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Det här är den andra delen i Stockholms Handelskammares rapportserie om 
hur välfärdsföretagen stärker huvudstadsregionens tillväxt, konkurrenskraft 
och attraktivitet. Den här rapporten, liksom den första i vår serie om välfärds-
sektorn, kan laddas ner på www.chamber.se.

Håll utkik! Stockholms Handelskammare fortsätter att arbeta med frågan och 
kommer att presentera fler rapporter under 2016.

Foto: Björn Leijon
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VÅRT RYKTE I
VÄRLDEN ÄR GOTT

I huvudstadsregionen finns en stark koncentration av 
framstående verksamheter inom vård, omsorg och livs- 
vetenskap. Här finns avancerad specialistvård, världs- 
ledande forskning och innovativa företag.

Både välståndet och livslängden ökar globalt. Allt fler 
länder kommer att behöva bygga upp och modernisera 
sina sjukvårdssystem. Här finns stora möjligheter för 
Sverige och huvudstadsregionen. Flera länder i bland 
annat Afrika och Mellanöstern tar i dag hjälp av svensk 
kompetens för att bygga upp sin sjukvård. Andra länder 
skickar hit patienter för avancerad specialistvård. Vårt 
rykte i världen är gott. Men trots goda förutsättningar är 
den svenska vårdexporten fortfarande mycket liten. Vi blir 
omsprungna av nyare och hungrigare ekonomier. 

Om Sveriges vårdexport i förhållande till vårdutgifter 
varit lika stor som Kroatiens skulle vi ha haft nästan 18 
miljarder kronor mer i exportintäkter. Det motsvarar en 
tredjedel av Stockholms läns landstings sjukvårdsbudget 
för år 2015. 

Vårdexport stärker svensk ekonomi. Men den stärker 
också möjligheten att attrahera och utveckla kompetens i 
både näringsliv och offentlig sektor. Den är dessutom ett 
draglok för annan export. I denna rapport möter vi till 
exempel Stockholmsföretaget Scandinavian Care, som 
bygger upp cancerkliniker i utvecklingsländer och samti-
digt skapar nya kunder för det svenska företaget Elektas 
strålknivar som används i cancervården.

Så hur stärker vi vårdexporten? Vi ska konkurrera med 
kunskap och kvalitet. 

• Vi behöver bygga upp högspecialiserade ”centers of 
excellence” i Sverige dit patienter från hela världen 
kan söka sig. Det skulle ge svenska patienter tillgång 
till ännu bättre sjukvård.  

• Finansieringen till forskning och utveckling mås-
te stärkas. Fokus ska vara att förbättra befintliga 
behandlingar och ta fram nya. 

• Privata vårdföretag måste få tydliga förutsättningar. 
Debatten om vinstbegränsing hämmar utvecklingen. 
Om framtiden är osäker här hemma vågar man inte 
satsa på exportmarknaden. 

Svensk sjukvård har alla förutsättningar att bli en viktig 
svensk exportnäring. Det är hög tid att förverkliga den 
potentialen.

Stockholm, december 2015

 MARIA RANKKA  BIRGITTA STYMNE 
 Vd, Styrelseledamot, 
 Stockholms Handelskammare  Stockholms Handelskammare 
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Sjukvården har länge organiserats 
utifrån en traditionell modell, där 
de läkemedel och den medicinska 
utrustning som utnyttjas ofta köps in 
från omvärlden medan den vårdande 
tjänsten närmast uteslutande utförs 
lokalt. Med högsta sannolikhet kom-
mer merparten av vårdbesöken också 
framöver att utföras lokalt. Samtidigt 
finns en växande internationell trend 
där individer söker sig till omvärlden 
för att få specialiserade former av 
behandlingar eller för att kombinera 
vård med återhämtning i ett skönare 
klimat. 

Den internationella samarbetsor-
ganisationen OECD konstaterar att 
vården under senare årtionden har 
genomgått en omfattande globalise-
ring. Patienter rör sig ofta över grän-
serna för att hitta vård som antingen 
har högre kvalitet eller är billigare 
än den som tillhandahålls i det egna 
hemlandet. Även möjligheten att få 
kortare väntetider motiverar konsum-

tion av vård utomlands. 
Dessutom har det inom Europeiska 

unionen skapats möjlighet för den 
som är bosatt i ett medlemsland att 
söka vård i ett annat. Många europé-
er som vistas i andra medlemsländer 
för arbete eller besök utnyttjar denna 
möjlighet. Utvecklingen av infor-
mationssamhället innebär också att 
individer har allt större möjlighet 
att ta reda på var de bästa behand-
lingarna erbjuds samt att komma i 
kontakt med vårdgivare utanför det 
omedelbara närområdet. Dessa sam-
hällstrender samverkar för att skapa 
en situation där vårdtjänster alltmer 
konsumeras över nationsgränserna.1

Att söka vård i andra länder är inte 
en helt ny företeelse. Även tidigare 
har det förekommit att man korsat 
gränserna för att få specialiserad 
sjukvård. Historiska källor visar att 
handel över gränserna med vårdtjäns-

1  OECD (2014).

ter skedde redan under romartiden.2 I 
modern tid har internationell handel 
med vårdande tjänster initialt varit 
kopplad till invandring. Personer med 
ursprung i länder som Mexiko som 
bosatt sig i USA har i samband med 
resor till hemlandet dragit nytta av 
det faktum att till exempel besök hos 
tandläkaren kostar betydligt mindre 
i Mexiko. 

En annan pådrivande faktor är 
att internationella sjukhus i alltifrån 
USA till Indien och Singapore har 
blivit ledande i att erbjuda olika 
behandlingar, och därmed börjat 
attrahera patienter från andra delar 
av världen. 

