänsterna inte längre behöver 
konkurrensutsättas. Detta är särskilt viktigt i tjänster som är långvariga.  

 Tillgången till tjänster ska förbättras till exempel om anordnaren saknar 

tillräckliga resurser för att organisera tjänsterna.  

 Möjliggör kostnadshantering och kostnadsminskning, om en del av de tjänster 
för vilka landskapet har organiseringsansvar har ett fast pris när de 
tillhandahålls mot servicesedel.  

 Kommunikationen och uppdateringen av informationen om tjänsteproducenter 

är av avgörande betydelse och bör processeras bra.  

Producentperspektiv:  

 Möjlighet även för små aktörer att delta i landskapets servicesystem, när tjänster 
tillhandahålls mot kundsedlar utan konkurrensutsättning. 

 Det är viktigt att hålla anordnaren uppdaterad om den egna verksamheten så 
att kunderna också ska ha tillgång till aktuell information för att kunna jämföra 

och välja tjänsteproducenter.  

Kundperspektiv:  

 Kunderna har möjlighet att välja tjänsteproducenter (offentliga/privata) och få 
variation i producenterna och tjänsterna.  

 Kunderna har möjlighet att ge respons på tjänsteproducenter/tjänster och 
jämföra tjänsteproducenter. 

 Kunderna har möjlighet att få service snabbare. 

Elektroniska system underlättar hanteringen av kundsedelstjänster och 
systematiserar processer ur både anordnarens, producentens och kundens synvinkel.  
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Utmaningar som experterna har identifierat i fråga om servicesedlarna 
(framöver eventuellt också i fråga om kundsedlarna) 

Anordnarperspektiv:  

 Det finns olika rutiner i olika tjänster när det gäller servicesedlar, vilket är 
krävande ur både anordnarens och en enskild tjänsteproducents synvinkel. Alla 
parters arbete blir lättare om rutinerna harmoniseras i så stor omfattning som 

möjligt. 

 Servicesedlar kan användas i olika datasystem och då är det svårt att få en 
helhetsbild till exempel med tanke på kostnaderna. 

 När kundvolymerna och volymerna kundsedelstjänster ökar, ökar också 
uppföljningen och övervakningen.  

 De nuvarande otillräckliga regelböckerna/anvisningarna vid övergången från 
servicesedlar till kundsedlar. 

 Resurserna för den egna verksamheten när tjänsteproducentfältet förändras till 
exempel om en av tjänsteproducenterna upphör med sin verksamhet och 

produktionsansvaret oväntat återgår till anordnaren eller om nya 
tjänsteproducenter kommer in på marknaden och en stor del av kunderna 
börjar anlita dem. 

 Bestämning av värdet på kundsedeln särskilt för tjänster som tillhandahålls i 

hemmet, och hänsynen till tilläggsersättningar, dvs. omgivningsfaktorer, vid 
värdebestämningen.  

Producentperspektiv: 

 Allt för strikta kriterier för tjänsteproducenter kan göra det svårare att bli 
tjänsteproducent eller så kan de medföra förseningar i till exempel 

utbetalningen av ersättningar, om det finns flera omständigheter som ska följas 
upp och rapporteras.  

 Otillräckligt affärskunnande, till exempel på vilket sätt verksamheten ska ändras 
om ersättningarna till tjänsteproducenterna ändras eller om anordnaren ändrar 

tjänstebeskrivningen, villkoren för tjänsteproducenter. 

 Om anordnaren ställer upp alltför strikta kriterier för hur tjänsterna ska 
produceras, kan inga nya innovativa tjänster tas fram. 

Kundperspektiv:  

 Kunden saknar tillräcklig information och förståelse av sina möjligheter att få 
tjänster mot servicesedel, samt möjlighet att jämföra och välja tjänster och 

tjänsteproducenter.  

 Vid valtidpunkten saknar kunden tillräcklig information om kostnader som 
kunden själv orsakas av användningen av servicesedeln/kundsedeln. 

 Sedeln motsvarar inte servicebehovet, processen anses vara byråkratisk och 
oklar, sedeln gör att tjänsterna blir mer splittrade om kunden redan kan 

använda flera andra tjänster. 

 Kommunernas olika rutiner för att ta i bruk servicesedlar skapar ojämlikhet. 
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6 Förslag till modell för ersättning av kundsedlar 

Enligt beskrivningen ovan finns det flera skeden i bestämningen av värdet på kundsedeln. 
Varje skede är förknippat med osäkerhet och kan genomföras på flera olika sätt. När en 
modell för ersättning av kundsedlar tas fram, ska hänsyn tas till förhållandena i 

landskapet och landskapets mål samt produktifieringen av olika tjänster. Därför går det 
inte att föreslå en enda entydig modell. Genom ett exempel är det dock möjligt att 
presentera en ersättningsmodell för de vanligaste typerna av tjänster.  

Landskapets mål och beaktandet av målen i ersättningsmodellen 

När en modell för ersättning av kundsedlar planeras, är det viktigt att beakta landskapets 
mål och att ta fram en sådan modell som främjar uppnående av målen. Landskapet ska 

naturligtvis självt fastställa mål. I detta arbete kan landskapet utnyttja bland annat målen 
för social- och hälsovårdsreformen och valfrihetslagen. Ett viktigt mål är verkningsfullhet.  

Ersättningsmodellen bör bygga på mål som är mer relevanta för anordnaren än 

producenten och som producenten genom sin verksamhet kan påverka. Om ett mål är 
mer relevant för producenten än anordnaren (t.ex. kundnöjdhet), är incitamentet 
onödigt, eftersom producenten ändå ser till att målet uppnås. Om producenten i sin tur 

inte genom sin verksamhet kan påverka uppnåendet av målet, främjar incitamentet inte 
uppnåendet av målet och å andra sidan kan producenten också utan egen förtjänst få en 
incitamentsbaserad ersättning. Dessutom är det bra att ett resultat som ska uppnås har 

definierats på ett tydligt sätt, men att metoderna för att uppnå resultatet är valfria. 

Verkningsfullhet är ett exempel på ett mål som är mer relevant för anordnaren än 
producenten och som producenten också kan påverka. Med verkningsfullhet avses en 

sådan förändring i en kunds hälsa, livskvalitet eller funktionsförmåga som har 
åstadskommits genom en viss tjänst. Enkelt sett mäts verkningsfullheten med följande 
två mätare: effektmätare som bygger på registeruppgifter, till exempel dödlighet, 

andelen personer som har övergått till service med heldygnsomsorg eller antalet 
jourbesök, och effektmätare som har rapporterats av kunder, till exempel PROMIS eller 
EQ5D. 

