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frord

Våren 2007 föreslog den statliga Ansvarsutredningen att 
landstingen skall slås samman till större regioner. Om 
detta genomförs står svensk sjukvård inför ännu en om-

fattande reform. Blir det bättre då? Spänningen mellan systemets 
olika nivåer kommer knappast att försvinna: kommunerna som 
getts ansvar för de äldre, regionerna som själva vill bestämma hur 
vården skall organiseras, och staten som i allt högre utsträckning 
tycks sträva efter att vården skall styras av nationella riktlinjer. 

Samtidigt pressas sjukvården av en växande andel äldre med 
stora vårdbehov och medborgare som ställer krav på att få del 
av den snabba kunskapsutvecklingen inom medicinen. Hela den 
ökade efterfrågan på vård kan inte mötas inom ett system med be-
gränsade offentliga resurser. Vems behov skall gå först? Hur länge 
skall man behöva vänta på den vård man har betalat skatt för? De-
batten om sjukvården och dess tillkortakommanden pågår stän-
digt. En grundläggande fråga är systemets organisation och styr-
ning. Kunskapen finns, ganska mycket resurser också. Frågan är 
hur de skall fördelas, vem som fattar besluten och var ansvaret för 
att vården fungerar skall placeras.

I boken ger framstående forskare sin syn på hur sjukvården 
styrs i Sverige i dag och hur systemet kan utvecklas för att möta 
framtidens behov. Ett centralt tema är politikernas roll inom 
sjukvården och deras möjligheter att styra systemet så att uttala-
de målsättningar uppnås. En rad aktuella frågor inom den svens-
ka sjukvårdspolitiken belyses i boken, som patientens ställning, 
den fragmenterade vårdkedjan för äldre och primärvårdens sta-

Inlaga Vem styr vården?.indd   9 07-04-19   17.16.15



10

( 10)

tus. Den bild av sjukvården som tecknas i boken är mångfasette-
rad och speglar författarnas olika forskningsbakgrund och intres-
sen, men också deras personliga syn på förutsättningarna för po-
litisk styrning av sjukvården. 

Den här boken har varit möjlig att skriva tack vare ekonomiskt 
stöd från Institutet för Framtidsstudier, Stockholm. För detta 
vill jag och övriga författare rikta ett stort tack till institutet och 
dess chef   Joakim Palme.

Uppsala i april 2007

Paula Blomqvist
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 1. Sjukvårdens styrning  
och organisation

Paula Blomqvist

Svensk sjukvård tycks vara under konstant omvandling. 
Knappt har en reform sjösatts så aviseras nästa. Enbart un-
der 1990-talet har en lång rad nya »modeller« för vårdens 

organisation kommit och gått. Stockholmsmodellen, Dalamodel-
len och Värmlandsmodellen är bara några exempel, liksom köp- 
och säljsystem, resultatenheter, prestationsersättning och vård-
garantier. Målet med reformerna har varit att förbättra styrning-
en av sjukvården och hitta nya sätt att förverkliga politikens mål-
sättningar på området. 

Trots den ihärdiga strävan att förnya sjukvårdens organisation 
tycks inte medborgarnas tillfredsställelse med systemet öka. Opi-
nionsundersökningar visar att svenskarnas förtroende för sjuk-
vården sjunkit sedan 1980-talets början, trots ökade resurser, för-
bättrad tillgång till vård och en folkhälsosituation som på många 
sätt är bättre än någonsin tidigare (som-institutet 2006, Folk-
hälsoinstitutet 2007). Det kanske tydligaste uttrycket för miss-
nöjet är den växande kritiken mot landstingen, sjukvårdens främ-
sta politiska företrädare. Under 2000-talet höjdes allt fler röster 
i den politiska debatten för att landstingen skulle avskaffas. Även 
läkarna har föreslagit att landstingen skall läggas ned och den lo-
kala politiska styrningen av sjukvården upphöra (Sveriges läkar-
förbund 2004). Paradoxalt nog har samtidigt nya sjukvårdspar-
tier etablerats i en rad landsting under senare år. Det vittnar om 
ett missnöje med den förda sjukvårdspolitiken, men också om att 
medborgarna faktiskt vill påverka sjukvården genom lokal repre-
sentation. 

(11)
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Våren 2007 föreslog den så kallade Ansvarsutredningen, en 
statlig utredning med uppdrag att pröva frågan om landsting-
ens framtid, att landstingen skall slås samman till större regio-
ner. Om detta genomförs står svensk sjukvård inför ännu en re-
form, den kanske mest omfattande sedan landstingen skapades 
1862. Samtidigt menar kritiker av kommitténs förslag att vår-
den inte skall styras vare sig regionalt eller genom de nuvarande 
landstingen utan direkt av staten. Sjukvårdsdebatten tycks oänd-
lig och frågorna är oftast fler än svaren. Kommer alla att få vård i 
framtiden, när andelen äldre och vårdbehövande ökar? Vem skall 
egentligen bestämma över vården? Och varför tycks sjukvården 
aldrig fungera på det sätt som politikerna utlovar, trots all skatt 
som betalas in till systemet?

I den här boken betraktar vi den svenska sjukvården utifrån 
ett styrningsperspektiv. Det innebär att vi försöker förstå hur 
sjukvården styrs i Sverige i dag och varför missnöjet med syste-
met tycks så stort, trots alla politiska ansträngningar. Sökljuset 
riktas mot sjukvårdens organisation, det vill säga hur verksam-
heten är uppbyggd och vem som fattar besluten. Att »organise-
ra« betyder att ordna processer och relationer mellan aktörer så 
att vissa bestämda mål uppfylls. Att organisera sjukvård handlar 
alltså om att styra verksamheten på ett sådant sätt att målen för 
sjukvården uppnås. 

I demokratiska länder är sjukvårdens målsättningar nästan 
alltid formulerade av folkvalda politiker, samtidigt som den till 
övervägande del bekostas av offentliga medel. Det är därför poli-
tikerna som har det yttersta ansvaret för att organisera sjukvår-
den inom ett land och se till att medborgarna får vård när de blir 
sjuka. Att på samhällelig nivå organisera produktionen av sjuk-
vård handlar alltså om politisk styrning, eller möjligheten att ge-
nom politisk vilja forma samhällets institutioner. Ytterst handlar 
det om demokratins möjligheter att skapa det samhälle medbor-
garna genom sina val uttryckt att de vill ha. 
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Samtidigt finns många andra krafter än politik som påverkar 
ett lands sjukvårdssystem. Samhällsekonomin, medicinsk veten-
skap, vårdpersonalens agerande, och patienternas krav och för-
väntningar är några exempel. Det gör den politiska styrningen 
av sjukvården till en komplicerad och ofta konfliktfylld process, 
som skall tillgodose många olika behov samtidigt som resurser-
na är begränsade. Till sjukvårdens speciella förutsättningar hör 
också den emotionella laddning som hör samma med sjukdom och 
död och som gör att sjukvården ofta väcker starka känslor. Det är 
knappast en slump att sjukvården hör till de hetaste politiska frå-
gorna i de flesta länder, ständigt aktuell och omdebatterad.