NÄRMASTE SJUKHUS

Det är fortfarande vanligast att 
människor söker behandlingar som 
erbjuds vid närmaste sjukhus. En del 
individer, som har möjligheten att 

2  Howze (2006).

ÖPPNA UPP  
FÖR SVENSK  
VÅRDEXPORT
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fysiskt resa för att söka vård, drar 
dock nytta av de skillnader i kvalitet 
och pris som vård utomlands kan 
erbjuda. Forskaren Rebecca Bennie 
drar slutsatsen att den marknad för 
handel med vård som gradvis börjat 
växa fram har omfattande poten-
tial för framtida expansion. Enligt 
Rebecca Bennie medför vårdhandel 
att politisk styrning av sjukvården 
försvåras, vilket kan medföra risker. 
Samtidigt kan handeln driva på såväl 
mer effektiv resursanvändning som 

innovation och höjd kvalitet.3

I Sverige är grundprincipen att 
invånare i olika delar av landet ska 
få tillgång till likvärdig vård och att 
de dessutom inte ska behöva resa 
långt. Därför har det länge funnits 
begränsade möjligheter att ens inom 
Sveriges gränser skapa vårdenheter 
som är specialiserade på en viss sorts 
behandling och vänder sig till patien-
ter från hela landet. Det svenska 
vårdsystemet är inte heller inriktat på 
att attrahera patienter från omvärl-

3  Bennie (2014).

den. Utgångspunkten är nämligen att 
vård är en offentlig tjänst för landets 
medborgare, snarare än något som 
också kan gå på export. Som visas 
i denna rapport har Sverige därför 
legat efter omvärlden när det kom-
mer till handel med vårdtjänster. I 
förlängningen kan det finnas tydliga 
vinster med att ompröva den rådan-
de inställningen. Genom den högre 
nivå av specialisering som vårdhan-
del möjliggör kan sjukhus i Sverige 
utveckla bättre behandlingar. Frågan 
är särskilt relevant för Stockholm–
Uppsalaregionen, som har globalt 
ledande sjukhus. 

En internationell utblick visar 
att vårdexport inte är en isolerad 
företeelse, utan snarare utvecklas i 
nära samverkan med besöksnäringen 
och livsvetenskaperna. Att öppna upp 
möjligheterna för vårdexport kan där-
med förväntas ha bred påverkan på 
exportmöjligheter och jobbskapande.

”Det svenska vårdsystemet är inte 
inriktat på att attrahera patienter 
från omvärlden. Utgångspunkten 
är att vård är en offentlig tjänst 

för landets medborgare.”

Patienter  
rör sig över 
gränserna
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I en tid då andelen äldre personer 
ökar, växer behovet av vård i hela 
världen. Ökat välstånd medför också 
större fokus på tjänster som förbättrar 
hälsan. Därför ökar allmänhetens 
efterfrågan på hälsorelaterade tjäns-
ter som finansieras antingen privat 
eller via skattefinansierad välfärd. 
En del av denna ökande efterfrågan 
kanaliseras genom vårdhandel över 
gränserna. Enligt forskaren Howard 
Bye finns flera skäl till den ökade 
benägenheten att konsumera vård-
tjänster över gränserna.4 Människor 
utnyttjar vårdhandel för att
• söka specifika medicinska behand-

lingar som inte erbjuds i hemlandet
• undvika vårdköer i hemlandet
• få sjukvård och tandvård till lägre 

kostnad än i hemlandet
• köpa behandlingar som ändå inte 

täcks av sjukförsäkringar (offentliga 
eller privata) i det egna hemlandet

• köpa mediciner till lägre kostnad
• få behandlingar som inte tillåts i 

det egna hemlandet.5

4  Bye (2007).
5  Ibid.

Vårdhandel utmanar vårdens 
traditionella strukturer. När enskil-
da individer söker behandlingar i 
omvärlden, har politikerna inte läng-
re full kontroll över vården. Samtidigt 
finns som regel omfattande fördelar 
för samhällsekonomin att uppmuntra 
till vård över gränserna. De länder 
från vilka patienterna åker för att 
söka vård utomlands kan vinna på 
att kostnaden för vården, oavsett om 
den finansieras privat eller offentligt, 
minskar när behandlingen utförs 
utomlands. De kan även vinna på den 
kvalitetsförbättring som kan uppstå 
när patienter söker sig till ledande 
globala sjukhus, som tack vare vård-
handeln kan utveckla högre nivå av 
specialisering. 

En annan samhällsekonomisk vinst 
är minskade väntetider i vården. 
Vårdköer medför en omfattande 
samhällskostnad då personer som inte 
får hjälp i rätt tid hamnar i utanför-
skap snarare än rehabiliteras tillbaka 
till arbete. Snabbare rehabilitering 
medför därför en påtaglig samhälls- 

ekonomisk vinst.6 När vissa individer 
söker sig utomlands för behandling-
ar minskar samtidigt väntetiden för 
andra som väntar på samma behand-
ling. Därmed kan internationell vård-
handel minska ledtiden överlag, såväl 
för dem som söker sig utomlands som 
för dem som inte gör det. 

6  Se till exempel Hansson, Hansson och 
Karlsson (2003), Jansson och Johansson 
(2003) samt Sanandaji (2014).

HANDELN MED 
VÅRD UTMANAR

”Internationell 
vårdhandel kan 
minska ledtiden 
såväl för dem  
som söker sig 

utomlands som 
för dem som  
inte gör det.”
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Fördelarna är ännu mer påtagliga för 
de länder som exporterar vårdtjäns-
ter, då dessa drar nytta av möjlighe-
ten att utveckla sjukvården samt av 
de exportintäkter som skapas. Slut-
ligen skapas effektivitetsfördelar när 
en person som till exempel är bosatt i 
Finland och arbetar i Sverige kan få 
sjukvård på plats, finansierad av hem-
landet men utförd i Sverige, snarare 
än att behöva ta paus från arbetet och 
resa till Finland för behandling. 

Lagstiftningen och finansieringen 
av sjuk- och hälsovård bygger, inte 
bara i Sverige utan i stor utsträckning 
också i andra länder, på principen 
att vård ges i det land där individen 
är bosatt. Trots denna begränsning 
växer handeln med internationella 
vårdtjänster snabbt. Redan år 2009 
uppskattades marknaden för vårdre-
sor uppgå till cirka 100 miljarder 
amerikanska dollar.7 

7  Se Bennie (2014). Det är rent metodo-
logiskt svårt att fånga det faktum att till 
exempel personer som reser från Sverige till 
Iran delvis kan ha som motiv att under resan 
köpa billigare tandläkartjänster. Därför är 
estimaten om utsträckningen av vårdhälso-
handel något osäkra och dessutom sannolikt 
i underkant.

Global Wellness Institute räknar i en 
studie från år 2014 med att markna-
den för rena vårdresor motsvarar ett 
marknadsvärde på motsvarande mel-
lan 50 och 60 miljarder dollar. Den 
lägre uppskattningen förklaras av 
att Global Wellness Institute har en 
snävare definition av vad som utgör 
vårdresor, där detta definieras som 
resor för att söka medicinsk behand-
ling i sjukhus. Vid sidan av detta finns 
en betydligt större marknad för så 
kallad ”hälsoturism”, det vill säga 
resor som motiveras av bättre hälsa 
utan att man söker sjukhusvård.8

HÄLSOTURISM

Hälsoturism som inkluderar besök 
vid spa och turismanläggningar med 
fokus på idrott och hälsosam mat 
uppskattas ha ett marknadsvärde på 
439 miljarder amerikanska dollar 
och är en betydande del av den totala 
globala turistnäringen. Detta motsva-
rar ungefär  

8  Global Wellness Institute (2014). 
Beräkning till svenska kronor baserat på 
valutakurs 8,7 SEK per USD som var 
aktuell när denna rapport skrevs i augusti 
2015. Statistik om Sveriges ekonomi från 
Ekonomifakta (2015a).