När målet är en effektiv tjänst kan målet uppnås genom olika styrningsmekanismer. 
Landskapet kan till exempel redan i tjänstebeskrivningen ställa upp vissa ramvillkor för 
tjänsteproduktionen.  

Landskapets mål och styrmetoder utgör på så vis en matris (se figur 6) – inom detta 
dokument fokuserar vi endast på korsningspunkten mellan ersättningsmodell och 
verkningsfullhet. 
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Figur 6. Landskapets mål och styrmetoder 

Generellt sett kan verkningsfullhet bindas till ersättningsmodellen på följande två sätt:  

 genom att fastställa tjänsteproducentens ansvar till ett mer omfattande ansvar än 
vad produktionen av enskilda prestationer är (Bundled Payment eller 
episodbaserade ersättningar)  

 genom att lägga till en incitamentsbaserad del i den prestationsbaserade 
prissättningen. 

Fördelen med en ersättning av Bundled Payment-typ är att producentens incitamentet 

till högsta möjliga verkningsfullhet är inbyggt i ersättningen. Exempel på en sådan lösning 
i Finland är (vanligen mindre) kommuners fullständiga utkontrakteringar av social- och 
hälsovårdstjänster. När en tjänsteproducent har ansvar för alla social- och 

hälsovårdskostnader för sina kunder, har tjänsteproducenten intresse för att satsa på 
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tjänsterna på basnivå. En satsning på exempelvis primärvården medför vanligen 
besparingar inom den specialiserade sjukvården.  

 

I förslaget till valfrihetslag definieras de tjänster som ska tillhandahållas mot kundsedlar 
relativt noggrant, och i regel är tjänsterna enskilda tjänster. Därför är det i praktiken 
naturligast att inkludera verkningsfullhet i bestämningen av värdet på kundsedeln genom 

en incitamentsbaserad modell.  

6.1 Ersättningsmodell med tre komponenter 

Enligt förslaget till valfrihetslag ska landskapets affärsverk göra en tjänstebeskrivning 
enligt kundsedel och bestämma värdet på kundsedeln. Beskrivningen och 
värdebestämningen godkänns sedan av landskapet. Utöver den del som betalas till alla 

producenter kan ersättningar baserade på olika omständigheter eller incitament också 
betalas till producenter i enlighet med affärsverkets värdebestämning. Affärsverket ska 
beskriva grunderna för ersättningar baserade på olika omständigheter och som godkänns 

som en del av villkoren för landskapets förvaltningsbeslut.  

Modellen utgörs av följande tre komponenter: 1) grundersättning, 2) ersättningar 
baserade på olika omständigheter och 3) incitament (figur 7). Grundersättning är en 

ersättning som har fastställts för varje tjänst i landskapet. Den betalas alltid för 
producerade tjänster som uppfyller kriterierna, oberoende av omständigheter eller 
uppmätta resultat av tjänsten. Ersättningar baserade på olika omständigheter kan 

betalas på det sätt som landskapet har fastställt, till exempel för kostnader som orsakas 
av glesbygd eller andra regionala förhållanden. Incitamentsbaserade ersättningar betalas 
enligt de mätare som landskapet har fastställt. Den totala ersättningen får inte överstiga 

kostnaderna för affärsverkets egen produktion, såvida det inte är nödvändigt med tanke 
på den tjänst som kunden behöver.   

Den totala ersättningen till en producent är lika med kundsedelns värde, som har fåtts 

som resultat av den ovan beskrivna processen. Anordnaren kan fördela värdet på de tre 
komponenterna på önskat sätt. Särskilt i början kan den totala ersättningen utgöras 
enbart av en grundersättning, och senare kan den fördelas på olika komponenter stegvis. 

Nedan beskrivs användningen av modellen genom exempel. 

Exempel: fortlöpande hemvård enligt Bundled Payment-modellen 

Inom hemvården kan Bundled Payment-modellen i princip i yttersta fall tillämpas så 

att ersättningar inte betalas för prestationer utan för resultat. Ett resultat kan 
exempelvis vara att en äldre person klarar sig i hemmet själv och 
tjänsteproducenten får en viss ersättning för varje månad under vilken personen har 

bott hemma utan jourbesök eller perioder på en avdelning.  

Detta kräver dock att tjänsteproducenten ansvarar för alla tjänster som 
tillhandahålls i hemmet, bland annat måltids- och säkerhetstjänster och 

läkartjänster, vid sidan av hemvården. Detta skulle sannolikt vara en bra rutin med 
tanke på verkningsfullheten, men utifrån förslaget till valfrihetslag lämpar det sig 
snarare för en personlig budget än kundsedelssystemet, som är avsett för köp av 

enskilda, specificerade tjänster.  
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Figur 7. Prissättningsmodell med tre komponenter 

6.1.1. Ersättningar baserade på olika omständigheter 

Enligt förslaget till valfrihetslag kan tjänsteproducenter ersättas ytterligare kostnader 
som föranleds av regionala förhållanden. Sådana förhållanden kan vara till exempel 
befolkningstäthet, fjärrorter, språkliga förhållanden eller andra motsvarande lokala 

omständigheter. Behovet av ersättningar baserade på olika omständigheter kan delvis 
påverkas av en noggrann definition av innehållet i tjänsten.  

I praktiken blir ersättningar baserade på olika omständigheter viktigast i tjänster där 

man vill att tjänsten tillhandahålls som närservice i så bred utsträckning som möjligt 
inom hela landskapet, och vars produktionskostnader varierar stort i olika delar av 
landskapet beroende på förhållanden.  

Exempel på en sådan tjänst är hemvården. Om till exempel avstånden från stora städer 
till många kunder är långa i landskapet, medför det ytterligare kostnader för 
tjänsteproducenterna. Å andra sidan är det möjligt att låta marknaden styra hur 

tjänsteproduktionen etableras i till exempel stadscentrum. Detta är möjligt i enskilda, 
sällan upprepade tjänster där landskapet anser att kunderna kan resa till 
tjänsteproducenterna. 

