
❙ ❙ Organisationsfrågor när det gäller
sjukvården har endast i begränsad om-
fattning blivit föremål för vetenskaplig
bearbetning. Läkare eller andra som va-
rit intresserade av organisation har mer
ägnat sig åt förhållandet mellan sjuk-
vård, forskning och utbildning, och
samhällsvetare har med få undantag
undvikit att ge sig in i den mycket snåri-
ga materia som sjukvårdens organisa-
tion bjuder på.

Önsketänkande om stordriftens effekt
Trevor Sheldon vid York University i
England har sedan länge varit intresse-
rad av sjukvårdens organisatoriska pro-
blem och vilken roll dessa spelar för
sjukvårdens kvalitet. I en sammanfattan-
de ledare har han påpekat att det finns få
väl genomförda studier av hur organisa-
tionen påverkar resultatet av vården [1]. 

Det finns visserligen en viss kunskap
om att vårdens organisation är viktig för
resultatet, men det finns fortfarande be-
klagansvärt få studier av vilken effekt
organisationsförändringar har på resul-
tatet, vare sig detta betraktas som för-
ändringar i kvalitet eller som utgång i
form av död eller sjuklighet.

I förhoppning om lägre kostnader för
vårdens administration har man på
många håll i världen slagit ihop sjukhus
till större enheter. På andra ställen har
man försökt att ändra den inre organisa-
tionen. Inte i något av dessa fall har man
kunnat visa att detta medfört en bättre el-
ler billigare sjukvård [2-4].

I fråga om sammanslagningar av
sjukhus har studier visat att dessa sällan,
om ens någonsin, lett till avsett resultat.
Kostnaderna underskattas i alla redogö-
relser; inte heller har man haft tålamod
att vänta de fyra à fem år det tar innan
förändringarna satt sig. Att samman-

slagningar och stordrift skulle öka effek-
tiviteten är fortfarande ett önsketänkan-
de. Flertalet uppföljningar har snarare
visat sämre produktivitet och försämrad
arbetsmiljö – i Sverige ofta manifesterad
i den »utbrändhet« som blivit sjukvårds-
personalens modesjuka.

Starka ledare kan ge förbättringar
När den inre organisationen förändrats
har många försökt att framhäva vikten
av kvalitet och infört regler som »konti-
nuerlig kvalitetsförbättring« (Continu-
ous Quality Improvement, CQI). En
samlad översikt av de erfarenheter man
haft i USA av CQI i sjukvården visade
dock att situationen inte hade förbättrats
i något av de avseenden man hoppats på
[4].

Sammantaget visar de få studier som
gjorts att det endast är en stark klinisk
ledning som ställer upp på att genomfö-
ra förändringar som kan ge kvalitets- el-
ler effektivitetsvinster. Det tycks således
snarare vara personligheter och ledarför-
måga än organisationsförändringar som
lett till någon förbättring. Saknas starka
kliniska ledare får organisationsföränd-
ringar huvudsakligen negativa effekter,
åtminstone av de typer som hittills prö-
vats – stordrift eller ökad kvalitetskon-
troll. 

Dags för vetenskapliga studier!
Enligt Alan Clarke: »Thus it is important
for health services researchers to widen
their concerns from health technology
assessment to assessment of the way
care is delivered. This is an area that re-
quires concerted and co-ordinated re-
search. It is in the light of this need that
the decision by the NHS R&D pro-
gramme in England to establish a Ser-
vice Delivery and Organisation research
programme is particularly welcome«
[3].

Vi kan säkerligen lära oss en hel del
av de undersökningar som genomförts
eller kommer att genomföras i engelsk

sjukvård. Det torde dock inte vara möj-
ligt att överföra alla de resultaten i en
svensk tillämpning; därtill är våra förut-
sättningar alltför olika. 

Det är därför nödvändigt för den
svenska sjukvården att, i likhet med den
engelska, börja försöka bedöma hur den
bör vara organiserad. Förändringar i or-
ganisationen bör grundas på vetenskap-
liga studier i stället för på ett tyckande
som är emotionellt, ideologiskt eller hi-
storiskt baserat.

Västra Götaland och Stockholm i täten
Denna önskan håller nu på att uppfyllas,
åtminstone delvis, i de utvärderingar av
sjukvårdens förändringar som sker i fle-
ra av de största sjukvårdsområdena i
Sverige. I Västra Götaland genomför en
grupp med hög kompetens vid Förvalt-
ningshögskolan i Göteborg föredömligt
snabbt studier av sjukvårdens organisa-
tion under en radikal förändringsperiod
[5-19]. 

