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• The Commonwealth Fund ansvarar för den internationella 
undersökningen

• Vård- och omsorgsanalys ansvarar för den svenska delen av 
undersökningen och analyserar och sammanställer det svenska resultatet

• SCB genomför enkätundersökningen i Sverige. Ca 3000 slumpmässigt 
utvalda svarande från befolkningen 18 år och äldre.

• Roterande målgrupp:

– 2021: 65 år och äldre

– 2022: Primärvårdsläkare

– 2023: Befolkningen 18 år och äldre

IHP 2020 undersökte befolkningens upplevelser av vården i elva OECD-
länder.



Två publikationer 

Webbpublicering Rapport

• Interaktiv digital 
presentation

• Internationell 
jämförelser och 
övergripande 
resultat

• Utvalda områden 
och frågor

• Fördjupning och 
analyser av det 
svenska resultatet

• Majoriteten av alla 
frågor i enkäten

www.vardanalys.se -> Vården ur befolkningens perspektiv 2020

http://www.vardanalys.se/


Svensk vård i internationell jämförelse 

Styrkor: 

• God tillgång till vård

• Bra bemötande vid sjukhusvård

• Hög digitaliseringsgrad

Svagheter:

• Väntetider

• Kontinuitet 

• Samordning

• Särskilt bekymmersamt att resultaten som rör personcentrering har legat lågt över 
en lång tid utan större förbättringar. 

• Vi ser tydliga utmaningar inom första linjens vård eller den vård som ska vara ”god 
och nära”. 



Sverige har längst väntetid till sådan vård som inte är akut



Den svenska vårdens personkontinuitet är jämförelsevis svag 



Analys av de svenska resultaten

• Personer som har en ordinarie läkare eller sjuksköterska de vanligtvis går till för sin 
vård har genomgående bättre erfarenheter av den vård de fått.

• Personer med högre utbildning och personer med privat sjukförsäkring upplever 
kortare väntetider i vården

• Personer med kroniska sjukdomar eller låg självrapporterad hälsa har generellt 
sämre erfarenheter av vården

• Personer över 65 år har generellt en mer positiv erfarenhet vården jämfört med 
yngre personer.

• Personer med högre utbildning och personer med privat sjukförsäkring upplever 
kortare väntetider i vården
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