Om man beslutar att börja använda ersättningar baserade på olika omständigheter, är 
utmaningen att bestämma ersättningarnas belopp: den del som föranleds av olika 

omständigheter ska kunna avskiljas från den offentliga aktörens kostnader. Exempelvis 
kostnaden per timme för hemvård inom den offentliga produktionen kan variera enligt 
område inom landskapet. En del av kostnadsvariationen kan orsakas av olika 

förhållanden, en del av en relativ ineffektivitet i verksamheten. Detta ska beaktas vid 
beräkningen av den ersättning som betalas till producenten. Nedan (figur 9) visas hur 
ersättningarna baserade på olika omständigheter avskiljs från grundpriset. I område C 

har det till exempel bedömts att producenterna av kundsedelstjänster kan nå en lägre 
kostnadsnivå än den nivå som den offentliga aktören når. Den beräknade 
grundersättningen är 67 euro och ersättningen baserad på olika omständigheter ungefär 

16 euro. Genom en effektiv verksamhet kan kostnaden hos producenten av 
kundsedelstjänster därför vara 15 euro lägre än den offentliga aktörens kostnad. Det 
finns flera sätt att beräkna grundersättningen och ersättningen baserad på olika 

omständigheter. Nedan presenteras tre alternativ. 

1. Enligt alternativ 1 betalas medeltalet av de grå staplarna i figur 9 till producenten, 

dvs. medeltalet av kostnaderna för offentlig produktion i olika områden i 

landskapen. Fördelen med denna metod är att beräkningsmetoden är enkel. 

Nackdelen är dock att metoden inte skapar några incitament för producenter av 
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kundsedelstjänster att höja effektiviteten i förhållande till effektiviteten hos den 

offentliga aktören.  

2. Enligt alternativ 2 fastställs grundersättningen för kundsedeln enligt 

produktionskostnaderna i det område där de offentliga produktionskostnaderna är 

de lägsta. Ett tillägg per område skulle betalas för alla andra områden beroende på 

hur affärsverkets egna kostnader varierar i enskilda områden. I detta 

beräkningsalternativ är områden där affärsverket har höga kostnader i jämförelse 

med förhållandena de mest intressanta för privata aktörer. Konkurrensen riktas till 

områden där produktiviteten i den offentliga verksamheten ska utvecklas mest. 

Nackdelen är att valfriheten inte är jämlik i hela landskapet. 

3. Enligt alternativ 3 beaktas kostnadsvariationen i ersättningen kalkylmässigt. Först 

beräknas vilket värdet på kundsedeln är som lägst när affärsverket producerar 

tjänsten. Ersättningen baserad på olika omständigheter betalas om det i området 

inte är möjligt att uppnå en lika hög produktivitet till exempel på grund av långa 

resor. Fördelen med denna modell är att valfriheten är jämlik i olika områden i 

landskapet, eftersom alla områden är lika intressanta för privata aktörer. 

Utmaningen är hur de ytterligare kostnaderna som föranleds av regionala 

förhållanden kan beräknas tillräckligt noggrant för att priserna ska kunna 

fastställas på rätt sätt. I praktiken finns det i alla fall en del utmaningar med 

beräkningen av ersättningen baserad på olika omständigheter. Därför borde 

beräkningsprocessen vara iterativ, dvs. processens skeden upprepas genom 

stegvis förbättring. 

 

Figur 8. Bestämning av ersättningar baserade på olika omständigheter – hemvård som exempel 

Ersättningar baserade på olika omständigheter kan vara mycket viktiga i vissa områden 

och tjänster, för att den totala ersättningen ska vara attraktiv för producenter och för att 
det ska uppstå utbud i olika områden. Grunderna för bestämning av sådana ersättningar 
ska vara tydliga och enkla. 

I figur 9 nedan visas hur penningresurser omvandlas till effekter, genom ett exempel från 
hemvården. Det är viktigt att inse att den enhet som kostnaderna beräknas för, till 
exempel en kundtimme, är enbart en del av helheten och att både förhållandena och 

effektiviteten i arbetsrutinerna i alla skeden kan inverka på hur stor den slutliga effekten 
är i förhållande till de ursprungliga resurserna. 
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Figur 9. Exempel på hur priset per kundtimme inom hemvården bestäms 

6.1.2. Incitamentsbaserade ersättningar 

Den tredje komponenten i ersättningsmodellen, dvs. incitamentsbaserad ersättning, 
bygger på landskapets mål och mätarna för målen. I tjänster som finansieras med 

kundsedlar kan modellen för incitamentsbaserade ersättningar bygga exempelvis på hur 
olika delmål för kvaliteten och verkningsfullheten har uppnåtts. Mål för vilka 
ersättningsbaserade ersättningar betalas kan variera enligt tjänst. Mätningen av hur 

vården i enskilda tjänster som upphör har lyckats kan skilja sig betydligt från vården i 
exempelvis heltäckande, fortlöpande tjänster som hemvård. Om målet är 

verkningsfullhet kan det framkomma på olika sätt i olika tjänster. I detta avsnitt 
behandlas särskilt målet för verkningsfullheten och mätningen av målet som en del av 
incitamentsbaserade ersättningar. 

Incitament baserade på verkningsfullhet 

Som ett strategiskt mål på den övre nivån är verkningsfullhet ett bra mål. 
Verkningsfullhet ska dock definieras noggrannare enligt tjänst: vad innebär 

verkningsfullhet i varje enskild tjänst och för varje kundgrupp? Vad är målet? På vilket 
sätt mäts uppnåendet av målet? I tabellen nedan finns exempel på effektivitetsmål och 
mätare för målen enligt tjänst. Effektivitetsmålen kan skilja sig även för en och samma 

tjänst i olika landskap – allt beror på strategiska mål på den övre nivån, prioriteringar 
och synsätt.  
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Tjänst 
Exempel på ett 
effektivitetsmål 

Exempel på mätare för 
målet 

social rehabilitering 

förebyggande av 
marginalisering 

social livskvalitet * 

sysselsättning 
andelen sysselsatta av alla 

kunder 

hemservice 

bättre livskvalitet PROMIS 10 * 

klara sig i hemmet 
andel som övergått till 
service med heldygnsomsorg 

hemvård 

bättre livskvalitet PROMIS 10 * 

klara sig i hemmet 
andel som övergått till 

service med heldygnsomsorg 

bostadsservice för 

personer med 
funktionsnedsättning 

upprätthållande av 

livskvalitet och 
funktionsförmåga 

PROMIS 10 * 

undvika onödiga jourbesök antalet jourbesök 

arbetsverksamhet 
upprätthållande av 
livskvalitet och 

funktionsförmåga 

PROMIS 10 * 

hemsjukvård undvika sjukvård 
andel som övergått till 
sjukhusvård 

medicinsk 
rehabilitering 

förbättring av fysisk 
funktionsförmåga 

fysisk funktionsförmåga, t.ex. 
genom PROMIS-enkät 

tandprotetik 

förmåga att tugga maten  

OHIP 14 
förebygga sociala 

olägenheter 

 

