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3 Projektbeskrivning
Projekttitel

Är konkurrensen på primärvårdsmarknaden kvalitetsdrivande?
Projektets relevans för Konkurrensverket (högst 240 tecken)

Såsom Konkurrensverket påpekade i sitt remissvar till utredningen om vårdvalsreformen är det
inte självklart att reformen leder till kvalitetsdrivande konkurrens. Projektet ämnar att undersöka
primärvårdsmarknadens funktionssätt och om kvalitet korrelerar med konkurrens.
Projektet avses starta/startade, datum

Projektet beräknas vara slutfört, datum

2019-10-01

2021-09-30

Sammanfattning på svenska av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1 000 tecken).

I och med vårdvalsreformen kan patienter idag fritt välja vårdcentral och utförare har fri
etableringsrätt. En av reformens mål var att skapa en mångfald av utförare, vilket var tänkt att
leda till ökad konkurrens och förbättrad kvalitet. För att intentionerna ska infrias krävs att
patienter kan välja mellan olika aktörer och att vårdcentralerna påverkas av konkurrensen och
patienternas val. Det är dock oklart om dessa förutsättningar är uppfyllda och om ökad
konkurrens medför högre kvalitet. Projektet syftar till att undersöka hur konkurrensutsatt den
svenska primärvårdsmarknaden är och om konkurrensen i svensk primärvård kan sägas vara
kvalitetsdrivande.

KB-022

Vi mäter graden av konkurrens svensk primärvård och analyserar patienternas listningsmönster.
Dessutom undersöker vi om en grad av konkurrens korrelerar med medicinsk kvalitet,
tillgänglighet och patientnöjdhet. Projektet utgår från ett unikt dataset från 2015 med samtliga
vårdcentralers geografiska koordinater samt deras listade patienter och deras koordinater.
Datasetet kompletteras med samma data för 2019, samt med data om medicinsk kvalitet,