I Stockholm har de upprepade för-
ändringarna av sjukvården studerats av
en grupp inom landstingets centrum för
hälso- och sjukvård [20].

Rapporter som förtjänar bred diskussion
Vid Göteborgs universitet pågår en om-
fattande utvärdering av den utveckling
som sammanhänger med etablerandet av
Västra Götalandsregionen. En stor del
av denna verksamhet är riktad mot häl-
so- och sjukvården [5-19]. Den politiska
ledningen i den nya regionen har gett ett
uppdrag till hälso- och sjukvårdsforsk-
ningsgruppen vid Förvaltningshögsko-
lan att analysera de förändringar av
sjukvården som skett i samband med re-
gionbildningen. 

Utvärderingen leds av Björn Bror-
ström och har hittills delredovisats i 15
publikationer. Utvärderingen fortgår,
den samlade rapporten beräknas vara
klar 2003. De hittillsvarande resultat
som föreligger i dessa rapporter är emel-
lertid tillräckligt intressanta för att för-
anleda en presentation i Läkartidningen.
För att visa omfattningen av analyserna
och stimulera intresset för dem har jag
också tagit fram några typiska citat. 

Flera delprojekt har vänt sig till läka-
re i olika befattningar vid sjukhusen i
Västra Götaland, andra till andra befatt-
ningshavare i sjukvården. Risk finns att
de välskrivna rapporterna stannar lokalt,
eftersom de hittills publicerats enbart

946 Läkartidningen  ❙ Nr 11  ❙ 2003  ❙ Volym 100

Medicin och samhälle

Förändring av vårdens organisation
bör grundas på vetenskap

Det är dags för den svenska sjukvården att ta ställning till hur den
skall organiseras. Förändringar i sjukvårdens organisation bör vara
förankrade i vetenskapliga studier, inte som idag i emotionellt, ideo-
logiskt eller historiskt baserat tyckande. Goda exempel på utvärde-
ringar kommer nu från dels Västra Götaland, dels Stockholms läns
landsting.

LARS WERKÖ
professor, tidigare styrelseordförande,
Statens beredning för medicinsk utvär-
dering (SBU), Stockholm



inom en begränsad rapportserie vid Gö-
teborgs universitet. Redogörelsen för de
många erfarenheterna borde därutöver
presenteras för en medicinsk publik och
diskuteras av de sjukvårdande professio-
nerna.

Flertalet av rapporterna är av särskilt
intresse för personal inom sjukvården,
eftersom de direkt avhandlar frågor av
betydelse för det inflytande läkare och
annan vårdpersonal kan ha på hur sjuk-
vården organiseras och bedrivs. Det är
omöjligt att inom ramen för en artikel
mer än beröra några frågor. Min huvud-
sakliga avsikt är att påpeka förekomsten
av denna verksamhet vid Förvaltnings-
högskolan, eftersom den torde få stor be-
tydelse för sjukvårdens framtida organi-
sationsmönster. 

Detta förutsätter dock att de politiker
som har givit forskarna vid Göteborgs
universitet uppdraget också lyssnar till
resultatet. Även läkares och sjuksköters-
kors professionella organisationer torde
ha mycket att lära sig av dessa analyser.

Ett steg i rätt riktning
Björn Brorström skriver i en av rappor-
terna [12]: 

»Det har funnits en ovilja och ett
ointresse hos många att medverka som
intervjupersoner i studien och några har
helt avböjt medverkan, med hänvisning
till att tiden inte räcker till och att man
inte är intresserad av den typ av frågor
som studien behandlar. … Oviljan att
medverka har således i några fall för-
enats med nonchalans och brist på re-
spekt. Däremot gäller att nästan alla av
de intervjuade när intervjun väl genom-
förts visat stort intresse för de frågeställ-
ningar som behandlats.«

En annan iakttagelse i denna rapport: 
»Det finns en stark och retoriskt

välutvecklad och oftast välformulerad
kritik mot dagens situation i de övergri-
pande resonemangen. Ofta handlar reso-
nemangen då om hälso- och sjukvården
i ett övergripande perspektiv. Det är inte
den egna kliniken, avdelningen och
verksamheten som avses. När den inter-
vjuades egen verksamhet behandlas ex-
plicit ... så blir bilden annorlunda och
många uttrycker  tillfredsställelse med
situationen.«

Marianne Leffler konstaterar i en an-
nan rapport [14] att:

»En hel del av tidigare kända svårig-
heter med beställar–utförarmodeller har
kommit upp till ytan. --- Utförarstyrel-
sernas ledamöter har påverkats av den
centrala turbulensen på flera sätt och
mycket påtagligt har den ju lett till skif-
ten av ledamöternas position i utförar-
styrelserna. Utöver detta har relationen
mellan utförarstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsstyrelsen, kopplad till bestäl-

lar–utförarmodellen, funnits med som
en röd och oroande tråd under inled-
ningsåren. Rollen som politiker i ut-
förarstyrelsen har uppfattats som märk-
lig och svår för att den skiljer sig från den
traditionella politikerrollen men också
för att man inte har tilldelats erforderligt
mandat för att kunna agera i en styrelse-
liknande roll och med verksamhetens
bästa för ögonen.« 

Brorström och Hallin konstaterar i en
annan rapport [15] att man tagit ett steg
i rätt riktning när man upptäckte att den
nyligen införda divisionsbaserade orga-
nisationen visade sig vara felaktig: 

»Förbättrade medicinska samband,
tydligare identitet för de tre sjukhusen
inom universitetssjukhuset och möjlig-
heter till decentralisering är några posi-
tiva aspekter. Men den nuvarande situa-
tionen är känslig, sjukhusets verksamhet
är sårbar för påverkan från såväl interna
som externa aktörer. Tillgången på re-
surser och ledningens förmåga att hante-
ra medarbetares uppgivenhet och för-
ändringströtthet är betydelsefull för den
fortsatta utvecklingen.«

Förändring viktigare än struktur
När Brorström och Hallin i en rapport
[17] försöker bedöma om organisations-
strukturen spelar någon roll finner de att
förändringen som sådan förefaller vara
av större betydelse än själva strukturen: 

»… förändring stör verksamheten
och det tar alltid tid att anpassa en för-
ändrad och ny organisation till de förut-
sättningar som råder. Varje nybildad or-
ganisation är som en skarp sten som
måste slipas innan den blir behaglig att
ha med att göra.« 

Viveka Nilsson – som i sin rapport
[19] studerar hushållning, vårdkvalitet
och arbetsmiljö via intervjuer av vården-
hetschefer – skriver: 

»Idén om god vårdkvalitet har haft en
framträdande plats  i sjukvårdsorganisa-
tionen sedan urminnes tider. Men till
skillnad från idén om hushållning som
haft likartad innebörd den senaste tioårs-
perioden, har idén om god vårdkvalitet
fått en delvis annan innebörd under sam-
ma tid. Vårdenhetschefernas sätt att re-
sonera kring kvaliteten har i vissa avse-
enden förändrats. … Medan man för tio
år sedan kraftfullt uttryckte det otänkba-
ra i att acceptera någon som helst för-
sämring av vårdkvaliteten, har i dag vis-
sa försämringar av den omvårdnadsmäs-
siga kvaliteten kommit att ske och även
kommit att accepteras.«

En iakttagelse hon gör är att det var-
ken finns piskor eller morötter i systemet
för vårdenhetschefernas budgetansvar: 

»Även om man sköter sig har man
ingen favör av det. Det är nästan så man
får det svårare om man sköter sig än om
man missköter sig.« 

Detta påminner om de syrliga kom-
mentarer som lungkliniken i Linköping
utsattes för när man fått pris för bäst
skötta enhet.

Hon framhåller också att arbetsmil-
jön har kommit att ha allt större betydel-
se och relaterar försämringar framför allt
till brist på personal. En av de linjer för
vidare forskning som 

Viveka Nilsson vill driva är att när-
mare studera de angivna försämringarna
av vårdens kvalitet, och då också försö-
ka få inte bara personalens utan också
patienternas syn på vad som händer i
vården.

Mediernas roll har granskats
Mediernas framställning av sjukvårdens
framgångar och bakslag är den bas som
medborgarna måste utnyttja för att få nå-
got intryck av hur vården fungerar och
vart den är på väg. Med de många för-
ändringar som skett i Västra Götaland
efter regionens tillkomst är det naturligt
med en analys av hur effekterna av des-
sa framställts i regionens medier. Från-
sett lokal TV och radio finns både stor-
stadspress och lokala tidningar, som haft
varierande inställning till vad som hän-
der. 