Det är viktigt att först fastställs mål och sedan mätare med vilka uppnåendet av målen 
mäts. Det finns i princip två olika effektivitetsmätare: kliniska mätare (eller mätare som 

bygger på registeruppgifter) och mätare som har rapporterats av kunder. Dessa 
kompletterar varandra och det är viktigt att mäta båda. De förstnämnda är relativt enkla 
och kan beräknas utifrån data från klient- och patientdatasystemen. När det gäller de 
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sistnämnda är mätningen svår. Det finns nämligen många internationellt validerade och 
känsliga mätare för att mäta effekter som rapporterats av kunder, men den systematiska 
användningen av sådana mätare i Finland har hittills varit liten. Sådana av kunderna 

rapporterade förändringar i kundens funktionsförmåga, hälsa och livskvalitet är dock just 
de mest relevanta effekterna, och därför bör användningsområdet framöver utvidgas.  

När effektivitetsmålen och effektivitetsmätarna har fastställts, bör alla mätare tas i bruk 

genast i anslutning till lanseringen av kundsedeln. På så sätt kan data om tjänsternas 
verkningsfullhet samlas in så småningom. Incitamentet kan först bindas enbart till en 
eller några mätare. När data om tjänsternas verkningsfullhet har samlats in, kan fler 

mätare stegvis införas i den incitamentsbaserade modellen. På motsvarande sätt kan 
incitamentets andel av den totala ersättningen först vara mindre och senare höjas. 

Incitament baserade på verkningsfullhet i mångproducentmodellen 

I anslutning till social- och hälsovårdsreformen införs mångproducentmodellen i allt 
större utsträckning. Detta ökar utmaningen när det gäller mål och incitament: vem äger 

kundförhållandet? Är kunder, till exempel ur producentens synvinkel, användarna av 
tjänster eller landskapet som ger finansieringen? Vems förtjänst (eller fel) är effekten? 
Ansvaret för en enskild kund kan fördelas på en allt större grupp av producenter. 

Verkningsfullheten bör dock mätas ur kundens synvinkel, inte ur tjänsteproducentens.  

Särskilt för socialtjänsterna är effektivitetsmålet ofta relativt inexakt, till exempel en 
förändring i livskvaliteten. I flera specifika och snävt specialiserade tjänster, som 

specialiserad sjukvård, är situationen en annan. En ortopedisk klinik kan till exempel 
belönas utifrån ledens rörelsebana och en inremedicinsk klinik utifrån glukoskontroller 
för diabetiker. I socialtjänsterna är målet dock i stort sett gemensamt. Det är inte möjligt 

att separat mäta hemvårdens effekter på livskvaliteten och social- och hälsocentralens 
effekter på livskvaliteten. På vilket sätt fördelas därför ersättningen mellan olika 
tjänsteproducenter? 
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Figur 10. Vårdkedjorna för kunderna fördelas oftast på flera tjänsteproducenter. Bollarna beskriver olika tjänster. 

Om den incitamentsbaserade ersättningen till alla producenter bygger på en och samma 

effekt som rapporterats av en kund, till exempel en förändring i kundens livskvalitet, är 
man oundvikligen i en situation där ansvaret för kunden och därigenom resultatet är 
gemensamt. Dessutom kan kunden byta tjänsteproducent med vissa mellanrum. Då kan 

det till exempel hända att tjänsteproducent A ansvarar för kundens hemvård från och 
med början av året. Kunden blir dock missnöjd med producenten och byter i början av 
april A till tjänsteproducent B, som kunden är nöjd med. I slutet av året konstateras 

kundens livskvalitet ha blivit bättre. Då skulle det vara uppenbart fel och orättvist att den 
incitamentsbaserade ersättningen fördelas mellan A och B i proportionen 3:9 (de 
månader i vilka tjänsteproducenten ansvarade för tjänsteproduktionen), eftersom det 

torde vara sannolikt att A åtminstone inte särskilt positivt har bidragit till kundens 
livskvalitet.  

Ersättningar kan på så vis fördelas mellan olika producenter utifrån kundnöjdhet. I sin 

enklaste form kan kunden tillfrågas om kunden skulle rekommendera den aktuella 
tjänsteproducenten (ja/nej). Ett därtill hörande villkor kan också införas i utbetalningen 
av incitamentsbaserade ersättningar: om kunden inte rekommenderar producenten 

betalas ingen ersättning. Sannolikhetsskalan för rekommendation kan naturligtvis också 
vara mer specifik och villkoren för utbetalning mer komplicerade. Åtminstone i det 
inledande skedet är det dock förmodligen motiverat att använda relativt enkla modeller. 

Verkningsfullhet i relation till användningsändamålen med kundsedeln 

Det är viktigt att tjänsternas verkningsfullhet mäts i stor utsträckning och data om 
verkningsfullheten används vid klientstyrningen.  När vi talar om en tjänsts 

verkningsfullhet är det också bra att beakta ovan beskrivna användningsändamål med 
kundsedeln (avsnitt 3.4). De är nämligen relativt olika och därför är målen också olika.  
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I tabellen nedan beskrivs genom exempel förhållandet mellan användningsändamål, mål 
och verkningsfullhet. Synvinklarna i tabellen är förenklingar. Syftet med dem är att hjälpa 
producenten att beakta anordnarens mål även utifrån användningsändamålet med 

kundsedeln.  

Användningsändamål Synvinklar på 

anordnarens mål 

Synvinklar på 

verkningsfullheten 

1) Öka kundernas valfrihet. Om målet endast är att 
öka valmöjligheterna, 

inte att effektivisera den 
egna verksamheten, är 
det förmodligen viktigt 

att kvalitetsnivån är 
densamma som i den 

egna verksamheten. 

Verkningsfullheten ska 
ligga på minst samma 

nivå som i den egna 
verksamheten. 

2) Komplettera det andra 
valfrihetselementet, till 
exempel bevilja tjänster för 

kunder med en personlig 
budget som en del av den 

servicehelhet som kunden 
behöver. 

Om behovet av en tjänst 
är kortvarigt, är målet 
främst en högkvalitativ 

och felfri 
tjänsteproduktion. Om 

behovet av en tjänst är 
fortlöpande är målen de 
som fastställs i punkt 3. 

Verkningsfullheten är 
relevant. 

3) Skaffa fortlöpande 
tjänster för personer som 

inte uppfyller kriterierna för 
en personlig budget. 