Tre övergripande frågor ställs i boken. Den första handlar om 
den svenska sjukvårdens organisation. Vad utmärker den svens-
ka sjukvården och varför har vi just det system vi har? Den andra 
handlar om drivkrafterna bakom förnyelse av vårdens organisa-
tion. Varför förändras systemet över tid? Vilket sorts förändrings-
tryck märks inom svensk sjukvård i dag? Den tredje frågan hand-
lar om förutsättningarna för politisk styrning av sjukvården. Vil-
ka hinder för den politiska viljan finns och hur kan de övervinnas? 
Kan sjukvården styras politiskt? Bör den? 

I resten av detta inledande kapitel ges en introduktion till frå-
gan om sjukvårdens organisation och styrning. Det svenska sjuk-
vårdssystemets grunddrag beskrivs, liksom några av de samhälls-
förändringar som påverkar sjukvården i dag. Med utgångspunkt i 
den samhällsvetenskapliga litteraturen om politisk styrning iden-
tifieras också möjliga hinder för att genomföra politiska reformer 
inom sjukvården. Bokens övriga bidrag, som introduceras mer ut-
förligt i kapitlets sista del, erbjuder en rad olika, mer fördjupade, 
perspektiv på frågorna om den svenska sjukvårdens organisation 
och styrning. Genom att utifrån skilda vetenskapliga och områdes-
mässiga utgångspunkter närma oss den övergripande frågan, om 
vem som styr den svenska vården, vill vi som medverkar i boken 
fördjupa kunskapen om svensk sjukvård och lägga grunden till en 
saklig diskussion om dess vägval inför framtiden. 
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Hur studeras sjukvårdens organisation?
Med sjukvård brukar avses tjänster som utförs i enlighet med be-
prövad medicinsk kunskap i syfte att förbättra någons hälsa. Häl-
sa är givetvis ett mångtydigt begrepp men i vid mening brukar 
begreppet förstås som frånvaro av funktionsnedsättande medi-
cinska åkommor samt fysiskt och psykiskt välbefinnande. I prak-
tiken betyder detta att sjukvård är en verksamhet som främst ut-
förs av (eller under ledning av) legitimerad personal, vars utbild-
ning omfattar kunskap baserad på vad samhället anser vara med-
icinsk vetenskap. Den bedömningen, liksom själva hälsobegrep-
pet, kan givetvis förändras över tid och har också gjort det. Ge-
nerellt sett har allt fler sorters tjänster och behandlingar kommit 
att inkluderas i begreppet sjukvård. 

Samtidigt finns i de flesta länder tjänster som efterfrågas av 
medborgarna i hälsobefrämjande syfte, som inte anses vara sjuk-
vård eftersom deras vetenskapliga underbyggnad bedöms vara 
för svag. Det främsta exemplet i dagens Sverige är det som brukar 
refereras till som alternativmedicin, som både kompletterar och i 
många fall sannolikt också ersätter behandlingar inom den gängse 
sjukvården, men som betalas ur egen ficka. En av sjukvårdspoliti-
kens uppgifter är just att dra gränsen för vad som skall anses ingå 
i begreppet sjukvård. 

Ett annat utmärkande drag för sjukvårdstjänster är att de säl-
lan produceras på en fri marknad. Inom de flesta länder har sjuk-
vård ansetts vara en speciell sorts tjänst, som det bör vara en rät-
tighet att få tillgång till vid behov, även om man inte har råd att 
betala för den. Det har lett till att länder vanligen i någon ut-
sträckning involverat sig i produktionen av sjukvårdstjänster, ex-
empelvis genom att reglera tillgången, tillhandahålla vårdtjäns-
ter eller finansiera åtminstone delar av den vård som produceras 
inom landet. Sjukvård är en speciell tjänst också på det sättet att 
är svårt för den enskilda konsumenten att på förhand bedöma sitt 
behov av den. Efterfrågan på vårdtjänster uppstår ofta plötsligt 
och kostnaderna kan bli mycket höga. Av detta skäl organiseras 
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konsumtion av vårdtjänster oftast som en försäkring, där en viss 
avgift, eller premie, betalas in till en försäkringsgivare, som sedan 
betalar kostnaderna för vården om man blir sjuk eller råkar ut för 
en olycka. Försäkringslösningen, som kan organiseras på olika 
sätt, reducerar den enskildes ekonomiska risk för sjukdom genom 
att den sprids bland ett större antal individer. 

I länder som Sverige och Storbritannien organiseras sjukför-
säkringen helt genom statens försorg. Medborgarna garanteras 
automatiskt tillgång till sjukvård vid behov genom sitt medbor-
garskap (eller, i praktiken, uppehållstillstånd). Sjukvården blir 
därmed en del av det offentliga tjänsteutbudet, som betalas via 
skatten och erbjuds alla medborgare, oberoende av anställnings-
förhållanden eller hur mycket man »betalat in« till systemet. 

I vissa andra europeiska länder, som Tyskland eller Nederlän-
derna, är försäkringstanken ännu tydligare genom att varje med-
borgare har en individuell sjukförsäkring. Den fås i praktiken ofta 
genom arbetsgivaren. Det innebär att villkoren för försäkringen 
kan variera något mellan olika yrkesgrupper, även om alla, även 
arbetslösa, har rätt till försäkring. Försäkringspremierna betalas 
i de flesta fall till särskilda, självstyrande, sjukkassor som i sin tur 
ersätter vårdgivarna – som ofta är privata – när dessa utför med-
icinska behandlingar. Sjukkassorna kan vara av olika karaktär. 
Vanligtvis är de regionalt baserade eller knutna till ett visst yr-
kesförbund. Statens roll i den typen av system blir mindre omfat-
tande än i det svenska och handlar mer om att utforma spelregler-
na för systemets finansiärer (sjukkassorna) och vårdgivare (läka-
re och sjukhus) än att själv tillhandahålla vårdtjänster. 

Sjukvårdens organisation kompliceras av att systemet styrs på 
flera geografiska nivåer. Eftersom sjukvård kommit att ses som en 
service, som staten skall försäkra sina medborgare tillgång till, 
är sjukvårdens verksamhet vanligen föremål för politisk styrning 
och reglering på nationell nivå. Eftersom tjänsterna måste finnas 
tillgängliga nära medborgarna har de flesta system också subna-
tionella nivåer, där verksamheten organiseras för att kunna möta 

Inlaga Vem styr vården?.indd   15 07-04-19   17.16.16



16

( 16)

blomqvist

befolkningens behov inom ett specifikt geografiskt område. Att 
staten – både nationellt och genom sin lokala organisation – är 
den aktör som tydligast utövar makt över sjukvårdsorganisatio-
nen, genom att skapa bindande regler för verksamheten, innebär 
inte att vården med nödvändighet måste vare sig finansieras el-
ler produceras i offentlig regi. I praktiken innehåller sjukvårdens 
verksamhet nästan alltid både offentliga och privata aktörer, även 
om andelen privat verksamhet varierar mellan länder. Organisa-
tionen av sjukvården inom ett land brukar benämnas landets sjuk-
vårdssystem. 

