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Om en klinik inte lyckas spa-
ra tillräckligt utgår politikerna
från att det är läkarna som gjort
fel, inte att den medicinska ve-
tenskapen begränsar möjlighe-
terna att spara. 

Det menar Leif Holmberg,
doktor i organisationsteori. Nyli-
gen disputerade han med en av-
handling om hur medicinska pro-
blemlösningsprocesser påverkas
av organisationernas struktur.

– Den dåliga kunskapen om
sambandet mellan ekonomi och
medicinsk praxis finns på alla
nivåer, från politiker till vårdav-
delning, säger Leif Holmberg.

Ekonomin är ett av politikernas vik-
tigaste styrmedel för att påverka sjuk-
vården i någon riktning. Ett försök till
att uppnå en mer genomgripande för-
ändring av sjukvårdsstrukturen är infö-
randet av marknadsekonomi, då verk-
samheten delas upp i beställare och ut-
förare. Resultatet har dock inte alltid
blivit det förväntade. 

Leif Holmberg menar att en stor an-
ledning är bristen på kunskap om sam-
bandet mellan ekonomi och medicinsk
praxis, både bland politiker och inom
professionen.

– Med marknadsekonomiskt tän-
kande pressar man ut allt resursöver-
skott i verksamheten. Besluten tas snab-
bare av läkarna, men beslutsrationalite-
ten minskar, säger Leif Holmberg.

– Det största problemet är kanske att
man tror att man kan »producera» sjuk-
vård. Det som förvånar är att även
många med ledande befattningar inom
professionen tror det.

Anpassad till perfekt teknologi
Leif Holmberg arbetar inom central-

förvaltningen i Gotlands kommun, med
inriktning på organisationsfrågor. Under
lång tid var det frågor kring sjukvårdsor-
ganisation som han arbetade mest med.

Intresset för sjukvårdens organisa-
tion har mynnat ut i en doktorsavhand-
ling, med titeln Health-care processes –
A study of medical problem-solving in
the   Swedish health-care organisation.
Han försvarade sin avhandling vid
Lunds universitet i slutet av februari i år.

Leif Holmbergs syfte har varit att
visa hur olika medicinska problemlös-
ningsprocesser, dvs medicinsk praxis

vid patientomhändertagandet, påverkas
av strukturen i sjukvårdens organisa-
tion. Som metod har han använt obser-
vationer, djupintervjuer och fallbe-
skrivningar.

De medicinska problemlösningspro-
cesserna klassificeras efter graden av
perfektion i teknologin och graden av
oklarhet i problemuppfattningen. 

– Baserat på begreppsparen per-
fekt–ofullständig teknologi samt up-
penbart–diffust problem härleds fyra
typfall av problemlösningsprocesser,
säger Leif Holmberg.

I avhandlingen beskrivs organisatio-
nen på tre olika nivåer: individ/grupp,
avdelning/sektion samt institution/led-
ning. Leif Holmberg menar att olika ni-
våer inom organisationen är anpassade
till olika förutsättningar: På avdelnings-
/sektionsnivå är strukturen främst an-
passad till diffusa problem och ofull-
ständig teknologi, medan strukturen på
institution/ledningsnivå i första hand är
anpassad till perfekt teknologi och up-
penbara problem. 

Varje organisationsstruktur främjar
var för sig olika typer av medicinsk
praxis då patienter tas omhand. Men
Leif Holmberg visar i sin avhandling att
strukturen på de olika nivåerna överlag-
rar varandra – de samverkar på ett sätt
som leder till att olika typer av medi-
cinsk praxis pressas in i ett likartat
mönster som i sig är dåligt anpassat till
samtliga problemlösningsprocesser.

– Slutsatsen är att olika problemlös-
ningsprocesser måste organiseras på
olika sätt och värderas efter olika krite-
rier. Ett problem är att sjukvård är så lik-
formigt organiserad, ett annat är att det
gått mode i att införa s k marknadsme-
kanismer, t ex DRG och köp–säljorga-
nisation, säger Lars Holmberg. 

När ekonomiska styrinstrument an-
vänds för att åstadkomma förändringar är
dessa oftast dåligt förankrade i verklighe-
ten. Ifråga om t ex köp–säljsystem förut-
sätter de att verksamheten bygger på per-
fekt teknologi och uppenbara problem,
något som sällan gäller i verkligheten.

– Inom kirurgi och ortopedi fungerar
t ex DRG-modellen bra, men inom de
flesta andra områden styr modellen fel.
Läkaren har normalt inte tillgång till
perfekt teknologi och har uppenbara
problem med att ställa diagnoser.

Vid diffusa problem och ofullständig
teknologi fungerar det inte. Då fungerar
inte heller den traditionella budgetpla-
neringsmodellen, utan det skulle behö-
vas ytterligare någon styrform.

Dåligt förankrade i verkligheten
Politiska beslut om ekonomiska

styrinstrument tar inte hänsyn till medi-
cinsk praxis, menar Leif Holmberg. Ad-
ministratörer och politiker saknar helt
enkelt kunskap om sjukvårdens villkor.

Kliniken, som ska fungera som en
brygga mellan den medicinska vetenska-
pen och den politiska ledningen, har en
organisation som är över 50 år gammal
och mycket föråldrad. 

Bryggfunktionen fungerar inte och
bl a av den anledningen är avståndet så
långt mellan medicinsk praxis och be-
slutsfattare.

– Det som politiker och administra-
törer uppfattar som produktionskedjor
är i verkligheten en förfärligt rörig
struktur, vilken för läkaren ofta innebär
en absurd arbetssituation.

– Verksamheten är strukturerad i oli-
ka moduler, mellan vilka patienten
skickas. Handläggningen är ofta lika
komplicerad vid ett enkelt patientfall
som vid ett svårare, och det krävs lika
mycket samordningsförfarande för att
ta hand om dessa. Att det faktiskt funge-
rar beror på att läkarna känner varandra
väl, säger Leif Holmberg.

Samordningen baseras på att läkarna
kommer överens. Och om klinikcheferna
inte gör det, så gör man det på en lägre
nivå. Därför kan allt fortsätta att fungera.

Peter Örn

Därför är sjukvården ineffektiv:

Kunskap saknas om sambandet
mellan ekonomi och medicinsk praxis

Leif Holmberg, doktor i
organisationsteori, har i en avhandling
pekat på det han kallar »den förfärligt
röriga sjukvårdsstrukturen».