Det är därför naturligt att utredningen
också har granskat medierna. I en rap-
port [16] beskriver Bengt Johansson re-
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lativt ingående mediernas bevakning av
regionen under åren 1999 och 2000: 

»Trots att grundstrukturen på region-
nyheterna i dagspressen i Västra Göta-
land är likartad finns det skillnader som
innebär att boendeort präglar den regi-
onbild man som läsare får via dagspres-
sen. … Och man skulle kunna hävda att
ur ett politikerperspektiv är regionbilden
allra mest positiv i Elfsborgs Läns Alle-
handa, åtminstone vad gäller nyhetsma-
terialet. Tidningen publicerar mycket re-
gionnyheter, den politiska debatten får
stor uppmärksamhet, man har en stor an-
del regiongemensamma nyheter, sjuk-
vården och politiker ses visserligen ur ett
kritiskt perspektiv, men mindre än i
många andra regiontidningar.«

»Även om det finns skillnader i Ska-
raborgspressen kan den ändå sägas vara
relativt regionskritisk. Och även om re-
gionens politiker ofta får framträda får
de också mycket kritik. Den tidning där
bilden av regionen är mest kritisk är den
som också ligger längst bort i nordost –
Mariestads-Tidningen.«

»Göteborgs- och Bohuspressens bild
av regionen är mer verksamhetsinriktad.
Överlag verkar intresset för regionens
politiker vara mindre i dessa tidningar.
GT:s bevakning sticker ut, vilket har att
göra med en kvällstidnings sätt att beva-
ka regionen blir annorlunda än en mor-
gontidnings. Bevakningen är mer till-
spetsad och mer fokuserad på kritik och
GT är därför en av de tidningar som mest
tar upp kritiska sjukvårdsnyheter och ger
politiker en mer ogynnsam behandling.«

Trots de skillnader som Johansson
finner mellan bevakningen av regionen i
olika medier finns det också stora likhe-
ter. Skillnaderna är dock sådana att man
skulle kunna säga: »Säg mig var Du bor
så får jag veta hur Du ser på regionens
problem!«

Stockholm bekräftar Västra Götaland
I Stockholm har man också beslutat föl-
ja resultaten för sjukvården av politiska
beslut, och en första analys har publice-
rats [20]. Denna bekräftar i huvudsak de
intryck man får av rapporterna från
Västra Götaland,  trots de olika förut-
sättningarna i de två storstadsregioner-
na. 

Från både Stockholms och Göteborgs
horisont beskrivs läget som det ser ut nu,
men föga slutsatser dras om vad som
borde göras. 

Med den kunskap som börjar samlas
borde det finnas möjligheter att ta ställ-
ning till hur sjukvården egentligen bör
styras. Kan man hoppas på ett samarbe-
te mellan dem som nu börjar få ett grepp
om situationen? Kan professionerna ta
hand om och utveckla erfarenheterna?

Ett intryck som jag får från uttalanden

av läkare i flera rapporter är att så länge
man – som läkare – får hålla på inom sin
egen sfär och inte störs av påverkan
utifrån är man nöjd. Det är de »andra«
(politiker, tjänstemän, kolleger inom
andra specialiteter eller annan vård-
personal) som gör tillvaron besvärlig.

Mer försök än definitiv förändring
En annan sammanfattning av vad Björn
Brorström och hans medarbetare hittills
åstadkommit kan också vara underrubri-
ken i en av rapporterna [11] om argu-
menten för att fusionera tre stora sjukhus
till ett: »En retrospektiv betraktelse över
många debattörer och få argument.« 

Över huvud taget tycks det som om
både projektet Västra Götaland och or-
ganisationsförändringarna i Stockholm
fortfarande närmast kan rubriceras som
trevande försöksverksamheter. Få tycks
vilja dra slutsatser av erfarenheter från
tidigare organisationsexperiment eller
från undersökningar inom andra områ-
den. Det verkar som om man nästan
tvångsmässigt vill ha egna färska erfa-
renheter, så färska att vad som förekom-
mit redan för några år sedan betraktas
som forntida historia. 

Inte heller tycks man bry sig om vad
andra har gjort, och misslyckats med.
Representanter för läkare, sjuksköters-
kor eller annan vårdpersonal har uppen-
bara svårigheter att få gehör hos politis-
ka beslutsfattare. Många befattningsha-
vare inom sjukvården tycks ha blivit

modstulna och liknöjda och dragit sig
tillbaka inom sitt skal. De ägnar sig i
stället åt att göra det bästa möjliga i sin
närmaste omgivning utan hänsyn till hur
detta påverkar de stora sammanhangen.
Svårigheten att smälta samman olika
kulturer, vare sig dessa är politiska eller
professionella, är en annan viktig iaktta-
gelse. 