Ett sjukvårdssystem omfattar en stor mängd aktörer med oli-
ka uppgifter, såsom sjukhus, mottagningar, egenpraktiserande lä-
kare, politiker, tjänstemän, utvärderingsorgan, försäkringsgivare 
och patienter. Alla aktörer, vars verksamhet kan kopplas till pro-
duktionen av sjukvårdstjänster inom ett land och som omfattas 
av det offentliga regelsystemet för sjukvårdens verksamhet, kan 
sägas utgöra en del av systemet (Scott 2000). Det finns en omfat-
tade forskning som jämför olika länders sjukvårdssystem. Efter-
som verksamheten ser olika ut i olika länder finns en fortlöpande 
diskussion om hur nationella sjukvårdssystem bäst beskrivs och 
jämförs. Ofta identifieras vissa grundläggande funktioner som 
återfinns inom varje system, såsom sjukvårdens finansiering (vem 
betalar?) och produktion (vem tillhandahåller vård?). Till detta 
kommer det offentliga regelverk som styr tillgången till sjukvård 
för medborgarna, det vill säga bestämmer vem som skall ges vård 
och när (vem får vård?). Många forskare betonar främst de sär-
skiljande dragen i olika länders sjukvårdssystem, som speglar just 
det landets historiska och politiska utveckling.

Ett delvis annorlunda sätt att se på sjukvårdens organisation 
är som en uppsättning medel som kan användas för att nå politis-
ka mål för verksamheten. Detta synsätt tar fasta på ursprungs-
betydelsen av begreppet organisation, det vill säga förhållanden 
som ordnats för att åstadkomma ett visst resultat. Det pekar ock-
så mot att sjukvårdssystem bör ses inte endast som unika produk-

Inlaga Vem styr vården?.indd   16 07-04-19   17.16.16



171. Sjukvårdens styrning och organisation

(17)

ter av ett lands kultur och historia, utan också ur ett mer instru-
mentellt perspektiv, där man ställer frågan om systemets nuva-
rande organisation är lämpad för att nå de uppställda målen. 

Även om målen för sjukvårdens verksamhet formuleras på oli-
ka vis i olika länder kan man hävda att de flesta länders sjukvårds-
politiska mål i grunden är lika. Den amerikanske sjukvårdsfors-
karen Hsaio (2003) identifierar tre huvudsakliga mål för ett lands 
sjukvårdssystem:
• befolkningens hälsa skall förbättras
• den enskildes ekonomiska risk vid sjukdom skall minskas
• befolkningen skall vara nöjd med sjukvårdssystemet.

Det första målet, att förbättra folkhälsan, är ett ganska självklart 
mål, som omfattar både att behandla medicinska åkommor och 
förbättra folkhälsan på sikt genom förebyggande åtgärder. 

Det andra målet handlar om reduceringen av ekonomisk risk 
vid sjukdom genom att den enskilde individen inte behöver bära 
en så stor del av vårdkostnaden vid sjukdom att denne inte har 
råd med behandling. Givetvis kan, precis som när det gäller det 
första målet, politikerna i ett land välja olika ambitionsnivåer för 
detta mål. Alla upptänkliga åkommor kan behandlas inom syste-
met eller bara vissa, och graden av statlig subvention av medbor-
garnas kostnader kan variera. Hur de politiska målen formuleras i 
detta avseende beror både på ett lands ekonomiska förutsättning-
ar och på hur stor den politiska viljan är att avsätta ekonomiska 
resurser till sjukvården. 

I ett fattigt land med utbredda folkhälsoproblem är kanske en 
rimlig politisk strävan att först och främst skapa tillgång till bas-
sjukvård för hela befolkningen, medan det i de rikare västländer-
na kan handla om att finjustera existerande sjukförsäkringssys-
tem genom att inkludera en nyupptäckt behandlingsmetod. Re-
duceringen av den enskildes ekonomiska risk handlar också, som 
vi sett ovan, om att fördela möjligheten att skydda sig mot sjuk-
dom mellan olika inkomstgrupper genom den gemensamma »risk-
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pool« som sjukvårdssystemet skapar, och som i praktiken ofta om-
fördelar resurser mellan olika medborgargrupper. 

Det tredje målet för sjukvården, att öka befolkningens till-
fredsställelse med systemet, kanske tycks mindre självklart. Men 
att befolkningen finner systemet tillfredställande kan ses som en 
viktig förutsättning för sjukvården, särskilt i demokratiska län-
der där dess företrädare annars riskerar att röstas bort samtidigt 
som viljan att betala skatt eller avgifter till systemet sjunker. Må-
let att öka befolkningens tillfredsställelse med systemet är aktu-
ellt inte minst mot bakgrund av väljarnas ökade intresse för sjuk-
vårdsfrågor i många länder och den kritiska granskning sjukvår-
den ofta får i medierna i dag.

Förutom de tre övergripande målsättningarna för sjukvården 
kan man identifiera vad som kan kallas mellanliggande sjukvårds-
politiska mål, vars uppfyllande kan ses som en förutsättning för 
att de övergripande målen skall kunna nås. Vanligast bland dessa 
är: tillgänglighet till sjukvård (access), hög kvalitet på sjukvårds-
tjänsterna (quality) och effektivitet i produktionen av tjänster (ef-
ficiency).� Europeiska unionen, eu, har nyligen antagit dessa tre 
sjukvårdspolitiska mål som gemensamma för unionens medlems-
länder. 

Medel för att uppfylla sjukvårdens 
målsättningar: dess organisation
Ett sjukvårdssystems faktiska organisation, eller det sätt på vil-
ket verksamheten är uppbyggd i ett land, kan ses som en samling 
av olika medel – eller redskap – som använts för att försöka reali-
sera sjukvårdens målsättningar i det landet över tid. Hsaio iden-

1. Målsättningen jämlikhet, eller lika villkor, som har en framträdande plats 
exempelvis i den svenska hälso- och sjukvårdslagen, har inte tagits med på 
 Hsaios lista, eftersom han menar att jämlikhet är ett värde som påverkar alla tre 
målen om den ses som viktig i samhället.
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tifierar fem huvudsakliga medel som kan användas av politiker 
för att styra sjukvården. Hur dessa utformats speglar de politis-
ka och organisatoriska val som gjorts inom ett sjukvårdssystem, 
liksom landets historiska utveckling i stort. De sjukvårdspolitis-
ka medlen är, enligt Hsaio: (1) det sätt på vilket vården finansie-
ras, (2) hur sjukvårdstjänster produceras och av vem, (3) utform-
ningen av ekonomiska ersättningssystem för att fördela resurser 
mellan olika aktörer inom vården, (4) de formella lagar och regler 
som styr systemet och (5) den informella styrningen inom syste-
met. Det är utseendet på och kombinationen av dessa styrmedel 
som i praktiken bestämmer hur ett lands sjukvårdssystem är kon-
struerat och hur makt fördelas inom det. 