3 819 miljarder kronor i dagens 
penningvärde, eller med andra ord, 
ungefär lika stort som Sveriges sam-
lade ekonomiska produktion (BNP), 
som år 2014 var 3 915 miljarder 
kronor. Marknaden för hälsoturism 
förväntas växa snabbt. År 2017 
beräknas den motsvara 679 miljar-
der amerikanska dollar eller 5 907 
miljarder kronor. Den stora ekono-
miska omfattningen av hälsoturismen 
förklaras av att personer som reser 
för att främja hälsan också betalar för 
andra tjänster som resa, hotellvistel-
se, restaurangbesök och shopping.9 
Hälsoturism och vårdresor diskuteras 
relativt sällan i Sverige, men är bety-
dande branscher i ett antal länder.

9  Global Wellness Institute (2014). 
Beräkning till svenska kronor baserat på 
valutakurs 8,7 SEK per USD som var 
aktuellt när denna rapport skrevs i augusti 
2015. Statistik om Sveriges ekonomi från 
Ekonomifakta (2015).

 miljarder dollar 
– det beräknade marknads- 
värdet för vårdresor 2014.

50-60

År 2017 beräknas hälsoturismen  
motsvara 679 miljarder dollar.
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År 2003 uttalade Jasqint Singh, 
dåvarande finansminister i Indien, 
ambitionen att landet skulle utvecklas 
till en ”global hälsodestination”.10 
Indien har nått långt i dessa ambi-
tioner. Människor från hela världen 
söker sig till landet för alltifrån 
spa-behandlingar till sjukvård. 
Dessutom har landet, trots att vården 
överlag fortfarande ligger långt efter 
den i rikare länder, utvecklat globalt 
ledande vårdenheter. Ett exempel 
är den verksamhet som den indiska 
entreprenören Devi Shetty har ska-
pat. Han utförde den första hjärtope-
rationen på ett nyfött barn i Indien 
och behandlade Moder Teresa efter 
hennes hjärtattack. Han insåg tidigt 
att många indier inte hade råd med 
hjärtkirurgi. Därför grundade han 
år 2001 Narayana Hrudayalaya, ett 
specialistsjukhus utanför Bangalore. 

SPECIALISTVÅRD

Genom att utnyttja hög volym och 
specialisering har sjukhuset pressat 
ned kostnaden för hjärtoperationer. 
Verksamheten har vuxit snabbt. 
År 2009 rapporterade Wall Street 
Journal till exempel att de 42 hjärt-
läkarna vid Narayana Hrudayalaya 
utförde mer än 3 000 bypassoperatio-
ner. Bredvid det hyllade specialistsjuk-
huset, som har drygt 1 000 sängar, 

10 Smerdon (2009).

byggde Devi Shetty ett cancersjukhus 
med 1 400 sängar och ett ögonsjuk-
hus med 300 sängar.11 

Tidningen Fast Company utsåg 
Narayana Hrudayalaya-sjukhuset 
till ett av världens mest innovativa 
företag år 2012. Motiveringen var att 
sjukhuset erbjöd specialistvård för 
en låg kostnad men till hög kvalitet.12 
Indiens innovationsråd konstaterar 
att Narayana Hrudayalaya förverk-

11 Wall Street Journal (2009).
12 Fast Company (2012).

ligat konceptet ”hälsostad”, där stora 
specialistsjukhus drar nytta av fysisk 
närhet till varandra.13 Under de 
kommande sju åren har Shetty som 
målsättning att expandera sin verk-
samhet, genom att skapa 30 000 nya 
sjukbäddar i såväl Indien som andra 
länder i Asien och Afrika.14 Fokus för 
verksamheten ligger nu på att erbjuda 
vård på distans, med hjälp av moder-
na e-lösningar.15

13 National Innovation Council of India.
14 The Economic Times (2012). 
15 The Hindu (2015).

GLOBALA  
HÄLSO- 
DESTINATIONER

Figur 1      Hälsoturism, antal besökare (1 000-tal) 2012.  

En studie uppskattar att Indien år 2012 mottog cirka 400 000 utländska patienter. Det kan jämföras 
med cirka 600 000 utländska patienter till Singapore, 800 000 till USA, 1 miljon till Mexiko och 
1,2 miljoner till Thailand. 
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Devi Shetty såg tidigt att många indier inte hade råd med hjärtkirurgi.
Han  grundade ett sjukhus där man med hjälp av hög volym och specialisering 
kunde pressa ner kostnaderna. 

Indien har som ambition att landet ska utvecklas till en ”global hälsodestination”. Människor runt om i världen söker sig till landet för alltifrån spa-behand-
lingar till sjukvård.
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Utvecklade länder som USA 
lockar personer genom att erbju-
da världsledande behandlingar. 
Konkurrensfördelen i utvecklade 
länder baseras på att länderna ligger 
före i utvecklingen av nya behand-
lingar, utveckling av nya mediciner 
och investeringar i avancerad vårdut-
rustning. Därmed skapas en synergi 
mellan utveckling i livsvetenskaper 
och vårdexport.16 

Utvecklingsländer som Mexiko och 
Thailand har delvis klarat konkur-
rensen genom att erbjuda betydligt 
lägre kostnader. Dessa länder har 
också utvecklat flera vårdinstitut som 
håller hög internationell kvalitet. I 
länder som Mexiko och Thailand 
knyts också många kringtjänster till 
vården. Utländska patienter som 
köper behandlingar i dessa länder 
erbjuds som regel en trevlig vistelse 
där god mat, spabehandlingar och 
vistelse i vackra omgivningar syftar 
till att stimulera återhämtning.17 

Ett liknande fokus finns ock-
så i rikare länder som Singapore. 
Sjukhuset Mount Elizabeth Novena 
i Singapore, som öppnades år 2012, 
erbjuder luxuösa rum mot betalning. 
I vissa länder finns ett intresse för att 
specialisera sig på enskilda delar av 
vården. Sydkoreas regering driver 
som exempel strategin att utvecklas 
som ett ledande land för den växande 

16  Deloitte (2014).

17  Ibid.

marknaden för kosmetisk kirurgi.18

Medan merparten av interna-
tionell handel med vård omfattar 
fysiska resor, finns också annan form 
av export. Ett exempel är verksam-
heter som bildar utländska filialer. 
Cleveland Clinic, ett ledande sjukhus 
i Ohio, har som exempel byggt upp 
en liknande verksamhet med modern 
sjukvårdsutrustning i Förenade 
arabemiraten. 

