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Det finns en risk med att i
vården okritiskt anamma meto-
der  från industrin för att effek-
tivisera verksamheter. Business
process reengineering – som
idag presenteras som lösningen
på en stor del av vårdens pro-
blem – har visat sig inte hålla
måttet vid vetenskapliga utvär-
deringar. Förändringsarbetet i
vården måste bygga på säkra
data om hur anställda och pati-
enter upplever vården. Hög del-
aktighet, tydliga mål, och tydligt
ledarskap är andra viktiga in-
gredienser.

Hälso- och sjukvården står inför myc-
ket genomgående strukturförändringar,
krav på ökad effektivitet samt förbättrad
vårdkvalitet. För att åstadkomma detta
går det inte längre att arbeta med osthy-
velsprincipen, utan det krävs att man tän-
ker i delvis helt nya banor.

Många debattörer menar att lösning-
en finns att hämta från processutveck-
lingen inom industrin. Business process
reengineering (BPR) och varianter på
BPR framhålls som extra framgångs-
rika för att effektivisera flöden.

BPR bygger på att ledning och an-
ställda övergripande analyserar arbets-
processer samt att de därefter försöker
tänka i nya banor. I Sverige har man
inom vården framför allt kommit att de-
taljanalysera flödena, t ex vårdkedjor,
och kommit med förbättringsförslag.

Färre än hälften lyckas
Enligt både Michael Hammer och

James Champy [1] samt Paul Stebel,

professor vid International institute for
management development, Lausanne,
Schweiz, blir inte resultaten som väntat
av BPR [2]. Enligt uppgift från de 1 000
största Fortune-företagen, som genom-
gått radikal reengineering, lyckas före-
tagen i 20–50 procent av fallen.

En anledning till att man misslyckas
anges vara att visionerna och målen inte
är tillräckligt utmanande och radikala.
Enligt en artikel i The Wall Street Jour-
nal [3] säger dr Hammer att en anled-
ning till att reengineering inte blivit så
framgångsrikt som han postulerat i den
för BPR banbrytande boken »Reengi-
neering the corporation. A manifesto
for business revolution» var att han lita-
de alltför mycket på sin ingenjörsbak-
grund och glömde bort »the human di-
mension».

Eftersom reengineering i flertalet
fall stått för »big personnel reductions»
är det av intresse att se hur dylika »svält-
kurer» påverkat ekonomiska nyckeltal.
Enligt en studie av Mercer Manage-
ment, som refereras i The Wall Street
Journal [4], använde 145 av 800 ameri-
kanska företag kostnadsreduktion med
avsikt att uppnå en vinsttillväxt som
överskred branschgenomsnittet.

När företagen följdes upp flera år se-
nare var det bara 23 procent som lyck-
ats överträffa branschgenomsnittet. Det
saknas vetenskapliga bevis för att BPR
verkligen leder till bestående förbätt-
ringar i majoriteten av företagen. Be-
prövad erfarenhet talar också mot att
BPR i sig skulle vara ett undermedel för
att nå effektivare organisationer.

Psykosociala faktorer
Troligtvis beror avsaknaden av

framgång på att man inte tagit tillräck-
lig hänsyn till »the human factor», dvs
psykosociala faktorer.

Skall man åstadkomma bestående
förändringar krävs det att ledningen i
aktiv dialog med anställda definierar
tydliga, realistiska, utmanande samt
mätbara mål för verksamheten. Arbetet
måste upplevas som stimulerande och
utvecklande. Hög delaktighet och på-
verkansmöjligheter är också viktiga för
att optimera arbetssätt och processer.

Anställda med låg möjlighet att på-
verka arbetsprocesser försöker också i

väldigt liten utsträckning att påverka
dem. Samtliga anställda inklusive led-
ning behöver tillgång till aktuell infor-
mation om hur organisationen mår i ter-
mer av arbetsmiljö, ledarskap, perso-
nalskattad effektivitet och vårdkvalitet.

Det krävs att ledning och anställda
utvecklar processer för kontinuerligt
förändringsarbete med regelbunden av-
stämning för att se att man uppnått sat-
ta mål.

En viktig skillnad mellan vården och
industrin är att det i vården inte räcker
med att skapa ett mera effektivt omhän-
dertagande av patienten, utveckling av
arbetsinnehåll samt flexibilitet. Det
krävs också att man mera kritiskt analy-
serar vårdens innehåll, t ex vilka utred-
nings- och behandlingsmetoder som
verkligen är effektiva vid olika sjuk-
domstillstånd.

Hur tillämpa i vardagsarbetet?
Här utgör SBU en viktig resurs. En

stor utmaning inom vården är dock hur
SBUs och andra s k evidence-based råd
kan implementeras i vardagen. Vad sker
i mötet mellan vårdgivare och vårdtaga-
re när det inte pågår stora läkemedels-
prövningar, utan läkaren är mitt uppe i
rutinmässigt vardagsarbete?

Forskare har i samarbete med bl a
Regionsjukhuset i Örebro utvecklat på-
litliga och validerade metoder för att
kontinuerligt mäta kompetens, arbets-
miljö och vårdkvalitet i det s k KAK-
projektet [5]. Därtill har instrument och
metoder utvecklats för att återkoppla re-
sultat till ledning och anställda, fokuse-
ra viktiga förbättringsområden, konkre-
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’’Det är viktigt att alla ak-
törer i förändringsarbetet
är medvetna om de särskil-
da förhållanden och värde-
ringar som genom perso-
nalstrukturen och persona-
lens starka engagemang i
kärnuppgiften präglar sjuk-
vårdens arbetskultur. ’’



tisera förbättringsmålen samt följa upp
resultat av insatta åtgärder.