Det första styrmedlet, finansieringen av sjukvården, hand-
lar, som vi sett ovan, främst om valet mellan skatter eller arbets-
givaravgifter som inkomstkälla, men också om i vilken utsträck-
ning finansiering skall ske med gemensamma medel över huvud 
taget. En högre andel privat finansiering, som kan ske genom pri-
vata försäkringar eller patientavgifter, minskar systemets solida-
ritet och kan bidra till försämrad folkhälsa om det innebär att vis-
sa människor inte har råd med den sjukvård de behöver. En stör-
re privat finansierad vårdsektor kan samtidigt öka tillgänglighe-
ten till vårdtjänster för dem som har råd att betala vården själva. 
Finansieringen av ett sjukvårdssystem kan också vara mer eller 
mindre centraliserad, det vill säga kontrollerad på nationell nivå. 

I de flesta system finns lokala aktörer som agerar som finansi-
ärer genom att de betalar ut medel till vårdgivarna inom sin re-
gion, lokala myndigheter eller sjukkassor. Hur dessa aktörer i 
sin tur tilldelas resurser varierar också mellan länder. Om skat-
ter väljs som finansieringskälla finns ett val mellan nationell be-
skattning, där intäkterna sedan fördelas till den lokal nivån, el-
ler lokal inkomstskatt. I det senare fallet får den lokala nivån en 
större självständighet i förhållande till de nationella myndighe-
terna, samtidigt som tillgången till resurser kan variera mellan 
olika delar av landet. I länder med försäkringssystem beror gra-
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den av centralisering på huruvida arbetsgivaravgifter betalas in 
direkt till kassorna eller fördelas via nationella organ – och i så 
fall enligt vilka principer. 

Det andra styrmedlet, organiseringen av produktionen, berör 
frågan vilka aktörer som rent faktiskt tillhandahåller sjukvård 
och i vilken form detta sker. Här handlar valen om privata eller 
offentliga driftsformer och graden av konkurrens inom systemet, 
men också om balansen mellan olika vårdformer, såsom institu-
tionsbaserad vård och öppenvård (där patienterna behandlas un-
der dagtid) eller specialist- och primärvård.

Det tredje styrmedlet handlar om det som brukar kallas er-
sättningssystemen inom sjukvården. Ersättningssystemen regle-
rar hur systemets vårdproducenter, det vill säga sjukhus, mottag-
ningar och egenpraktiserande läkare, ersätts ekonomiskt för sina 
insatser. Eftersom sjukvård är en tjänst där behoven inte kan be-
räknas exakt på förhand är ersättningssystemen ofta utformade 
så att fördelningen av resurser beräknas på basis av hur mycket 
tjänster som faktiskt produceras. Samtidigt finns ett intresse hos 
alla vårdfinansiärer, vare sig de är fristående sjukkassor eller of-
fentliga myndigheter, att ha en viss kontroll över hur stor den to-
tala resursåtgången blir. 

Vanligt är att olika typer av vårdgivare har olika ersättnings-
system. Primärvårdsläkare kan antingen ersättas löpande enligt 
en överenskommen taxa för utförda behandlingar eller, om ett 
listningssystem tillämpas, med en på förhand bestämd summa 
per listad patient (så kallade kapitering). Specialister inom öp-
penvården, där listning inte är tillämpligt, ersätts oftast på basis 
av utförda behandlingar. Prestationsbaserad ersättning har förde-
len av att vara flexibel och stimulerar dessutom till hög produk-
tivitet (många behandlingar) bland vårdgivarna, men ger samti-
digt finansiären sämre möjligheter att kontrollera resursåtgången 
inom systemet. För institutionella vårdgivare, som sjukhus och 
sjukhem, finns en motsvarighet till prestationsbaserad ersättning 
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som beräknas utifrån antalet dygn som en patient vårdats, så kall-
lad per diem-ersättning. 

Institutionella vårdgivare, som ofta har en högre andel fas-
ta kostnader, kan också ersättas genom budgetförfarande, vil-
ket innebär att dessa ges en fast summa för en given period. Den 
beräknas då vanligen på grundval av tidigare kostnader. Ett mer 
komplicerat sätt, som har den fördelen att det ger finansiären 
större kontroll över hur resurserna används, är att beräkna re-
sursåtgången på basis av de olika diagnoser som behandlats under 
en given period, där man tagit hänsyn till att vissa behandlingar 
är dyrare än andra, ett så kallat drg-system.� 

Utformningen av ersättningssystem handlar i grunden om att 
balansera olika incitament för vårdgivarna, så att deras beteende 
i så hög utsträckning som möjligt bidrar till att uppfylla de poli-
tiska målsättningarna för systemet. Ges ersättningssystemen fel 
utformning kan de stimulera till övervård, vilket ökar vårdkost-
naderna utan att folkhälsan förbättras i motsvarande mån, eller 
leda till att vissa patientgrupper, som vårdgivarna betraktar som 
mindre »lönsamma«, väljs bort eller lågprioriteras. 

Genom formella regler och förordningar, Hsaios fjärde styrme-
del, formas relationerna mellan aktörerna inom ett vårdsystem. 
Formella regler bestäms vanligtvis av den lagstiftande makten i 
ett land, det vill säga dess parlament (eller riksdag) men makten 
att utfärda bindande regler kan också delegeras till andra aktö-
rer, som myndigheter, ämbetsverk eller subnationella politiska 
organ. Hur regleringen av ett sjukvårdsystem ser ut handlar allt-
så om hur den politiska makten inom systemet är fördelad, men 
även om vilken sorts frågor som anses vara föremål för politiska 
beslut och vilka som har överlåtits till andra beslutsfattare, som 
tjänstemän eller vårdens professioner. 