Fristående forskare kan se »utifrån«
Särskilt intressant är kanske att utvär-
deringen i Göteborg sker inom ramen för
Förvaltningshögskolan vid universitetet
och utförs av forskare som inte har varit
direkt involverade i de förändringar som
sjukvården har genomgått under senare
delen av 1900-talet. De har alltså förde-
len av att utifrån kunna se på de olika ak-
törer som verkat inom sjukvården och
med utgångspunkt i vetenskaplig teori-
byggnad och praxis bedöma effekten av
hur vårdorganisationen förändras. 

Å andra sidan saknar de, åtminstone
till en början, all insikt om vad sjukvård
egentligen innebär, något som utgör en
särskild anledning till att deras resultat
och diskussioner bör granskas och kom-
menteras av andra med större insikt i
medicinska frågor.

Läkares brist på intresse
När jag har läst dessa rapporter är det två
intryck som blivit bestående. Det ena är
att mycket långtgående förändringar av
sjukvårdens organisation beslutas på
mycket osäker grund och att det ofta i ef-
terhand är omöjligt att avgöra varför ett
visst beslut tagits. Ibland vet man inte
ens hur beslutet tillkommit. Många
gånger tycks det som om en gemensam
uppfattning vuxit fram bland politiker
och tjänstemän bara därför att samma
– osäkra – argument upprepats i en ofta
mycket ytlig debatt i politiska forum.
Politikernas och tjänstemännens upp-
fattning tycks inte heller ha beaktat in-
lägg i dagspressen, framför allt från en-
gagerade läkare eller annan vårdperso-
nal. 

Det andra intrycket är många läkares
anmärkningsvärda brist på intresse att
delta både i de utredningar och beslut
som föregått organisationsförändringar-
na och i den verksamhet som Förvalt-
ningshögskolan dragit i gång för att för-
söka klarlägga vad som skett och varför.

Helhetsbild presenteras nästa år
När jag följt debatten om sjukvårdens
problem under flera decennier har mitt
samlade intryck varit att ingen egentli-
gen bryr sig om det som framförs i olika
medier, vare sig detta bara varit klago-
mål eller positiva förslag till förändring-
ar. Besluten om sjukvården tas i olika
politiska forum, efter en ytlig debatt som
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ofta skett i en atmosfär av trosvisshet
men som sällan klargjort hela problem-
bilden. 

Det är påtagligt att sådana beslut ofta
fått mycket mer långtgående konsekven-
ser än man tänkt sig. Dessa intryck kon-
firmeras av de här refererade rapporter-
na från Västra Götaland, liksom av be-
skrivningen av följden av politiska be-
slut i Stockholm. Rapporterna borde
leda till att man i fortsättningen tar fram
bättre underlag innan man beslutar om
förändringar i sjukvården. Detta gäller i
synnerhet just nu när den politiska majo-
riteten växlat i många landsting.

Samtidigt måste det betonas att alla
dessa rapporter endast berör vissa delar
av det som hänt, eller händer, i sam-
manslagningarnas och organisationsför-
ändringarnas kölvatten. Det skall bli
mycket spännande att ta del av den 
slutrapport som hela västkustprojektet
skall avkasta nästa år. De framstående
forskare som hittills delat med sig av sin
syn på delar av verksamheten skall då ge
en helhetsbild av resultaten av föränd-
ringarna.

Svenska sjukvårdens muskler
Det har tidigare funnits anledning att be-
klaga att man genomfört förändringar i
sjukvården på ett sådant sätt att resulta-
ten inte kunnat analyseras. Den verk-
samhet som beskrivits ovan visar på en
ändrad inställning. Det är emellertid vik-
tigt att resultaten av utvärderingen blir
kända och diskuterade inom de många
kretsar som är beroende av en fungeran-
de sjukvård. 

De tjänstemän inom Socialdeparte-
mentet som nu utreder den högspeciali-
serade sjukvården torde också ha nytta
av att erfara hur hela havet kan storma
kring ett universitetssjukhus [9], liksom
resultaten av dragkampen mellan Vät-
tern och Vänern [17]. 

Jag hoppas att fler läkare än jag läser
dessa rapporter och kommenterar dem.
Detta borde ske både från medicinsk
synpunkt och utifrån andra erfarenheter,
politiska eller professionella, än de som
vunnits i de stora regionerna Västra Gö-
taland och Stockholms läns landsting. 

Det är ändå från ett underlag av verk-
lighetstrogna fakta som det borde gå att
få den svenska sjukvården att återigen
visa sina muskler.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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