Det blir allt vanligare att diagnos-
tik sker över landsgränserna.19 Ett 
exempel är en verksamhet som den 
svenske radiologen Hans Billing år 
2001 startade tillsammans med David 
Bäckström och Henrik Agrell, båda 
med erfarenhet från IT-företagande. 
De tre entreprenörerna bildade 
Telemedicine Clinic i Spanien. 
Verksamhetsidén var att undersöka 
röntgenbilder åt sjukhus i Sverige och 
andra europeiska länder.20

Vanligtvis anställer sjukhus egna 
experter som tolkar röntgenbilder. 
Dessa experter kan dock få en ojämn 
arbetsbörda, eftersom efterfrågan 
på denna tjänst ibland kan vara 
begränsad och ibland omfattande, på 
samma sjukhus. Eftersom ett sjukhus 
sällan anställer ett större antal rönt-
genspecialister får dessa heller sällan 
möjligheten att specialisera sig på att 
tolka röntgenbilder som relaterar till 

18  Pasquale (2009).

19  OECD (2014).

20  Dagens Medicin (2003).

olika diagnoser. Telemedicine Clinic 
grundades utifrån affärsidén att 
erbjuda sjukhus möjligheten att skicka 
sina bilder digitalt, för att snabbt få 
professionell hjälp med att tolka infor-
mationen på distans. Verksamheten 
expanderade gradvis, och omfat-
tar i dag diagnostik för cirka 100 
sjukhus och vårdregioner runt om i 
Europa. Delar av verksamheten sker 
i Australien. När klinikerna i Europa 
är släckta och låsta kan röntgenläkar-
na i Australien studera de röntgen-
bilder som sänts från Europa. På det 
sättet utnyttjar man tidsskillnaden.21 
Trots att företaget grundats av svens-
ka entreprenörer är verksamheten 
lokaliserad utomlands. 

21  Telemedicine Clinics webbplats.

”Utvecklade 
länder som 
USA lockar 

personer  
genom att  
erbjuda  

världsledande  
behandlingar.”
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”I länder som Mexiko och Thailand knyts 
många kringtjänster till vården. Utländska 
patienter som köper behandlingar där  
erbjuds som regel en trevlig vistelse där  
god mat, spabehandlingar och vistelse i 
vackra omgivningar syftar till att stimulera 
återhämtning.”
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EXEMPEL PÅ VÅRD  
SOM SVERIGE KAN  
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Svensk sjukvård utmärker sig 
internationellt inom flera områ-
den genom hög kvalitet. Diabe-
tesvården är ett sådant exem-
pel. Redan i dag utbildar Malmö 
högskola och Lunds universitet 
utländsk vårdpersonal i diabe-
tesbehandlingar22 i samarbete 
med det offentligt ägda bolaget 
Skåne Care. Över huvud taget 
finns en stor potential i att er-
bjuda vårdrelaterade utbildning, 
rådgivning och konsulttjänster. 

22  Malmö högskola (2014).

Svensk hjärtsjukvård håller 
också hög kvalitet. En studie 
som publicerades år 2014 i den 
aktade läkarjournalen The Lan-
cet pekar på att 11 000 liv hade 
kunnat räddas i Storbritannien 
över en sjuårsperiod om vården 
i landet hade nått samma re-
sultat som i Sverige.23 Det visar 
på potentialen att erbjuda vård 
också till patienter från andra 
utvecklade europeiska länder.  

23  University College London (2014) samt 
Sheng-Chia m.fl. (2014). Detta samband kan 
självklart ha många förklaringar, varav en är 
att svensk vård i sig håller högre kvalitet.

Sverige har också givit upphov 
till ett flertal ledande verksam- 
heter inom e-hälsovård, bland 
annat tidigare nämnda Tele-
medicine Clinic som grundades 
av svenska entreprenörer i Spa-
nien samt iDoc24. Den senare 
verksamheten, som baseras på 
att tolka förekomst av hudsjuk-
domar via bilder tagna med 
mobiltelefonen, grundades av 
den svenska läkaren Alexander 
Börve. I likhet med Telemedici-
ne Clinic har iDoc24 också i stor 
utsträckning etablerat sig ut-
omlands, genom expansion till 
kontor i San Francisco i USA. En 
utmaning framöver är att skapa 
förutsättningar för entreprenö-
rer inom e-hälsovård att behålla 
sina verksamheter i Sverige.
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Sverige har en internationellt erkänd 
hög kvalitet i sjukvården. OECD 
drog till exempel i en utvärdering 
från 2013 följande slutsats: ”Den 
svenska vården betraktas ofta som 
en förebild som andra länder bör 
efterlikna, både på grund av dess 
goda utfall jämfört med andra 
OECD-länder och flera välutveck-
lade strategier för att säkerställa och 
utveckla hög kvalitet i sjukvården.”24 
Dessutom finns flertalet högskolor 
och universitetssjukhus, inte minst 
i Stockholm–Uppsalaregionen, där 
framstående forskning sker inom 
vård och livsvetenskaper. Sverige är 
därför ett land med stor potential att 

24  Sveriges Television (2011).

exportera vårdtjänster. Dessutom 
har utländska aktörer redan visat 
intresse för att köpa svensk vård. Som 
exempel vände sig hälsoministern i 
Förenade arabemiraten redan 2011 
till svenska vårdföretag för behand-
lingar av diabetes.25

En jämförelse visar dock att 
Sverige också i relation till andra 
europeiska länder har begränsad 
export. År 2012 motsvarade den 
svenska exporten av vårdtjänster bara 
0,22 procent av de samlade utgifter-
na för sjukvård. Sannolikt speglar 
detta huvudsakligen att medborgare 
i andra europeiska länder sökte vård 
under vistelse i Sverige. Av de europe-

25  OECD (2013).

iska länder för vilka data existerar är 
det, som visas i figur 2, enbart Italien 
och Storbritannien som har mindre 
vårdexport. Som jämförelse upp-
gick vårdexporten till 5,29 procent 
av vårdutgifterna i Kroatien, 4,36 i 
Tjeckien och 4,25 i Ungern. 