2. drg står för Diagnosis-Related Groups och är ett sätt att mäta resursåtgången 
för behandlingar av olika typer av medicinska diagnoser och utifrån detta sätta 
»priser« på olika vårdtjänster. Metoden utvecklades ursprungligen i usa.
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Sjukvård kan sägas vara speciell på det sättet att många beslut 
– exempelvis val av behandling – i praktiken måste delegeras till 
medicinskt skolad personal och därför inte kan regleras av and-
ra, vare sig politiker eller tjänstemän. Regleringen inom ett sys-
tem riktas ibland också till patienterna, exempelvis genom att de 
får vissa rättigheter eller att det på annat sätt slås fast under vilka 
förhållanden de kan få tillgång till vård. Även när det gäller den 
formella regleringen är graden av centralisering en särskiljande 
aspekt mellan olika system. Skapas de flesta regler inom systemet 
på nationell nivå, eller har den reglerande makten förts över till 
lokala beslutsfattare? Hur regleras relationerna mellan olika po-
litiska nivåer i systemet? Frågan om olika geografiska beslutsni-
våers förhållande till varandra har, inom sjukvårdspolitiken i Eu-
ropa, fått en ytterligare dimension genom att eu kommit att spe-
la en allt aktivare roll inom detta område och därmed kan sägas ha 
skapat ytterligare en, övernationell, reglerande nivå inom sjuk-
vården.

Det sista och femte styrmedlet, informell styrning, kan tyck-
as vara något av en restpost. Vid närmare eftertanke inser man 
emellertid att det finns många exempel på informell styrning 
inom sjukvården, precis som inom de flesta politiska områden. 
Informell styrning handlar om att försöka påverka olika aktörer 
inom systemet, utan tvingande regler, och kan ta sig en rad skilda 
uttryck, som myndighetsinformation, utbildning, annonskam-
panjer, förhandlingar, övertalning, lobbying och andra informel-
la kontakter mellan olika aktörer i systemet. 

Precis som i fråga om formell styrning förekommer informell 
styrning både på nationell och lokal nivå, liksom inom själva verk-
samheten. Styrning genom kunskapsspridning sker också genom 
vårdens professioner, exempelvis läkarkåren, och är av stor vikt 
för utvecklingen av vårdens medicinska kvalitet. En annan infor-
mell styrningsform är spridning av nya idéer om hur vården skall 
organiseras.
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Relationen mellan sjukvårdens målsättningar och de organisa-
toriska medel som står till buds för att uppfylla dem illustreras i 
figur 1.

Den svenska sjukvårdens organisation
Den svenska sjukvårdens organisation har rötter som går tillbaka 
till medeltiden med dess helgeandshus och fattigstugor. På 1500-
talet grundades de första sjukhusen i statlig regi av Gustav Vasa. 
Detta innebar att staten i Sverige – till skillnad från många and-
ra länder i Europa, där kyrkan länge fortfor att vara den viktigas-
te organisatören av institutionsbaserad sjukvård – tidigt tog på 
sig rollen att tillhandahålla sjukvård till befolkningen genom att 
inrätta särskilda institutioner (Gustafsson 1987). Tendensen till 
offentlig dominans kom även fortsättningsvis att prägla utveck-
lingen av den svenska sjukvårdens organisation. Efter att admi-
nistrativa statliga enheter på provinsnivå skapats 1862 – lands-

figur 1.1   Förhållandet mellan mål och medel i sjukvården.
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tingen, som sedermera blev politiskt självstyrande – skedde en 
gradvis modernisering och expansion av sjukhusvården. 

Åtminstone fram till 1980-talet hade Sverige en hög andel in-
stitutionsbaserad vård eller, enklare uttryckt, många sjukhus. 
Även utvecklingen av primärvården i Sverige har präglats av stat-
lig inblandning och en vilja att organisera verksamheten enligt 
politiska principer, snarare än att låta patienternas egen efterfrå-
gan styra utvecklingen. En historisk föregångare till dagens pri-
märvårdsläkare var det svenska provinsialläkarväsendet, som or-
ganiserades av staten och under 1800-talet och 1900-talets första 
del försåg framför allt landsbygdens befolkning med läkarvård. 

Införandet av en nationell sjukförsäkring skedde sent i Sverige 
jämfört med andra länder i Europa. Inte förrän 1955 trädde den 
allmänna sjukförsäkringen i kraft, som garanterade alla medbor-
gare i landet tillgång till vård. Dessförinnan byggde systemets fi-
nansiering, precis som det tidigare gjort i många grannländer, på 
frivilligt medlemskap i sjukkassor. Genom den så kallade sjukro-
norsreformen 1970, och den utbyggnad av primärvården genom 
ett rikstäckande nät av offentliga vårdcentraler som skedde un-
der 1960- och 1970-talen, inlemmades den tidigare till övervägan-
de del privata öppenvården i landstingens verksamhet. 

Sjukronorsreformen innebar att avgiften för alla läkarbesök 
bestämdes till sju kronor, vilket rent faktiskt gjorde det svårt att 
verka som privatpraktiserande öppenvårdsläkare i Sverige efter 
1970. Den innebar också att egenpraktiserande läkare som tidi-
gare verkat vid sjukhusen gjordes till offentliganställda. Sjukro-
norsreformen var alltså den reform som slutligen omvandlade den 
svenska sjukvården till en nästan uteslutande offentlig verksam-
het, där läkarna blev offentliga tjänstemän i stället för att verka i 
privat regi, som är vanligt i många andra länder. 

Hur kan man beskriva den svenska sjukvårdens organisation 
i dag? I det följande ges en kort beskrivning av systemet med ut-
gångspunkt från Hsaios fem övergripande medel för att styra 
sjukvården. 
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Finansiering
Svensk sjukvård finansieras till helt övervägande del av skatteme-
del. Huvuddelen av dessa, cirka 75 procent av vårdens finansie-
ring, kommer från lokal nivå, det vill säga landstingens egen in-
komstbeskattning. I dag finns i Sverige 21 så kallade sjukvårdshu-
vudmän. Av dessa är 18 vanliga landsting, två regioner, eller sam-
manslagna »storlandsting«, och en kommun (Gotland). Fortsätt-
ningsvis kommer alla huvudmän för enkelhetens skull att refere-
ras till som landsting. Till landstingens egen beskattning kom-
mer statliga bidrag till sjukvården, som under 1990-talet utgjor-
de mellan 15 och 20 procent av vårdens totala finansiering. 

Resterande finansiering kommer i huvudsak från patientavgif-
ter. Andra privata finansieringskällor saknas i stort sett inom den 
svenska vården.� Patientavgifternas andel av vårdens finansiering 
i Sverige är på genomsnittlig nivå, jämfört med andra europeis-
ka länder. Genom att finansieringen av den svenska sjukvården 
i så stor utsträckning baseras på statlig och lokal inkomstskatt 
finns också ett stort mått av direkt politisk kontroll över resurs-
fördelningen inom systemet. Sedan 1995 finns ett ekonomiskt ut-
jämningssystem mellan landstingen i syfte att motverka regiona-
la obalanser i vårdutbudet på grund av varierande skatteunder-
lag och vårdbehov. Tidigare fanns ett särskilt skatteutjämnings-
bidrag. 

