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Tankeväckande om 
processorienterad
verksamhetsstyrning 

Författarna, som båda är administratö-
rer, med erfarenhet från bl a landstings-
världen, argumenterar i denna bok välta-
ligt för att de ofta vattentäta skotten mel-
lan olika offentliga institutioner och
verksamheter ska avlägsnas och mer av
horisontellt samarbete komma till stånd
i ett »flödessamhälle«. Organisationsför-
ändring innebär många gånger omför-
delning av makt och möts därför ofta
med motstånd från befattningshavare i
offentlig förvaltning och politiska för-
samlingar. 

Problem inom flera verksamhetsområ-
den beskrivs. För Läkartidningens läsa-
re torde dock det som skrivs om lands-
tingsvärlden och sjukvården vara mest
intressant. Sjukvården som system har
enligt författarna förlorat patientper-
spektivet, medan patienterna ofta är
nöjda med det enskilda mötet med vård-
personalen. Politikernas och administ-
ratörernas roller är otydliga. När pro-
blem uppstår tillsätts gärna ytterligare
en tjänsteman eller administrativ enhet,
vilket konsumerar resurser som un-
dandras den direkt sjukvårdande verk-
samheten.

Sjukvården sägs domineras av revir-
tänkande och stuprörsmentalitet. Det
stämmer dock inte i det dagliga arbetet
på »verkstadsgolvet«. Flera specialite-
ter i samverkan ses dagligen, t ex i
samarbetet runt patienten på opera-
tions- och intensivvårdsavdelningar.
Ett annat exempel är de gruppmottag-
ningar för diabetesfötter med flera

specialiteter företrädda som infördes
på 1980-talet. De har, där de fortfaran-
de fungerar, avsevärt minskat frekven-
sen av underbensamputationer på dia-
betiker. 

Som ett uttryck för hierarkin inom
vården anger författarna att läkarna or-
ganisatoriskt inte ingår i vårdavdelning-
arna, en lätt missuppfattning av sjuk-
husläkarens arbetssituation. Sjukhuslä-
karen cirkulerar under arbetsdagen
mellan olika arbetsstationer, varav vård-
avdelningen är en. Läkarnas organisato-
riska anslutning till kliniken som helhet
är naturlig och inte ett uttryck för vård-
hierarki utan snarare för att läkaren föl-
jer patienten i det flödessamhälle som
sjukhusvården utgör. Varje vårdavdel-
ning har dock som regel sin egen överlä-
kare och varje patient sin patientansva-
rige läkare (PAL).

I kapitlet om verksamhetsstyrning poäng-
terar författarna att kärnfrågan är hur
man skapar värde för dem man är till för.
Tillför en viss aktivitet värde för kun-
den/medborgaren eller inte? 

Inom landstingsvärlden behövs med
andra ord en generalklausul: Hur med-
för denna planerade åtgärd/föränd-
ring/utredning/befattning/omorgani-
sation etc att flera patienter snabbare
kommer fram till utredning, behandling
och vård?

Två belysande exempel ges på hur
komplicerad den landstingsdrivna
verksamhetsstyrningen kan vara. Det
ena rör Värmland, där landstinget i
enighet utstakade en plan för process-
orienterad omorganisation, som dock
havererade när politikerna inte kunde
motstå de lokala opinionerna. Dess-
utom blev det förändringsobenägna
Sjukvårdspartiet det största borgerliga
partiet i valet 2002. Landstinget blev
med andra ord sin egen bromskloss,
och man har fortfarande stora ekono-
miska bekymmer. 

I Jämtland lyckades man bättre med
omorganisationen, men när lands-
tinget och Försäkringskassan gemen-
samt ville finansiera en extrasatsning
för att operera bort ortopedklinikens
vårdköer gick man på pumpen. För-
säkringskassans pengar får inte använ-
das till sjukvård. Detta är ett mycket
påtagligt exempel på det politiska
stuprörstänkande som författarna kri-
tiserar.