Rent konkret återkopplas resultaten i
grafisk form både för hela sjukhuset och
till respektive enheter. Förändringar
mellan olika mätningar redovisas. Ge-
nom att ha tillgång till dessa jämförel-
se-/benchmarking-tal kan enheter jäm-
föra sig med varandra samt lära av en-
heter som ligger högre än den egna en-
heten. Ledningen har tillgång till hårda
mätetal för s k mjuka, läs psykosociala
områden.

Genom att detta instrument (QWC)
även använts bland kommuner och mul-
tinationella företag kan man jämföra
sinsemellan olika organisationer. Det
framkommer därvid att de bästa enhe-
terna inom vården står sig väl i jämfö-
relse med de bästa enheterna inom den
privata sektorn.

Rätt saker måste förändras
För att klara de omställningar som

vården står inför krävs att man använder
organisationens energi rätt. En viktig
förutsättning för detta är att man arbetar
med att förändra rätt saker och kan pri-
oritera bland olika förbättringsområden.

I denna process är det viktigt att utgå
från en faktabas över hur anställda och
patienter upplever vården. Därtill krävs
att samtliga anställda engageras i för-
bättringsarbetet och att patienternas
krav, behov och önskemål får en mer
central plats i förändringsarbetet.

Inom vården räcker det inte med att
effektivisera processflöden – innehållet
i vården måste förändras, liksom var i
vårdkedjan man genomför olika insat-
ser. Patientens delaktighet i vården
måste också öka i reella termer. För att
lyckas med detta måste ledarskapet på
alla nivåer tydliggöras och utvecklas.

Cheferna måste ges förutsättningar
att tillsammans med medarbetarna tyd-
liggöra syftet med verksamheten, sätta
upp och prioritera bland olika mål och
ständigt kommunicera dessa med med-
arbetarna. Det är också chefens ansvar
att skapa en tydlig organisation med
klara spelregler för hur arbetet skall be-
drivas liksom att skapa förutsättningar
för ett bra socialt klimat på arbetsplat-
serna.

Besparingsklimatet inverkar
Inte minst mot bakgrund av den

stämning som skapats inom vården un-
der de senaste årens stora reduceringar,
är det viktigt med insatser för att skapa
entusiasm, motivation och engagemang
för fortsatt förändringsarbete. För att
lyckas med detta är det viktigt att tydlig-
göra hur enhetens verksamhet relaterar
till mera övergripande mål.

Därtill måste anställdas förhopp-
ningar och farhågor om framtiden dis-
kuteras. En stor del av den stress som
idag råder inom vården beror på ständi-
ga omstruktureringar utan att ledningen
förmår klargöra hur dessa förändringar
relaterar till mera övergripande frågor.

Alltför litet tid ägnas också åt att ta
fram visioner för verksamheten, bl a att
diskutera vad som är bra och vad som
kan bli bättre med enhetens arbetssätt
idag, och var man önskar befinna sig om
t ex ett år. Förändringsmotstånd hos
medarbetare beror ofta på att ett osyn-
ligt kontrakt mellan anställda och ar-
betsgivare sägs upp, utan att man klart
presenterar ett nytt kontrakt.

Lär av varandra
Industrin har mycket att lära vården.

Frågan är dock om inte »produktförny-
elsen», dvs förändringen av vårdens

egentliga innehåll och organisation, ut-
vecklats i minst lika snabb takt som
svensk industri.

Vi tror att det finns ett ömsesidigt be-
hov av att lära av varandra. Att ensidigt
anamma industrins metoder inom vår-
den är ytterst tveksamt. Dylika process-
utvecklingsmodeller är ofta alltför ensi-
digt fokuserade med tanke på de ge-
nomgripande förändrings- och rationa-
liseringskrav vården står inför.

Sjukvården är en professionell kun-
skapsmiljö med välutbildad personal,
och verksamheten baseras på kunskap
utifrån forskningsresultat och beprövad
erfarenhet, vilket metoderna sällan tar
hänsyn till. De anställda är djupt enga-
gerade i kärnuppgiften att ge patienter-
na en bra vård, och akutinsatser är nöd-
vändiga inslag, men målet med verk-
samheten är utifrån olika perspektiv
komplicerat och ibland motsägelsefullt.

Det är viktigt att alla aktörer i föränd-
ringsarbetet är medvetna om de särskil-
da förhållanden och värderingar som
genom personalstrukturen och persona-
lens starka engagemang i kärnuppgiften
präglar sjukvårdens arbetskultur.

Vård – inte slakteri...
Förändringsarbetet behövs, men se

till att använda metoder som är tillförlit-
liga, både när det gäller att kartlägga hur
anställda och patienter ser på dagens si-
tuation, och när det gäller att genomfö-
ra långsiktigt framgångsrika föränd-
ringar. 

Metoder och förändringsverktyg
måste passa in i vården. Annars blir det
lätt som det berättats från ett svenskt
sjukhus. En konsultgrupp, som tidigare
effektiviserat slakteriverksamheten på
ett företag, föreslog kirurgkliniken att
all akut kirurgi förlades till två dagar i
veckan, resten av tiden skulle användas
till elektiv kirurgi.

Detta skulle, enligt konsultgruppen,
öka effektiviteten samt minska de stör-
ningar som akut kirurgi innebar för
verksamheten.
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