Den begränsade vårdexport som 
finns i Sverige har dessutom knappt 
vuxit under senare tid. Mellan 2007 
och 2011 har vårdexporten i Sverige 
i genomsnitt vuxit med bara 1,5 pro-
cent per år. Detta är förvisso bättre 
än i Cypern och Italien, som upplevt 
en negativ utveckling, samt i Lettland 
och Bulgarien som haft en stagneran-
de utveckling. Som visas i figur 3 
har å andra sidan en rad andra av de 
europeiska länder för vilka data exis-

SVERIGE  
LIGGER  
EFTER



 15SÅ LYFTER VI SVENSK VÅRDEXPORT

terar upplevt en tillväxttakt på över 
tio procent per år. I Kroatien och 
Estland har exporten ökat med nära 
en femtedel varje år. I Slovenien, som 
upplevt den snabbaste förändringen, 
har den stigit med nära en fjärdedel 
per år. 

Utvecklingen är oroväckande sett 
i ett globalt perspektiv. Som forska-
ren Chung-Ping Loh har visat, har 
utvecklingen globalt följt ett möns-
ter där de länder som lyckats med 
att locka till sig utländska patienter 
har fått ännu fler sådana, samtidigt 
som de länder som inte lyckats locka 
utländska patienter knappt sett någon 
positiv utveckling alls.26 Sverige 
tillhör den kategori länder som inte 
lyckats med vårdexporten. Om inte 
utvecklingen ändras finns en påtag-
lig risk för att Sveriges eftersläpning 
fortsätter i denna viktiga globala 
exportnäring.

Enligt OECD uppgår Sveriges 
hälso- och sjukvårdsutgifter till 9,6 
procent av landets BNP för år 2012.27 
Det året uppgick Sveriges BNP 
till cirka 3 685 miljarder kronor.28 
Vårdutgifterna motsvarade alltså cir-
ka 354 miljarder kronor. Den svenska 
vårdexporten på motsvarande 0,22 
procent av vårdutgifterna motsvarar 
därmed cirka 0,8 miljarder kronor. 
Om den i stället hade varit i nivå med 
Kroatiens, det vill säga 5,29 procent 
av vårdutgifterna, hade exportintäk-
ten varit cirka 18,7 miljarder kronor. 
Om den relativa exportvolymen hade 
varit i nivå med Kroatiens skulle 
Sveriges exportintäkt alltså ha kunnat 
vara 17,9 miljarder kronor större. 

26  Loh (2014).
27  OECD (2014).
28  Ekonomifakta (2015b).

Tabell 3. Beräknad förändring av 
BNP respektive produktionsvolym 
år 2020, procent. 

 Ökning av BNP Ökning 
produktionsvolym 

Storbritannien 7,1 13,4
Tyskland 12,0 21,0
Frankrike 13,0 18,0
Italien 14,0 17,0
Benelux 27,0 62,0
Spanien 8,0 18,0

Figur 2      Export av vårdtjänster och vårdresor som  
 procentandel av vårdutgifter 2012.  

Figur 3     Årlig förändring (procent) export av  
 vårdtjänster och vårdresor.

KÄLLA: OECD (2014).

KÄLLA: OECD (2014).

Medan flera europeiska länder har haft en årlig tillväxt av vårdexport på över tio procent har vårdexpor-
ten i Sverige i genomsnitt bara vuxit med 1,5 procent om året.

Sveriges vårdexport släpar efter jämfört med länder som Kroatien, Tjeckien och Ungern. Eftersom även 
tillväxten är mycket blygsam, riskerar den klyftan att fortsätta öka.
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för att köpa 
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Det finns flera skäl till att Sverige bör 
stimulera export av vårdtjänster. Till 
att börja med är det en snabbt växan-
de global näring, som Sverige ännu 
har en begränsad del av. En inter-
nationell utblick visar dessutom att 
vårdexport inte är en isolerad näring, 
utan något som utvecklas i nära 
samverkan med besöksnäringen och 
innovativa företag inom livsvetenska-
per. Att öppna dörrarna för vårdex-
port kan därmed spela en viktig roll 
också för också andra betydelsefulla 
näringar som genererar exportintäk-
ter till Sverige.

Utöver detta skulle export, och 
import, av vårdtjänster kunna 
innebära ett lyft för kvaliteten i den 
svenska sjukvården. Internationell 
erfarenhet visar att specialisering är 
en nödvändighet för att erbjuda den 
bästa behandlingen för till exem-
pel cancerpatienter. Specialisering 
möjliggör ett effektivt utnyttjande av 
specialistläkarnas kompetenser och av 
dyr vårdutrustning. Globalt utvecklas 
så kallade ”centers of excellence”, det 
vill säga specialistsjukhus med mycket 

hög expertisnivå, 
som erbjuder 
den bästa vården 
till medborgare 
i det egna landet 
liksom till indivi-
der från omvärlden. 
Utan att locka utländ-
ska patienter kan det bli 
svårt, om det ens är möjligt, 
för svenska sjukhus att nå de vård-
volymer som krävs för att nå denna 
höga nivå av specialisering.

Som forskarna Joohyun och Hong-
bumm Kim har visat finns det en rad 
faktorer som avgör vilka länder som 
anses som attraktiva för de individer 
som söker vård över gränserna. Geo-
grafiskt avstånd, kostnad för utförd 
vård, språk och kvaliteten på vården 
kan alla spela en betydande roll.29 
Sverige i allmänhet och Stockholm–
Uppsala-regionen i synnerhet har 
redan goda förutsättningar genom 
goda internationella flygförbindelser 
via Arlanda, goda kunskaper i engel-

29  Lee och Kim (2015).

ska bland 
vårdper-
sonalen 
och hög 

kvalitet på 
den vård 

som erbjuds. 
Svenska 

vårdenheter kan 
självklart inte konkur-

rera med sjukhus i till exempel 
Thailand och Mexiko när det kom-
mer till pris och ett varmt och soligt 
klimat. Däremot är svensk vård känd 
för hög nivå av säkerhet. Kostnaden 
för utförd vård i Sverige är dessutom 
i många fall lägre än samma behand-
lingar i länder som USA.

Organisationer som Swecare och 
Vinnova verkar redan för att bana 
väg för vårdexport, men framgång-
en har hittills varit begränsad. En 
förklaring till det är att de satsningar 
som sker runt om Sverige fokuse-
rar på att öppna upp den offentligt 
styrda vården för internationalise-
ring. I mitten av 2015 rapporterades 
till exempel om att exportenheten i 

ÖKA INSLAGEN 
AV KONKURRENS 
I VÅRDEN

Export  
och import  

av vårdtjänster skulle 
kunna innebära ett  
lyft för kvaliteten i  

den svenska  
sjukvården.
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Västerbottens läns landsting, Umeå 
Care, kan komma att läggas ned. 
Anna Tretjakova, samordnare på 
Umeå Care, förklarar för Dagens 
Nyheter att det varken finns ”resur- 
ser eller organisation inom lands-
tingen för att möta kraven som 
marknaden för vårdexport ställer”.30 

30  Dagens Nyheter (2015).

Sjukvården i Sverige saknar helt 
enkelt den öppenhet för marknadsori-
enterade lösningar som behövs för att 
locka internationella besökare. För att 
lyckas med vårdexport är det därför 
viktigt att öka inslagen av konkurrens 
och företagande i vården. 