Målet för en fortlöpande 
tjänst är effekter på 

livskvaliteten, hälsan och 
funktionsförmågan. 

Verkningsfullheten är 
absolut relevant. 

4) Skaffa enskilda tjänster, 

till exempel förkorta köerna 
till specialiserad sjukvård. 

Målet är att skaffa 

åtminstone en lika 
högkvalitativ tjänst som 
den egna produktionen. 

Beroende på tjänst: 

verkningsfullheten är 
relevant i till exempel 
operationer, medan de 

övriga kvalitetselementen 
är mer relevanta i 
diagnostiken (en specifik 

och sensitiv tjänst). 

5) Öka konkurrensen i syfte 

att höja kvaliteten och 
kostnadseffektiviteten i 
affärsverkets egen 

tjänsteproduktion. 

Beroende på vad man vill 

höja, dvs. vilka 
utvecklingsområdena är 
inom den egna 

produktionen. 

(Kostnads)effektiviteten 

är särskilt viktig.  
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6) Komplettera 
affärsverkets tjänster till 

exempel så att affärsverket 
inte behöver ha en 
reservkapacitet. Om kunden 

då vägrar att ta emot 
kundsedeln, organiserar 
landskapet tjänsterna på 

något annat sätt, till 
exempel köper tjänsterna. 

Målet är att skaffa 
åtminstone en lika 

högkvalitativ tjänst som 
den egna produktionen. 

Beroende på tjänst: 
verkningsfullheten är 

relevant i till exempel 
operationer, medan de 
övriga kvalitetselementen 

är mer relevanta i 
diagnostiken (en specifik 
och sensitiv tjänst). 

När det gäller kundsedeln ska hänsyn tas till att verkningsfullheten i stort sett bestäms 
redan då beslutet om beviljande av kundsedel fattas. Inom den medicinska sektorn 
undersöks verkningsfullheten i enskilda behandlingar (såsom en operation jämfört med 

en konservativ vård), och valet av vårddirektiv styrs av rekommendationer för god 
medicinsk praxis. Tillsvidare används motsvarande rekommendationer inte i 
socialtjänsterna i en lika stor skala. Det är viktigt att följa upp och jämföra olika tjänsters 

och tjänsteproducenters verkningsfullhet särskilt när det är fråga om en ny tjänst eller 
en brett definierad tjänst, som social rehabilitering.  

6.2 Exempel på ersättningsmodell 

De tjänster som skaffas med kundsedel kan delas in i tre kategorier enligt typ av tjänst 
(avsnitt 3.4). Nedan beskrivs genom exempel på vilket sätt bestämningen av värdet på 
en tjänst av engångsnatur eller en kortvarig tjänst respektive en tillsvidare fortlöpande 

tjänst kan ske och vilka frågor som ska beaktas då. 

Tjänst av engångsnatur eller kortvarig tjänst 

Ett exempel på tjänst av engångsnatur är en dagkirurgisk operation. Ett exempel på 
kortvarig tjänst är en ortopedisk operation, till exempel en höftoperation, som inkluderar 
exempelvis en kort rehabiliteringsperiod.  

Processen för bestämning av värdet på kundsedeln inleds med produktifiering av 

tjänsten. Denna inbegriper definition av innehållet i tjänsten och val av 
ersättningsgrunder. När det gäller en dagkirurgisk operation utgörs 
innehållsbeskrivningen av en definition av det medicinska innehållet och de definitioner 

av kvalitetskriterierna som krävs för att genomföra vården. Ersättningsgrunden för denna 
tjänst kan vara prestation. Å andra sidan kan det redan på förhand vara känt hur 
krävande operationen är, och då kan den prestationsbaserade grunden vidare delas in i 

svårighetsklasserna. För att beräkna kostnaden för operationen kan man använda till 
exempel DRG-modellerna, som används numera. När konkurrensläget på marknaden 
utreds, ska man samla in data om icke-offentliga aktörers kostnader och 

verksamhetsbetingelser på den kommande kundsedelsmarknaden.  

Det är möjligt att till producenter betala ersättningar baserade på olika omständigheter 
utöver grundersättningen. I fråga om en enskild operation är det dock mer relevant att i 

stället för på ersättningar baserade på olika omständigheter fokusera på att ta fram en 
fungerande modell som bygger på incitamentsbaserade ersättningar. Med ersättningar 
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baserade på olika omständigheter ersätts producenten ytterligare kostnader som 
föranleds av miljöförhållanden. Det är ändamålsenligast att använda ersättningar 
baserade på olika omständigheter när man vill sporra producenter att bedriva 

verksamhet i områden där de inte annars skulle vara verksamma på grund av 
marknadskonkurrensen. I fråga om vissa operationer kan det vara möjligt att tjänsterna 
inte behöver vara tillgängliga i alla av landskapets områden, utan tjänsterna kan 

koncentreras. Detta ska även stödja en tillräcklig kompetenskoncentration. 

Utöver grundersättningen och eventuella ersättningar baserade på olika omständigheter 
kan en incitamentsbaserad ersättning bestämmas för en tjänst. Den incitamentsbaserade 

ersättningen ska bygga på mätare för verksamheten, och mätarna ska i sin tur bygga på 
de mål som har satts upp för verksamheten. Först ska landskapet fastställa sina mål för 

denna tjänst. Eftersom det även på kundsedelsmarknaden är bra att försöka hitta en 
balans mellan utbud och efterfrågan, är målet sannolikt att främst skaffa minst en likadan 
prestation som landskapets affärsverk skulle tillhandahålla. Därför torde kvalitetsmålen, 

såsom felfrihet, höra till de viktigaste målen. Incitamenten kan då användas omvänt, 
dvs. om en producent inte uppnår den normala kvaliteten betalas ingen 
incitamentsbaserad del.  

Det är dock också möjligt att sätta upp effektivitetsmål för en åtgärd till exempel i fråga 
om smärta och fysisk funktionsförmåga som rapporterats av patienter t.ex. 
höftoperationer). I så fall ska dessa mätas före åtgärden och vid lämpliga tidpunkter efter 

åtgärden. Bedömningen av när mätningar ska göras ankommer främst på specialläkare, 
eftersom det beror på åtgärd hur fort resultatet efter åtgärden kan utvärderas på ett 
tillförlitligt sätt. Det gäller också att välja mätare med vilka symptom mäts. I denna fråga 

bör landskapet dra upp riktlinjer, eftersom man brukar använda specifika mätare inom 
varje specialitet och man, om landskapet inte styr verksamheten, vid varje åtgärd lätt 
beslutar att använda olika mätare. Man kan exempelvis använda Oxford Knee Score i 

knäoperationer och Oxford Hip Score i höftoperationer, i stället för att vid alla operationer 
mäta smärtan på VAS-skalan och funktionsförmågan exempelvis med PROMIS-mätare. 
Gemensamma mätare bidrar till att förbättra den ömsesidiga jämförelsen av olika 

åtgärder. 