Produktionens organisation
Även den svenska sjukvårdens produktion, som vi kunnat konsta-
tera ovan, utmärks av en hög grad av statlig inblandning. Fram till 
1990-talet producerades i stort sett alla sjukvårdstjänster i Sveri-
ge direkt av landstingen själva. Då aktualiserades åter frågan om 
privata vårdgivares roll inom svensk sjukvård. Som ett led i strä-

3. Andelen svenskar som har privata sjukförsäkringar är så liten att denna del 
av vårdens finansiering över huvud taget inte syns i statistiken, utan anges som 
noll (who health data 2006). Den har dock vuxit under senare år.
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van efter att öka effektiviteten i vårdproduktionen kom många 
experter, särskilt ekonomer, att förespråka ett ökat inslag av kon-
kurrens i vårdproduktionen (se exempelvis Jönsson 1987, Ar-
vidson och Jönsson 1991), vilket ledde till att privata vårdgivare 
åter kom ses som något politiskt önskvärt. Även i dag, i mitten av 
2000-talet, när viss privatisering skett, utförs emellertid unge-
fär nittio procent av sjukvårdsproduktionen i offentlig regi. Inom 
den institutionsbaserade vården är andelen lägre, medan primär-
vården i något högre utsträckning har privatiserats. 

År 2003 var cirka 15 procent av all vårdpersonal inom primär-
vården anställd av privata vårdgivare, medan motsvarande siff-
ra inom sjukhusvården var cirka 8 procent. Detta innebär att det 
svenska sjukvårdssystemet ännu har en mycket stor andel offent-
ligproducerad vård vid en internationell jämförelse. Den nästan 
totala dominansen av offentliga vårdgivare, i kombination med 
en noggrant planerad distribution av vårdtjänster på lokal nivå, 
har också inneburit att svenska patienter tidigare haft mycket be-
gränsade möjligheter att själva välja vårdgivare och varit hänvisa-
de till vissa bestämda sjukhus och vårdcentraler nära sin bostad. 
Detta kom att förändras, åtminstone rent formellt, genom 1990-
talets valfrihetsreformer, som gav patienterna rätt till fritt val av 
vårdgivare både i sitt eget landsting och andra.

Att det politiska ansvaret för att tillhandahålla sjukvårds-
tjänster till befolkningen delegerats till lokal politisk nivå, det 
vill säga till landstingen, innebär att den svenska sjukvårdens 
produktion, liksom dess finansiering, är starkt decentraliserad. 
Det bör dock noteras att landstingen samverkar regionalt när det 
gäller den högspecialiserade vården, vilket innebär att vissa sjuk-
hus har ett upptagningsområde som omfattar flera landsting. I 
många landsting sker också en ytterligare decentralisering av an-
svaret för vårdproduktionen genom förekomsten av lokala nämn-
der med eget styrnings- och budgetansvar. Att sjukvården rent 
praktiskt administreras och styrs lokalt är vanligt internatio-
nellt. Mindre vanligt är emellertid att de lokala politiska företrä-
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darna har ett så stort mått av självbestämmande, och till exem-
pel själva fattar beslut om vårdtjänsternas sammansättning, pa-
tientavgifternas storlek och graden av konkurrens inom produk-
tionen. Det är också ett särdrag att de väljs direkt av befolkning-
en genom lokala val, så som sker i Sverige.

Ersättningssystem
Utformningen av ersättningssystem för att fördela resurser till 
sjukvårdens producenter präglades fram till 1990-talet i Sverige 
av den direkta politiska styrningen av verksamheten och det fak-
tum att nästan alla vårdgivare var landstingsägda. Medel förde-
lades då vanligtvis genom lokala budgetförhandlingar och utbe-
talning av löner till personalen. Under 1990-talet genomgick er-
sättningssystemen i många landsting stora förändringar och kom 
i ökad utsträckning att utformas på basis av prestation, det vill 
säga antal utförda behandlingar. Genom en ökad konkurrens i sys-
temet tilläts också ersättningens storlek variera mellan olika pro-
ducenter, inklusive en ökad andel privata sådana. Frågan om hur 
ersättningssystemen skall utformas har i Sverige, liksom i många 
andra länder, kommit att kopplas till försöken att öka effektivite-
ten i systemet genom att skapa starkare ekonomiska incitament 
bland vårdgivarna att hushålla med resurserna och samtidigt öka 
produktiviteten, eller antal utförda behandlingar. Ersättnings-
systemen har därmed kommit att bli ett viktigare politiskt styr-
medel inom den svenska sjukvården. Deras utformning skiljer sig 
i dag avsevärt mellan landstingen, som fortlöpande söker efter en 
bra balans mellan viljan att stimulera ökad produktivitet och be-
hovet att sätta ett tak för kostnaderna. 
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Formell reglering av systemet
Den formella regleringen av svensk sjukvård sker endast i begrän-
sad utsträckning genom lagstiftning. Den viktigaste lag som styr 
vården är 1982 års Hälso- och sjukvårdslag (hsl), som är en så 
kallad ramlag och består av ganska allmänt hållna politiska mål-
sättningar, oftast utan att specificera hur dessa skall uppfyllas. 
I hsl slås fast att det övergripande målet för svensk hälso- och 
sjukvård är att bereda alla medborgare tillgång till »god vård på 
lika villkor«. Exakt vad som avses med god vård specificeras dock 
inte, ej heller lika villkor, annat än att fördelningen av sjukvårds-
tjänster skall baseras på medicinska behov. 

I hsl fastställs också att ansvaret att tillförsäkra medborgar-
na tillgång till sjukvård åligger landstingen. hsl är en så kallad 
skyldighetslag, som reglerar landstingens och sjukvårdspersona-
lens skyldigheter, snarare än medborgarnas rättigheter. Förutom 
hsl finns också Smittskyddslagen, Läkemedelslagen och ett antal 
lagar som reglerar personalens skyldighet att följa olika föreskrif-
ter, exempelvis med avseende på journalhantering eller att lämna 
ut uppgifter. Den nationella lagstiftande makten, det vill säga re-
gering och riksdag, begränsar sig vanligen till att formulera just 
övergripande mål för sjukvården. Den så kallade stopplagen, som 
infördes av en socialdemokratisk regering år 2000, för att senare 
upphävas av den borgerliga regering som tillträde 2006, och som 
förbjöd försäljning av akutsjukhus till vinstdrivande privata fö-
retag, kan ses som ett undantag härvidlag.