Nationalekonomen Gunnar 

Eliasson har skrivit om vårdexport 
i en rapport för Globalseringsrådet. 
Han drar där slutsatsen att markna-
den för vårdexport växer i och med 
att den medicinska tekniken utvecklas 
mot individualiserad behandling. Det 
skapar efterfrågan på ”ett växande 
och varierat utbud av dyra individua-
liserade behandlingar med träffsäkra, 
stora positiva hälsoeffekter”. Det, 
skriver Eliasson, ”är en utveckling för 
vilken den nuvarande försäkrings- 
och vårdregimen i Sverige är helt 
oförberedd”.31 

31  Eliasson (2009).

”Att öppna dörrarna för vårdexport 
kan spela en viktig roll för andra  
betydelsefulla näringar som genere- 
rar exportintäkter till Sverige.
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Svensk vårdexport ligger i startgroparna och kan se ut på många olika sätt. Det kan vara:

• en utländsk patient som kommer till ett Stockholmssjukhus för en livsviktig operation
• ett svenskt företag som hjälper till att bygga upp ett annat lands offentliga sjukvård 
• en privat klinik som säljer behandlingar till köpstarka utländska privatpersoner.

De har en sak gemensamt: de säljer svensk kunskap till omvärlden.
Vi har träffat tre olika vårdgivare som lyckats med detta. Vi har också intervjuat  
branschorganet Swecare som efterlyser tydligare besked från politikerna.

Tre
exempel
på
export

En av Scandinavian Cares kliniker, Gamma Knife Center i Kairo, öppnades 2001.
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Vårdgivare berättar

– Man kan säga att vi exporterar 
den svenska modellen för cancer-
vård, säger Natasa Pahlm, vice vd på 
Scandinavian Care. Vi bygger upp 
vård i länder där en cancerdiagnos 
ofta är detsamma som en dödsdom.

Scandinavian Care grundades 
1996 och har i dag åtta cancer- 
kliniker i Afrika, Sydamerika och 
Europa. 

Klinikerna byggs efter svensk 
byggstandard och utrustas med 
modern teknologi. Svenska läkare 
och sjuksköterskor finns med den 
första tiden och utbildar den lokala 
medicinska personalen i en svensk 
behandlingskultur, med arbete i team 
och patienten i centrum.

– När man är där, på plats, inser 
man vilken skillnad vår verksamhet 
gör. Det är helt fantastiskt, säger 
Natasa Pahlm. 

Kostnaden för cancerbehandling-
en betalas helt eller delvis av statliga 
ersättningssystem. I Egypten, till 
exempel, betalar staten ungefär  
15 000 av de 28 000 kronor som en 
behandling kostar. Det är ungefär 
en tredjedel av vad samma behand-
ling kostar i Sverige. Men för många 
fattiga egyptier är de återstående 
13 000 kronorna en astronomisk 
summa. Därför har kliniken eta-
blerat ett samarbete med flera 

välgörenhetsorganisationer. 
– Vi rekommenderar patienterna 

att vända sig dit. Med stor sannolik-
het kommer de sedan tillbaka med en 
check, säger Natasa Pahlm.

Företaget är en stor beställare av 
strålknivar från svenska tillverkaren 
Elekta. Ett bra exempel på hur export 
av vårdtjänster bereder väg för export 
av medicinteknik.

– Vi skapar kunder åt dem där 
det inte fanns kunder tidigare, säger 
Natasa Pahlm.

Den globala efterfrågan på can-
cervård växer hela tiden. I takt med 
att sjukdomar som malaria och tbc 
trycks tillbaka får allt fler människor 
bli äldre – och risken att få cancer 
ökar med stigande ålder.

Företaget expanderar och är på 
väg in i nya marknader i Afrika, 
Mellanöstern och Asien. Just nu byggs 
en klinik i Dubai. Nästa år planerar 
man att öppna två nya center, året 
därefter tre och därefter fem nya 
center per år. Men finansieringen är 
en trång sektor och kräver uthålliga 
investerare. 

 – Om bara finansieringen var 
på plats skulle Sverige kunna bli 
världsledande vad gäller att etablera 
cancervård i tillväxtländer, säger 
Natasa Pahlm. 

NÄR EN SVENSK KVINNA FÅR BRÖSTCANCER HAR HON RUNT 90 PROCENTS 
CHANS ATT ÖVERLEVA. FÖR EN KVINNA I ETT FATTIGT LAND ÄR SAMMA  
DIAGNOS OFTA EN DÖDSDOM. ETT LITET SVENSKT FÖRETAG JOBBAR  
FÖR ATT JÄMNA UT ODDSEN.

SVENSK MODELL  
FÖR CANCERVÅRD

Vi skapar kunder där det inte fanns kunder 
tidigare, säger Natasa Pahlm.

Foto: Björn Leijon
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Vårdgivare berättar

Mellan 80 och 100 patienter kommer 
varje år till Karolinska sjukhusets 
centrum för allogen stamcellstrans- 
plantation, CAST, för att få trans-
plantation av blodstamceller från 
donatorer. De flesta patienter lider 
av olika former av blodcancer. 
Verksamheten har funnits sedan 1975 
och gör i dag flest transplantationer 
i landet, berättar verksamhetschefen 
professor Per Ljungman.

Men det är inte bara svenska 
patienter som får hjälp här. Mellan 
10 och 15 procent av patienterna är 
utländska medborgare. Sjukhuset har 
bland annat avtal med Island. Med 
bara 300 000 invånare är landet för 
litet för att själva upprätthålla en så 
pass avancerad form av vård. Därför 

skickar man alla de patienter som 
behöver stamcellstransplantation till 
Per Ljungman och hans kollegor på 
Karolinska i Huddinge. En isländsk 
sjuksköterska, anställd av isländska 
staten, finns på plats i Stockholm 
för att hjälpa patienterna under 
behandlingstiden.

– De har inte tillräcklig patient- 
volym för att kunna hålla uppe kva-
liteten. Därför har de valt att teckna 
avtal med specialistcentrum utom-
lands, också inom andra specialiteter. 
Det är så Island hanterar det faktum 
att de är för få invånare, säger Per 
Ljungman.