I detta exempel skulle det därför gå att välja VAS till mätare för smärta och enkäten 
PROMIS Physical Functioning till mätare för fysisk funktionsförmåga. Målet kan vara till 

exempel att smärtan efter åtgärden är högst 2 och att värdet på Physical Functioning-
mätaren förbättras med minst 20 poäng. Till dessa mål binds ett ekonomiskt incitament, 
till exempel högst 10 procent av grundsättningen. Den incitamentsbaserade ersättningen 

kan bestämmas stegvis så att exempelvis en förbättring med 10 poäng ger en ersättning 
på 5 procent och en förbättring med 20 poäng en ersättning på 10 procent. Alternativt 
kan den incitamentsbaserade ersättningen skalas linjärt mellan noll och den högsta 

ersättningen. För det tredje är det möjligt att fastställa en målnivå och att betala en 
ersättning för uppnående av nivån. För andra resultat betalas inga ersättningar alls. Det 
sistnämnda är förenligt med Världsbankens följande rekommendation: I en 

Estlandskontext har Världsbanken rekommenderat att incitamentsmodellen bör bygga på 
en hög målnivå i stället för gradering (Världsbanken 2017). I samma kontext har 
Världsbanken rekommenderat att ersättningen bör vara tillräckligt stor för att den ska 

påverka producentens verksamhet. En tillräckligt hög ersättning kan förmodligen hittas 
genom dialog och försök. En rationell ekonomisk aktör strävar dock i regel efter att få ett 
incitament, om incitamentet är större än de insatser som ska göras för att få 

incitamentet. På allmän nivå är andelen incitamentsbaserade ersättningar inom social- 
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och hälsovården tämligen liten av de totala ersättningarna till producenterna. I OECD-
länderna har den varierat mellan 0,5 och 15 procent beroende på tjänst.2   

De valda mätarenkäterna ska genomföras för patienter före och efter en åtgärd enligt 

tidschemat för åtgärden. Sedan ska det kontrolleras om målen har uppnåtts eller inte, 
och utifrån detta betalas en eventuell incitamentsbaserad ersättning. 

                                            
2 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264258211-6-

en.pdf?expires=1537888885&id=id&accname=oid048242&checksum=1312BF70FD5ADB0E

63BDB16D5DE3FE26 
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Exempel: Bestämning av värdet på en tjänst och fördelning av värdet på olika 
komponenter 

Vi antar att landskap M bereder lanseringen av kundsedeln för tjänst P. Landskapet 
för dialog med tjänsteproducenterna och utifrån dialogen produktifieras tjänsten till 
en tydlig och entydig serviceprodukt. Landskapet utreder sedan kostnaden för sin 

egen produktion av tjänsten, och den blir i snitt 110x. Landskapet kan besluta att det 
försöker nå nivå 105x, och 5x beror på olika omständigheter. Ersättningen baserad 
på olika omständigheter ska på så sätt vara 5x under vissa omständigheter och 0x i 

en annan situation. Om det är nödvändigt vid en tjänst för en enskild kund, kan värdet 
på kundsedeln också vara högre än genomsnittet i landskapet. 

Sedan analyserar landskap M den dåvarande prisnivån för tjänst P hos privata 

producenter och för dialog med tjänsteproducenter. Utifrån dialogen och olika 
kartläggningar varierar landskapets beräkning av det lämpliga värdet på kundsedeln 

mellan 95x och 105x. 

Nu utvärderar landskapet utifrån sina egna preferenser om det är bättre att fastställa 
en lägsta möjliga ersättning (varvid den potentiella kostnadsbesparingen är störst, 

medan utbudet kan förbli litet och kvalitetskonkurrensen därför obetydlig) eller en 
högsta möjliga ersättning (varvid besparingarna i regel blir små, medan konkurrensen 
sannolikt ökar).  

Landskapet väljer medelväg. Därmed blir värdet på kundsedeln 105x, varav 5x utgörs 
av en ersättning baserad på olika omständigheter och 100x av ersättningens grunddel 
och en incitamentsbaserad del. Vid behov kan landskapet på så sätt fördela 100x 

vidare på grundersättning och incitamentsbaserad ersättning. 

Landskapet vill sporra producenterna till en effektiv verksamhet. Därför fastställer 
landskapet i enlighet med sina mål en effektivitetsmätare V för tjänst P och binder en 

incitamentsbaserad ersättning till mätaren. Mätningen utförs före och efter tjänsten. 
Landskapet beslutar att bevilja tjänsteproducenten incitamentet till 100 procent om 
producenten uppnår målet. I annat fall betalas inget incitament alls.  

Landskapet vill fastställa den incitamentsbaserade ersättningen till exempelvis 5 
procent av grundersättningen.  

På så sätt är grundersättningen 95x, den incitamentsbaserade ersättningen 0 eller 5x 

och ersättningen baserad på olika omständigheter 0 eller 5x. Om både en ersättning 
baserad på olika omständigheter och en incitamentsbaserad ersättning utöver 
grundersättningen betalas till producenten, blir ersättningen till producenten det 

ovannämnda 105x. Om en grundersättning och en ersättning baserad på olika 
omständigheter betalas till producenten, blir ersättningen 100x. Detsamma gäller om 
en grundersättning och en incitamentsbaserad ersättning betalas till producenten. 
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Fortlöpande tjänst 

Hemvården används som exempel på en fortlöpande tjänst som finansieras med 
kundsedel. En fortlöpande tjänst skiljer sig från en tjänst av engångsnatur eller från en 

kortvarig tjänst framför allt så att mätningen av tjänstens verkningsfullhet ska vara 
kontinuerlig, till exempel med sex månaders mellanrum eller en gång om året. I övrigt 
gäller allt som sägs ovan för ersättningsmodellen för en fortlöpande tjänst. 