En minst lika viktig källa till reglering av svensk sjukvård är 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, som ges ut löpande 
av myndigheten och främst riktar sig till dem som arbetar i verk-
samheten. Föreskrifterna är bindande; råden är det inte, även om 
de i praktiken oftast följs. I Socialstyrelsens uppdrag ingår ock-
så att utöva tillsyn av landstingens verksamhet, bland annat med 
avseende på vårdtjänsternas kvalitet. Tillsyn utövas dels genom 
att behandling av enskilda patienter granskas, dels genom så kal-
lad verksamhetstillsyn. Den individbaserade tillsynen sker också 
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genom hsan, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Anmälan 
till hsan kan göras direkt av patienter som anser sig felbehand-
lade, men också av Socialstyrelsen själv. Sanktioner som beslutas 
av hsan eller Socialstyrelsen i individuella patientärenden rik-
tar sig mot ansvarig personal och omfattar disciplinpåföljder som 
varningar, minskad behörighet (till exempel att skriva ut medi-
cin) eller, i mycket allvarliga fall, indragning av legitimationen. 

Socialstyrelsens verksamhetstillsyn sker löpande och sank-
tioneras, om allvarliga brister upptäcks, genom vitesföreläggan-
de eller verksamhetsförbud. Brister av mindre allvarlig karaktär 
regleras genom att Socialstyrelsen kräver att dessa åtgärdas och 
ger råd om hur detta bör ske. Föreskrifter och allmänna råd ut-
ges även av Läkemedelsförmånsnämnden (lfn), som inrättades 
2002 och som beslutar om vilka läkemedel inom svensk sjukvård 
som skall subventioneras med offentliga medel. Beslut om vilka 
läkemedel som tillåts i Sverige fattas av Läkemedelsverket.

Informell styrning 
Den informella styrningen av svensk sjukvård är en viktig del av 
systemet, inte minst när det gäller förhållandet mellan nationella 
politiska organ och den landstingspolitiska nivån. Den informella 
styrningen omfattar förhandlingar mellan Socialdepartementet 
och landstingen, liksom andra möten, diskussioner och kontakter 
mellan de olika nivåerna. De kanske viktigaste förhandlingarna 
är de årliga så kallade Dagmaröverenskommelserna, genom vilka 
regeringens företrädare och landstingen kommer överens om hur 
statsbidragen till vårdens finansiering skall användas. En viktig 
förmedlande länk mellan landstingen och regeringen är Lands-
tingsförbundet, landstingens intresseorganisation och företräda-
re i kontakterna med regering och riksdag. 
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Landstingsförbundet, numera Statens Kommuner och Lands-
ting (skl),� styrs av en vald styrelse av landstingspolitiker, vars 
politiska sammansättning speglar den inom landstingen. skl fun-
gerar inte endast som en intresse- och arbetsgivarorganisation för 
landstingen, utan också som en viktig informationskanal »nedåt« 
inom systemet, genom vilken information från regeringen och na-
tionella myndigheter förmedlas till landstingen. Genom skl kan 
landstingen också ingå särskilda överenskommelser med varandra 
om sjukvårdens inriktning. Exempel på sådana överenskommel-
ser är valfrihetsreformerna 1989–2000 och 2005 års vårdgaran-
ti, som inte reglerades formellt i lag utan överläts till landstingen 
själva att besluta om efter samråd med Socialdepartementet.

Andra exempel på informell styrning inom det svenska sjuk-
vårdssystemet är informationskampanjer om hälsa och läkeme-
delsanvändning som riktar sig mot befolkningen, och som kan be-
drivas genom Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet eller de stat-
ligt ägda apoteken. Ett betydande mått av informations- och 
kunskapsförmedling riktas också mot landsting och vårdperso-
nal från nationella myndigheter, främst Socialstyrelsen, lfn och 
sbu, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som genom-
för och sprider vetenskapliga utvärderingar om vilka behandling-
ar inom sjukvården som ger störst nytta i medicinskt och ekono-
miskt avseende. Exempel på lokala expertorgan som utövar infor-
mell styrning är de särskilda läkemedelskommittéer som finns i 
varje landsting och som har till uppgift att ge rekommendationer 
om användning av läkemedel till vårdgivare inom landstinget.

4. Landstingsförbundet samverkar sedan 2005 med Kommunförbundet un-
der det gemensamma namnet Sveriges kommuner och landsting (skl).
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figur 1.2  Den svenska sjukvårdens organisation.
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Förändringskrafter inom sjukvården
Varför förändras sjukvårdssystem? Om man betraktar ett natio-
nellt sjukvårdssystem som en uppsättning organisatoriska styr-
medel, utformade för att uppnå vissa politiska mål, blir det tyd-
ligt att systemet kan, och förmodligen bör, anpassas om det sker 
förändringar i omvärlden som påverkar dess möjlighet att uppfyl-
la målen, eller om målen omformuleras. Sjukvården i alla länder 
påverkas av förändringar i det omgivande samhället, vilket gör 
att den existerande organisationen kan komma att uppfattas som 
otidsenlig eller ineffektiv. 

Utvecklingsprocesser i samhället som skapar förändringstryck 
inom sjukvårdens organisation är ganska väl beskrivna inom 
forskningen. De vanligaste av dessa kan sägas vara: demografis-
ka och sociala förändringar, förändringar i tillgången på ekono-
miska resurser, medicinsk-teknologisk utveckling, professionella 
intressen, förändringar i medborgarnas efterfrågan på vård samt 
nya politiska idéer om sjukvårdens organisation och styrning. 

Demografiska och sociala förändringar handlar främst om förändring-
ar i befolkningens ålderssammansättning och livsstil. Vad gäller 
ålderssammansättningen är det numera välkänt att den väster-
ländska befolkningen blir allt äldre och att detta kommer att öka 
behovet av sjukvård i de flesta länder inom de närmaste tjugo till 
trettio åren eftersom det är denna grupp som står för den största 
andelen av vårdkonsumtionen. Ökningen av andelen äldre med-
för att behoven av sjukvård förändras och att behandlingskapa-
citeten för sjukdomstillstånd som drabbar äldre i särskilt stor ut-
sträckning, som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, demens och 
benskörhet, behöver byggas ut, medan behovet av annan vård 
minskar. Den växande andelen äldre, som beror både på sjunkan-
de födelsetal och ökad medellivslängd, leder även till ökade behov 
av socialt omhändertagande och så kallad eftervård, det vill säga 
äldreomsorg och geriatrisk långtidsvård. 
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Enligt många bedömare utgör den demografiska utveckling-
en den enskilt största framtida utmaningen för industriländernas 
sjukvårdssystem. Till åldrandet kommer andra sociala föränd-
ringar i samhället som rör människors levnadsförhållanden. Ex-
empel på sådana är nya levnadsvanor när det gäller kost, motion, 
rökning och alkoholintag, men också familjebildningsmönster och 
förändringar i arbetslivet. I alla dessa avseenden har det skett för-
ändringar i samhället som påverkar behovet av sjukvård. Aktuel-
la exempel är den snabbmatskultur som lett en ökande förekomst 
av övervikt, och förändringar på arbetsmarknaden som leder till 
ökade psykiska påfrestningar i form av arbetslöshet och stress 
(Folkhälsoinstitutet 2005). Denna utveckling genererar nya sjuk-
domstillstånd, som i sin tur ställer krav på anpassning av vårdens 
organisation. Så har också ökade satsningar gjorts under senare år 
i Sverige för att behandla övervikt, samtidigt som sjukdomstill-
stånd som åldersdiabetes och ledbesvär, som följer i överviktens 
spår, blivit vanligare. Inom psykiatri och rehabilitering sker öka-
de satsningar på att behandla stress och utbrändhetstillstånd.