Vården av utländska patienter är 
ingen stor inkomst för sjukhuset. Man 
får inte tjäna pengar på vården men 

får sina kostnader täckta. Däremot 
ger utlandspatienterna ett större 
patientunderlag.

– Det är bra med större volym, 
när vi har fler patienter lär vi oss 
mer. Dessutom lär man sig alltid av 
samarbete med utländska kollegor, 
så samarbetet är bra för båda parter, 
säger Per Ljungman.

Kliniken har inga eller mycket 
korta köer. Per Ljungman är ändå 
noggrann med att understryka att 
utländska patienter bara får trans-
planteras på samma indikationer som 
svenska patienter. Man har gemen-
samma behandlingsprotokoll, vilket 
enkelt uttryckt betyder att man är 
överens om vem, varför och hur man 
behandlar.

PÅ ETT SPECIALISTCENTRUM PÅ KAROLINSKA SJUKHUSET KOMMER 
VAR TIONDE PATIENT FRÅN UTLANDET. EN FORM AV VÅRDEXPORT 
SOM GYNNAR ÄVEN SVENSKA PATIENTER.
– HAR VI FLER PATIENTER LÄR VI OSS MER. DÄRFÖR ÄR SAMARBETET 
BRA FÖR BÅDA PARTER, SÄGER PROFESSOR PER LJUNGMAN.

ISLÄNDSKA  
PATIENTER
TILL KAROLINSKA
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Vårdgivare berättar

”Sjukhuset  
har avtal  

med Island,  
landet är för  
litet för att 

själva upprätt-
hålla en  
så pass  

avancerad  
form av vård.”

– För mig är det ingen skillnad 
om en kollega ringer från Gotland 
eller från Island och ber om hjälp. 
En människa är en människa och 
behöver de en transplantation om 
två månader så behöver de det. Det 
viktiga är att ingen kan köpa sig före 
i kön.

Avtalet med Island innebär också 
att kliniken kan ha en större volym 
permanent.
– Genom avtalet med Island har vi 
en lite större kapacitet. Det betyder 
att vi kan ha en eller två vårdplatser 
till. Det kommer naturligtvis även 
stockholmarna till godo, säger Per 
Ljungman.

 För mig är det ingen skillnad om en kollega ringer från Gotland eller från Island och ber om hjälp, säger Per Ljungman.

Mellan 80 och 100 patienter kommer varje år 
till Karolinska sjukhusets centrum för allogen 

stamcellstransplantation.

Foto: Björn Leijon
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Vårdgivare berättar

Scilife Clinic säljer medicinska under-
sökningar som görs på till synes friska 
personer för att upptäcka eventuella 
dolda sjukdomar. De medicinska 
undersökningarna, som görs med 
avancerad utrustning, kompletteras 
med genetiska undersökningar och 
livsstilsanalyser. Tanken är att upp-
täcka allvarliga sjukdomar tidigt inn-
an symptomen brutit ut, men också 
att varna för de risker i livsstilen som 
skulle kunna vara ett hot mot hälsan i 
framtiden. 

– Vi har hjälpt många personer till 
ett friskare liv genom att förebygga  
och förhindra allvarliga sjukdomar. 
Det handlar om att upptäcka en 
allvarlig sjukdom tidigt och kunna 
ingripa innan symptomen kommer, 
säger Mouna Esmaeilzadeh, som själv 
är läkare och forskare.

Idén föddes när hon själv sök-
te efter en klinik där hennes nära 
och kära skulle kunna screenas för 
potentiella framtida sjukdomar. 
Hennes efterforskningar visade att 
det förvisso fanns ledande kliniker i 
länder som USA och Storbritannien 
som erbjöd sådana undersökningar. 
Men klinikerna var oftast nischade 
på enskilda sjukdomar, inte på att 
ge en heltäckande bild av eventuella 
framtida former av ohälsa.

Tillsammans med kollegan Katja 
Leonova grundade hon kliniken i 
Stockholm 2009.

– Jag tyckte att det var frustrerande 
att se att människor blev sjuka i sjuk-
domar som skulle ha kunnat förhin-
dras. Jag letade efter en klinik med 
syfte att upptäcka sjukdomar tidigt, 
men hittade ingen som var tillräck-
ligt bra. Därför startade jag den här 
kliniken.

I undersökningarna använder man 
avancerad medicinsk diagnostik som 
till exempel helkroppsscanning med 
magnetkamera och DNA-analys. Den 
vanligaste undersökningen på Scilife 
Clinic kostar runt 60 000 kronor, 
men det finns också billigare paket. 

De flesta patienterna är företagskun-
der, och de kommer både från Sverige 
och från utlandet. En form av vård-
export, som Mouna Esmaeilzadeh 
gärna vill bygga vidare på:

– Vi fördjupar innehållet i vår 
tjänst genom att kontinuerligt ta till 
oss den senaste tekniken. Vi vill växa 
långsiktigt genom att locka till oss 
kunder både i Sverige och internatio-
nellt som vill investera i sitt framtida 
välbefinnande.

Under 2016 planerar man att öpp-
na sin första klinik utomlands. Var 
är ännu inte offentligt, men när den 
första utlandsetableringen är avkla-
rad hoppas man att fler ska följa. 

Mouna Esmaeilzadeh är övertygad 
om att den snabba tekniska utveck-
lingen kommer att leda till att den 
här typen av undersökningar inom 
kort blir tillgänglig för många fler. 
Hon jämför det med mobiltelefonen: 
från början en jättedyr statuspryl, i 
dag i nästan var mans ägo.

– För tretton år sedan tog det över 
tio år att analysera en människas 
DNA, och det kostade tre miljarder 
dollar. I dag går det på några timmar 
och kostar runt tusen dollar. Det är 
en enorm fart i den här utvecklingen!

– FÖR OSS ÄR DET HÄR ÄR INTE BARA ETT FÖRETAG. VÅR VISION ÄR ATT  
FÖRÄNDRA SJUKVÅRDEN – I SVERIGE OCH UTOMLANDS. DET SÄGER MOUNA 
ESMAEILZADEH, GRUNDARE AV  ETT STOCKHOLMSFÖRETAG SOM GÖR  
AVANCERADE HÄLSOUNDERSÖKNINGAR.

DE SPÅRAR DOLDA 
SJUKDOMAR

Mouna Esmaeilzadeh grundade företaget 2009.
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Vårdgivare berättar

”För tretton år sedan tog det 
över tio år att analysera en 
människas DNA. I dag går 
det på några timmar. Det är 
en enorm fart i den här ut-
vecklingen!”