Det finns olika alternativ att produktifiera hemvårdstjänster, såväl när det gäller 
innehållet i tjänsten som i fråga om ersättningsgrunderna. I nuläget finns det stora 
variationer mellan olika kommuner i definitionen av den hemvård som skaffas mot 

kundsedel. Oftast skaffas hemvård och hemservice till exempel i större kommuner mot 
separata servicesedlar. På grund av långa avstånd kan mindre kommuner däremot ha 

förenat hemvården och hemservicen till en och samma servicesedel så att en producent 
kan sköta tjänsterna på samma besök. Dessutom har det funnits kommunspecifika 
skillnader i om separata servicesedlar bestäms för en tillfällig respektive en regelbunden 

hemvård och nattvård eller om hemvården fungerar som en enhet. Vid sådana lösningar 
ska dock hänsyn tas till varje hemvårdsklients personliga situation. 

När det gäller servicesedlar för hemvård har det utöver de varierande definitionerna av 

olika tjänster varit svårt att definiera tjänsternas innehåll, som fungerar som 
avgiftsgrund. Med servicesedel för hemvård har man vanligen betalat för producerade 
direkta timmar per klient till privata aktörer, med andra ord för arbetet hos klienter. Det 

har blivit problematiskt att innehållet i det direkta arbetet hos klienter har skiljt sig hos 
privata aktörer och offentliga aktörer. De privata aktörerna har strävat efter att vidta så 
många åtgärder som möjligt hos klienten, såsom anteckningar om vården av klienten. 

På offentliga enheter har bland annat sådana anteckningar ofta skötts på byrån efter 
besöket hos klienten. Eftersom innehållet i tjänsterna har varierat, har det varit svårt att 
jämföra kostnader och därigenom att bestämma värdet på servicesedeln. Det är viktigt 

att tillräckligt noggrant och enhetligt definiera innehållet i en tjänst, både för att 
bestämma värdet på kundsedeln och för att undvika avtalskonflikter. 

Dessutom spelar ersättningar baserade på olika omständigheter en särskilt viktig roll i 

hemvården (såsom i alla tjänster som tillhandahålls i hemmet). Produktionskostnaden 
för hemvård kan vara betydligt större i glesbygder än i stadsområden på grund av längre 
resetider och mindre invånarantal. Med tanke på en jämlik valfrihet spelar ersättningar 

baserade på olika omständigheter därför en särskilt viktig roll i hemvården.  

Grunden för incitamentsbaserade ersättningar kan i sin tur vara användning av andra 
tjänster, såsom antalet jourbesök eller vårddagar på bäddavdelning, och effekter som 

rapporterats av kunder. Sådana effekter kan vara förändringar i exempelvis 
livskvaliteten, den sociala välfärden eller den fysiska funktionsförmågan. För dessa finns 
det färdiga mätare, som EQ5D och PROMIS, bland annat PROMIS 10.  

I exempelrutan nedan beskrivs skillnaderna mellan de mål och mätare som utgör grund 
för incitamentsbaserade ersättningar. Det är viktigt att noggrant fastställa vem som gör 
mätningarna, med vilka mätare och enligt vilket tidsschema. Vid fortlöpande tjänster är 

det bra att mätningar görs kontinuerligt.  

Målen ska också sättas upp per mätare. Åldrandet gör redan i sig att resultaten från flera 
mätare för funktionsförmåga försämras med tiden. Därför kan en oförändrad 

funktionsförmåga också vara ett gott resultat. 
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I detta exempel kan vi välja förbättrad livskvalitet till mål och PROMIS 10 till mätare. 
Målet är att PROMIS 10-poängen ska vara oförändrade i den årliga mätningen. Ett 
ekonomiskt incitament binds till detta mål. Allt som ovan sägs om enskilda tjänster som 

upphör gäller för incitamentets belopp och olika sätt att binda incitamentsbaserade 
ersättningar till mätare.  

6.3 Till sist 

Sammanfattning av processen för produktifiering av kundsedeln och bestämning av 
värdet på kundsedeln. 

 

Produktifiering av tjänster och planering av ersättningar är en enhetlig process. 
Affärsverkets kostnader och marknadens prisnivå, som eventuellt kan upptäckas, avgör 
ramarna för värdet på kundsedeln. Värdet på kundsedeln kan vidare fördelas på olika 

komponenter: vid sidan av grundersättning på ersättning baserad på olika 
omständigheter och en incitamentsbaserad ersättning. Verkningsfullhet kan kopplas till 
kundsedeln genom incitamentsbaserad ersättning.  

Exempel: incitamentsmodell för tillsvidare pågående hemvård 

Först ska landskapet sätta upp mål för fortlöpande hemvård. Enheten för målsättning 

är kundgrupp: i detta fall sådana äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning som är i behov av fortlöpande hemvård.  Vad är landskapets mål 
för denna kundgrupp? Vilket är syftet med tillhandahållandet av hemvårdstjänster ur 

landskapets synvinkel? Svaret beror på landskapets värderingar och prioriteringar. 
Målet kan till exempel vara att minimera de totala social- och hälsovårdskostnaderna 
för enskilda kunder eller att förbättra enskilda kunders livskvalitet.  

Det är relativt arbetskrävande att beräkna de totala social- och 
hälsovårdskostnaderna per individ. Därför kan det sett till den totala ekonomin vara 
mer rationellt att använda indikatorer som indirekt beskriver kostnaderna, dvs. 

mätare som sannolikt eller helst bevisligen korrelerar med kostnaderna. Dessa är till 
exempel antalet jourbesök och remisser till specialiserad sjukvård. På så sätt kan man 

besluta att incitamentet i början binds till dessa två mätare. Man ska dock vara 
försiktig med att mätarna inte ska styra mot fel riktning, dvs. undervård. 

Å andra sidan kan effektivitetsmålet även vara enskilda kunders förbättrade 

livskvalitet och funktionsförmåga. Detta kan mätas direkt med någon hälsomätare för 
livskvalitet, som PROMIS 10.  
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BILAGA 2: Användning av servicesedlar i Finland 

I Finland främjades valfriheten för kunder första gången på 1990-talet. Vid 
statsandelsreformen 1993 ökade kommunernas självständiga beslutanderätt att 
organisera tjänster. Staten stödde reformen av tjänster genom att möjliggöra försök med 

servicesedlar och köp av tjänster i kommunerna.  

På riksnivå har servicesedlar använts mest för social- och hälsovårdstjänster och i någon 
utsträckning för barndagvård. År 2015 användes servicesedlar i socialtjänster mest för 

hemservice, tjänster under närståendevårdares ledigheter, stödtjänster inom 
hemservicen och serviceboende med heldygnsomsorg enligt socialvårdslagen. Inom 
hälsovården används servicesedlar i sin tur mest för primärvård, bland annat 

hemsjukvård, näst mest för mottagningsverksamhet hos specialläkare inom specialiserad 
sjukvård och tredje mest för hälsovårdstjänster, bland annat mottagningsverksamhet 
hos tandläkare.  