En tänkbar lösning för att bättre utnyttja
sjukförsäkringens resurser vore att in-
nefatta även sjukvården i försäkringen,
så att resurserna följer patienten och
inte politikerna. Som författarna skri-
ver: »Medborgarna måste få mera makt
över sin egen situation.«

Låt den nya myndigheten Försäk-
ringskassan (tidigare Riksförsäkrings-

verket ta över ansvaret för sjukvårdens
kostnader med hänsyn tagen till patien-
ternas behov. Det övergripande politi-
ska ansvaret för sjukvårdens organisa-
tion i stort kan riksdagen ha. Den medi-
cinska verksamhetstillsynen kan skötas
av en återupprättad medicinalstyrelse.

I boken antyds endast i en mening att
landstingens framtid är ifrågasatt.

Författarna pläderar mera omfattande
för att regeringens och statsförvalt-
ningens verksamhetsområden och or-
ganisation bör ses över med medbor-
garnyttan som ledstjärna. Den avslu-
tande bilagan redovisar på femton tät-
skrivna sidor alla de statliga myndighe-
ter och politiska verksamhetsområden
som styr våra levnadsöden i dag. Plats
för rationaliseringskonsulter! Kanske
de två författarna till denna tankeväck-
ande bok? 

Den kommer säkert att initiera en
välgörande debatt om vilket samhälle
vi vill leva i.

Boken »Urologi« passar bra att ha på
ST-läkarens mottagning och använda
som uppslagsbok. De flesta kapitlen är
både instruktiva och trevliga att läsa,
och även om boken inte direkt inbjuder
till sträckläsning kan några kapitel då
och då också vara rent nöjsamma att
läsa.

Bokens författare försöker vara hel-
täckande och börjar ambitiöst med ana-
tomi och embryologi, områden som kan
ha svårt att väcka större entusiasm. Av-
snittet är aningen för långt, men bilder-
na är föredömligt instruktiva. Därefter
följer ett kapitel om urologiska under-
sökningsmetoder, varefter man tar upp
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område efter område inom vuxenurolo-
gin på ett konventionellt sätt för att av-
sluta med barnurologi. Illustrationerna
är många, vilket givetvis är bra, men ett
mer enhetligt format hade gjort boken
ännu bättre.

En del av kapitlen står ut som speciellt
bra, som det om avflödeshinder från de
övre urinvägarna – lagom långt med en
intressant genomgång av vad som hän-
der när avflödet obstrueras. Kapitlet om
urologisk radiologi är också välformule-
rat och försett med ett enhetligt och in-
struktivt bildmaterial. Här finns mycket
att ta till sig. 

De flesta andra kapitlen är välskrivna
och informativa, men proportionerna
mellan dem kunde varit bättre – något
som kan rättas till i nästa upplaga, som
förhoppningsvis kommer inom några år.
Andrologikapitlet är till exempel mer än
dubbelt så långt som kapitlet om sten,
vilket inte speglar den kliniska verklig-
heten för den i Sverige verksamme uro-
logen. 

Sättet att närma sig ämnet varierar
också ganska mycket. Några kapitel har
formen av »klassisk« lärobok, andra,
som det om hematuri respektive LUTS,
är diskuterande och problematiserande
och mer på ST-nivå. Här skulle redaktö-
rerna kunna göra en insats för att få in-
nehållet mer uniformt. 

Att boken försöker täcka ett så stort
spann som från grundutbildning till ST-
utbildning är en del av problemet. En
annan inkongruens är att boken tende-
rar att ägna alltför lite utrymme åt vikti-
ga och centrala kliniska problem, så får
till exempel tidigt insatt hormonbe-
handling eller inte vid icke symtomgi-
vande prostatacancer lika stort utrym-
me som något så marginellt som urin-
rörsproppar. 

Mer praktiska råd och anvisningar hade
inte varit fel. Avsnittet om hur kompli-
kationer efter radikal prostatektomi
kan handläggas är ett bra exempel på
hur det kan göras på ett instruktivt sätt.
Ett »svart hål« är katetrar, ordet finns
inte ens i registret, lite mer plats hade
kunnat lämnas åt olika former av uro-
logiska katetrar. De är ju en ganska cen-
tral del av den urologiska verksamhe-
ten.  