Varför säljer vi så lite, om nu 
efterfrågan finns?
– Efterfrågan finns men vi har svårt 
att möta den. Svensk sjukvård har 
länge dominerats av offentliga aktörer 
vars främsta fokus inte ligger på 
export. 

– Ser man till den privata sektorn 
så är privata vårdgivare fortfarande 
en relativt ny företeelse och dessa 
finns främst inom primärvården. 
Många vårdbolag har haft fullt upp 
på hemmaplan och har inte intresse-
rat sig för internationalisering i någon 
större utsträckning. Många upplever 
också att en export av tjänster är 
svårare och dyrare än traditionell 
produktexport. Att sätta upp en 
klinik i utlandet exempelvis är en stor 
investering.

Köerna till cancervården är långa 
i Sverige. Tror du inte att det kan 
sticka i ögonen att sälja vårdplat-
ser till utländska patienter i det 
läget?

– Det är en rimlig fråga. Men, och 
det är det viktigt att vara medveten 
om: den stora potentialen för svensk 
vårdexport finns inte på de områden 
där vi i dag har långa köer. Utan sna-
rare på ett antal avancerade områden 
där Sverige är särskilt duktiga men 
där patientunderlaget kan vara för 
litet för att på sikt upprätthålla läkar-
nas kompetens. Det kan handla om 
till exempel avancerade kirurgiska 
ingrepp och behandling av mindre 
vanliga cancerformer.
Så hur kan vi öka vårdexporten?

 – Först och främst behöver man 

reda ut om man på politisk nivå vill 
att Sverige ska ägna sig åt vårdex-
port inom ramen för det offentliga 
systemet. Det finns en osäkerhet kring 
detta som hindrar utvecklingen. Om 
man vill det så behöver man bygga ut 
extra vårdplatser och utrymme att ta 
emot utländska patienter. Det innebär 
naturligtvis en kostnad och det är en 
fråga för politikerna att ta ställning 
till hur vi använder skattepengar och 
hur man hanterar den risk som en 
sådan investering innebär. Om det 
kan göras på ett bra sätt kan det inne-
bära ökade intäkter för landstingen 
och i förlängningen att vi behåller 
hög kompetens i landet, vilket gynnar 
de svenska patienterna och den svens-
ka sjukvården.

– Talar vi om de privata aktörerna 
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Sverige ses som ett föregångsland och svensk vård är eftertraktad  
utomlands. Ändå är vi relativt dåliga på att omvandla vården till  
exportintäkter. Vad beror det på? Vi har frågat Maria Helling, vd på  
stiftelsen Swecare, varför den svenska vårdexporten är så liten när  
förutsättningarna är så goda.

SÅ ÖKAR VI 
EXPORTEN

”Det finns uppenbart en stor 
efterfrågan på svenska  

lösningar inom sjuk- och  
äldrevård och omsorg.”
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har man ju inte samma problem utan 
där gäller det att skapa intresse och 
uppmuntra till internationalisering, 
hitta tillvägagångssätt och konkreta 
exempel att lära av. Grundläggande 
är naturligtvis att skapa goda förut-
sättningar för företagande och export 
generellt.
Vilken roll spelar hemmamark-
naden för möjligheten att expor-
tera vård?

– Den spelar naturligtvis stor roll. 
Därför är det också viktigt att våra 
politiker reder ut förutsättningar-
na för privata bolag inom vård och 
omsorg. Innan man kan gå vidare 
med internationalisering behöver man 
klara besked om vad som gäller på 
hemmaplan.

– Det finns uppenbart en stor efter-

frågan på svenska lösningar inom sjuk- 
och äldrevård och omsorg. Man pratar 
mycket om att det är tjänsteexporten 
som är framtiden, då är det ju oroande 
om tjänsteföretagen inte är på banan 
och det offentliga inte har verktygen. 

– Jag efterlyser en ordentlig diskus-
sion på politisk nivå om hur vårdex-
port kan bli en integrerad del i reger-
ingens exportstrategi och vilket stöd 
både offentliga och privata aktörer 
behöver för att bli mer framgångsrika.

SWECARE  är en stiftelse och medlemsorganisation som arbetar för ökad 
export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård och life science. 

Organisationen bildades 1978 av regeringen, landstingen och näringslivet 
gemensamt för att möta det internationella intresset för svenska lösningar 
inom hälso- och sjukvård.

Medlemmarna är allt från små uppstartsföretag till stora koncerner.
Swecare arrangerar aktiviteter både i Sverige och utomlands för att mark-

nadsföra svensk sjukvård och svenska företag. Organisationen fungerar ock-
så som en kanal mellan näringslivet och svenska myndigheter och politiker.

Foto: Björn Leijon
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SLUTSATSER

 V Stärk förutsättningarna för 
FÖRETAGANDE inom 
vårdsystemet. En fungerande 
hemmamarknad ökar möj-
ligheterna för framgångsrik 
export. 

 V Uppmuntra ökad nivå av  
SPECIALISERING mellan 
olika sjukhus i Sverige. Det 
skulle öka möjligheten att  
skapa världsledande avdel-
ningar, ”centers of excellence”, 
med inriktning på särskilda 
behandlingar. 

 V Stärk finansieringen till 
FORSKNING OCH 
UT VECKLING . Det behövs 
för att uppmuntra olika 
sjukhus runtom Sverige att nå 
världsledande kvalitet inom 
olika behandlingar. Fokus bör 
ligga på att förbättra existe-
rande behandlingar samt att 
utveckla nya behandlings- 
former. 

 V Öppna upp för PRIVAT 
FINANSIERING av åtmins-
tone vissa specialiserade 
vårdtjänster. Privat köp av 
specialiserade tjänster driver 
på mycket av vårdexportens 
utveckling. 

 V Privat och offentlig sjukvård 
behöver hitta former för 
samarbete.

5 
faktorer  

för 
ökad  

vårdexport

VÅRDHANDELN  gör det 
möjligt för sjuka att få tillgång 
till väl fungerande behand-
lingar både inom och utanför 
hemlandets gränser. Den bidrar 
också till att utveckla vården 
på hemmaplan, bland annat 
genom att öka möjligheten till 
specialisering. Genom moderna 
IT-lösningar kan vissa vård-
tjänster, såsom tolkning av 
röntgenbilder, bli helt oberoen-
de av plats. 

Med en genomtänkt politik 
kan vi dra nytta av de möjlighe-
ter som vårdens internationali-
sering erbjuder, samtidigt som 
vi säkrar ”hemmapatienternas” 
möjlighet att få vård vid när-
maste enhet. 
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