 
Figur 1. Användning av servicesedlar i social- och hälsovårdstjänsterna samt inom dagvården 2015 

 

Enligt Kommunförbundets utredning 2015 använde 123 kommuner eller 

samarbetsområden servicesedlar och 72 organisationer planerade att börja använda 
dem. De kommuner och samarbetsområden som svarade på enkäten använde 
sammanlagt 438 olika servicesedlar. Det är 2–3 servicesedelsformer per kommun eller 

samarbetsområde. Svaren omfattade 76 procent av kommunerna i Fastlandsfinland och 
89 procent av befolkningen. Av de använda servicesedlarna användes 69 procent för 
socialtjänster, 24 procent för hälsovårdstjänster och 7 procent för barndagvård. 

Användningen av servicesedlar har ökat stadigt såväl inom social- och hälsovården som 
inom dagvården jämfört med motsvarande enkät 2012.  

Nästan alla kommuner har tagit i bruk servicesedeln i någon form. Kommunernas och 
samkommunernas köp av tjänster mot servicesedlar uppgick till totalt 16,2 miljoner euro 
2008 och enligt preliminära uppgifter till 148,6 miljoner euro 2014 (Sosiaalialan 
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Työnantajat ry 2016). Det innebär att köpet av tjänster har ökat med cirka nio gånger 
på sex år. Användningen av servicesedlar anses dock i allmänhet vara obetydlig jämfört 
med dess möjligheter.  

Utifrån undersökningar anses servicesedeln i huvudsak vara ett positivt alternativ för 
kunderna. Det finns dock också vissa orosmoment med sedeln, såsom geografisk och 
socioekonomisk ojämlikhet. Det innebär att den nuvarande servicesedelspraxisen 

varierar enligt kommun och beslutet om ibruktagande av sedeln är ett kommunspecifikt, 
politiskt beslut. Servicesedelns innehåll, användningsändamål och villkor samt kundernas 
självriskandelar kan variera till och med betydligt. Syftet med förslaget till valfrihetslag 

är att lösa detta problem, eftersom användningen av kundsedlar blir mer förpliktande än 
vid den nuvarande praxisen och kundsedlar ska erbjudas för de tjänster som fastställs i 

lagen. När kundsedeln tas i bruk, är det viktigt att beakta lärdomarna och erfarenheterna 
av användningen av den nuvarande servicesedeln. 

Bestämning av värdet på kundsedeln enligt den nuvarande modellen  

I den nuvarande modellen ska kommunen besluta om värdet på kundsedeln. Samtidigt 
ska kommunen beakta kundens självriskandel, såvida tjänsten inte enligt 
klientavgiftslagen är en avgiftsfri tjänst för kunden. Kommunen bestämmer värdet på 

servicesedeln, dvs. den del av priset på tjänsten som kommunen betalar. Servicesedeln 
ska dock vara skälig för kunden. Värdet på sedeln kan vara antingen ett inkomstrelaterat 
belopp eller ett fast belopp. Med inkomstrelaterad servicesedel avses att kundens 

inkomster påverkar värdet på servicesedeln. Servicesedeln med ett fast belopp är en lika 
stor sedel för alla kunder oberoende av kundens inkomster.  

I den nuvarande modellen kan den part som beviljar en servicesedel påverka värdet på 

sedeln samt det totala priset på den tjänst som tillhandahålls mot servicesedel. När det 
gäller tjänster som finansieras med servicesedlar kan ett pristak fastställas för tjänsten. 
Alternativt kan priset på tjänsten bestämmas fritt på marknaden. Om ett pristak fastställs 

för en tjänst som finansieras med servicesedel, ligger priset på tjänsten på marknaden 
mellan pristaket och värdet på servicesedeln, om priset på tjänsten inte motsvarar 
pristaket. I det sistnämnda fallet har servicesedeln ett fast pris, priset på tjänsten är 

reglerat och kunden betalar ingen självriskandel för tjänsten. I praktiken fastställer 
kommunen då att det högsta priset på en tjänst är ett av de kriterier enligt vilka 
tjänsteproducenter godkänns. För tjänster med pristak kan producenten dock även sätta 

ett lägre pris än pristaket. I så fall utgörs självriskandelen av skillnaden mellan 
tjänsteproducentens pris och värdet på servicesedeln.  

I stället för att fastställa ett pristak kan den som har beviljat servicesedeln låta 

tjänsteproducenten att fritt bestämma priset på tjänsten och samtidigt självriskandelen 
för kunden. Även då är kommunen dock tvungen att följa upp marknadspriset, eftersom 
kunden kan vägra att ta emot servicesedeln om självriskandelen är för stor.  

Marknadsprissättningen fungerar med andra ord bäst när det finns en konkurrens på 
marknaden och när kundens självriskandel är skälig.  

I figurerna nedan beskrivs på vilket sätt kundens andel av en servicesedelstjänst och 

producentersättningen bestäms i en situation där ett pristak har fastställts för tjänsten 
(figur 2) och kunden betalar en självriskandel för tjänsten, och i en situation där 
tjänsteproducenten fritt bestämmer priset för tjänsten (figur 3). 

 



48 
 

 
Figur 2. Bestämning av värdet på en servicesedel när ett pristak har fastställts för priset på tjänsten 

År 2015 var det fortfarande ovanligt att använda pristak för servicesedlar. Pristak 
användes för bland annat personlig assistans vid tjänster för personer med 
funktionsnedsättning, lagstadgade lediga dagar för närståendevårdare, specialiserad 
sjukvård, boendeservice, munvård, barndagvård samt rådgivnings- och terapitjänster för 

barnfamiljer. I detta avseende är övergången från servicesedel till kundsedel en stor 
förändring, eftersom det alltid i praktiken finns ett pristak för kundsedeln. Pristaket 
kräver att den part som beviljar kundsedlar noggrant ska sätta sig in i hur värdet 

bestäms. Om värdet är för lågt, uppstår inget utbud på marknaden. Enligt förslaget till 
valfrihetslag kan vilket värde som helst bestämmas för en kundsedel, om värdet i princip 
inte överstiger affärsverkets egen kostnad.  

 
Figur 3. Bestämning av värdet på en servicesedel när priset på tjänsten bestäms på marknaden fritt 

 
 
 

 

 