De flesta kapitel är skrivna av perso-
ner med stor både vetenskaplig och kli-
nisk erfarenhet av sitt ämne, och det
finns inte många »faktafel«, med ett be-
klagligt undantag – avsnittet om prosta-
tit, där man borde ha tagit till sig mer av
de senaste årens forskningsresultat och
undvikit dåligt underbyggda fördomar
såväl vad gäller diagnostik som behand-
ling.

Men som sagt, det mesta är bra och
boken rekommenderas.

En ny bok om de svåra och många gång-
er kontroversiella frågorna om
dödshjälp har kommit ut. Det bör beto-
nas från början att det (den här gången)
inte handlar om en skrift som tar ställ-
ning vare sig för eller emot dödshjälp,
utan det är (enligt min uppfattning) 
första gången som dessa frågor belyses
ur ett ganska neutralt och mångsidigt
perspektiv.

Varför då skriva en bok om frågor som
dödshjälp, eutanasi, livstestamenten,
terminal sedering, läkarassisterat suicid
med mera? Enligt redaktörerna Claes-
Göran Westrin och Tore Nilstun emane-
rar boken från en »tendens till politisk
bortträngning« av problematiken i Sve-
rige, trots att frågorna ger upphov till
diskussioner i den medicinska vardagen,
hos befolkningen och i massmedier. I
många andra länder däremot har frågor-
na kommit på dagordningen. Syftet med
boken är därför främst »att ge enskilda
människor ett underlag för personliga
överväganden kring frågor om hjälp att
dö och dödshjälp«. Dessutom skall bo-
ken vara av värde i samband med utbild-
ningar och i den allmänna samhällsde-
batten.

Redaktörerna har lyckats bra med dessa fö-
rehavanden genom att låta många före-
trädare från olika inriktningar fritt
komma till tals. Fjorton olika författare
bidrar från sina respektive expertposi-
tioner med fakta, förklaringar och syn-

punkter i många perspektiv: medicinskt,
juridiskt, teologiskt, historiskt, social-
psykiatriskt, medicinetiskt, humanis-
tiskt, palliativmedicinskt osv. 

Det är bra att redigerarna redan i inled-
ningen i en faktaruta definierar de olika
begreppen som sedan används ganska
konsekvent i boken. Till skillnad dock
från en rätt etablerad definition av euta-
nasi som ett aktivt handlande (av en lä-
kare) med syfte att avsluta en patients
liv, beskrivs här eutanasi med det se-
mantiskt rättare »… en så lätt och
smärtfri död som möjligt«. Det vi idag
ofta menar med eutanasi definieras i
den här boken däremot som läkarassi-
sterad dödshjälp. Detta kan leda till en
del förvirring i början av läsningen. 

Varje kapitel inleds med en sammanfatt-
ning i en översiktlig ruta, och de olika
författarna ger oftast först en saklig ge-
nomgång av olika specifika frågor och
avslutar med en redogörelse för sin per-
sonliga inställning i frågan. Mer eller
mindre omfattande referenslistor avslu-
tar de flesta kapitlen, men jag saknar en
referenslista i kapitlet »När hjärnan är
drabbad«. 

Det är något störande också att refe-
renslistan i ett annat kapitel inte stäm-
mer överens med numren i texten. På
många sidor i boken finns onödiga och
upprepande textrader mellan streck. 
Är det för att visuellt bryta den löpande
texten? Om man läser dessa rader var
för sig blir de rätt sammanhangslösa och
är inte så instruktiva.

Sammantaget är boken en mycket bra, ak-
tuell och mångsidig översikt i frågan om
dödshjälp i Sverige och delvis också i
jämförelse med andra länder. Den kan
mycket väl användas i den kliniska var-
dagen och som referens under diskus-
sioner om döden och dödshjälp. Språket
är oftast så bra att boken kan rekom-
menderas även till den icke medicinskt
skolade allmänheten.

Mångsidig och neutral
översikt i frågan om
dödshjälp
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