Förändringar i tillgången på ekonomiska resurser är förmodligen den ut-
veckling som har haft störst påverkan på politiskt initierade re-
former inom sjukvården under de senaste decennierna. 

Under efterkrigstiden ökade vårdens kostnader markant i de 
flesta västländer. Det ökade välståndet bidrog till att systemen 
kunde expandera till att omfatta alla medborgare och nya behand-
lingsmetoder utvecklas, samtidigt som stora investeringar gjor-
des i framför allt sjukhusvården. 

Efter 1970-talets ekonomiska nedgång, som innebar minska-
de offentliga intäkter, kom de stigande vårdkostnaderna att be-
traktas som ett samhällsekonomiskt problem. Detta ledde till att 
sjukvårdspolitiken, från att ha handlat främst om utbyggnad och 
expansion, i stället kom att präglas av krav på kostnadsminsk-
ningar. De flesta länder inom oecd-området lyckades, som figu-
ren visar, minska takten i kostnadsökningarna efter 1980, även 
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om de kom att öka igen nästföljande decennium. I några få länder, 
däribland Sverige, lyckades man genomföra regelrätta kostnads-
minskningar. Exakt hur kostnadsåtstramningar åstadkoms inom 
ett sjukvårdssystem och i vilken utsträckning det ens är möjligt 
att genomföra dem, beror på hur systemet styrs. I system som det 
svenska, där sjukvården finansieras av skattemedel och styrs di-
rekt av folkvalda politiker, har staten förhållandevis stor kontroll 
över resursanvändningen. I system som finansieras genom arbets-
givaravgifter och försäkringspremier som betalas direkt till fri-
stående sjukkassor är det ofta svårare för statliga myndigheter 
att åstadkomma kostnadsminskningar (Freeman 1995, Saltman 
och Figueras 1998).

Behovet att hushålla med resurser har fortsatt att utgöra en 
viktig drivkraft för att förändra sjukvårdens organisation. De ge-
nerellt lägre tillväxtnivåerna i västvärlden under senare decen-
nier, i kombination med förändrad demografi och ökad efterfrågan 

figur 1.3   Utvecklingen av hälso- och sjukvårdskostnader som procentandel av 
bnp inom oecd-området, 1960–2005.
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på vård, har lett till att krav på kostnadskontroll och besparingar 
kommit att bli ett konstant inslag i sjukvårdspolitiken. Den upp-
levda resursbristen inom sjukvården skapar förutom krav på en 
mer rationell resursanvändning också ett behov av tydligare pri-
oriteringar mellan olika vårdbehov. Om inte samhällsekonomin 
tillåter att alla vårdbehov tillgodoses genom det offentliga syste-
mets försorg, eller tillgodoses omedelbart, måste man besluta om 
vilka som har företräde. Detta är politiskt mycket känsliga frågor, 
som sammanhänger med föreställningar om rättvisa och medbor-
gerliga rättigheter.

Teknologisk-medicinsk utveckling inbegriper både ny kunskap inom 
den medicinska vetenskapen och landvinningar inom teknikens 
område som gör att medicinsk kunskap kan användas på ett nytt 
sätt. Exempel på sådan är nya behandlingsformer med laserkirur-
gi, förbättrade diagnostiska metoder genom användandet av ge-
netik samt nya läkemedel, bland annat inom psykiatrins område. 
Sådan utveckling är givetvis till stor nytta och glädje för många, 
men kan också öka sjukvårdens kostnader, exempelvis genom att 
skapa behov av ny utrustning. Vetenskapliga framsteg kan ock-
så leda till att kostnaderna inom en viss vårdsektor kan minskas. 
Ett exempel är utvecklingen av läkemedel som mer framgångsrikt 
än tidigare behandlar sjukdomar som schizofreni och depression, 
vilket bidragit till att den psykiatriska institutionsvården kun-
nat minskas i omfattning och att fler patienter bor hemma. Även 
denna typ av förändring ställer dock krav på organisationsföränd-
ringar – i detta fall avveckling av slutenvård till förmån till öppen-
vård – som i sig kan vara komplicerade och kontroversiella.

En annan typ av ny teknisk kunskap som påverkat förutsätt-
ningarna för sjukvårdens organisation är utvecklingen inom in-
formationstekniken. Den skapar möjlighet att snabbt skicka sto-
ra mängder information mellan olika platser och därmed att ra-
tionalisera viss teknikanvändning, till exempel när det gäller dia-
gnostik och bildanalys. Detta kan leda till att vissa funktioner 
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inom vården kan koncentreras geografiskt på ett annat sätt än ti-
digare. Även sådan utveckling kan sänka vårdens kostnader men 
kräver samtidigt ofta organisationsförändringar och investering-
ar på kort sikt för att kostnadsminskningspotentialen skall kun-
na realiseras. Den snabba utvecklingen av ny kunskap inom med-
icinen kan också försvåra politisk styrning av det skälet att poli-
tikerna får allt svårare att förstå vårdpersonalens arbetsuppgifter 
och organisatoriska behov.

Professionella intressen kan ses som en drivkraft bakom organisa-
tionsförändringar inom sjukvården såtillvida att sjukvårdens 
professioner – exempelvis läkare och sjuksköterskor – i likhet 
med andra professioner kan antas vilja stärka sin ställning ge-
nom att vidga sin arbetsmarknad, behålla sitt monopol på viss 
certifierad kunskap samt utveckla karriärmöjligheterna inom sin 
bransch. Med profession« brukar avses en yrkesgrupp med spe-
ciell kunskap, särskild yrkeslegitimation och stort självbestäm-
mande i sitt dagliga arbete (Abott 1998). Sjukvårdens professio-
ner, och då särskilt läkarna, anses vara starka genom att de besit-
ter en specialkunskap som är svårttillgänglig för andra eftersom 
den kräver många års utbildning (Friedson 1994). 

Att särskilt läkarkåren varit en viktig pådrivande kraft under 
den moderna sjukvårdens framväxt och organisation är väl doku-
menterat inom den historiskt inriktade sjukvårdsforskningen. 
Läkarkårens legitimitet, sociala anseende och karriärmöjligheter 
sammanhänger starkt med att den medicinska vetenskapen un-
der 1800-talet kom att läggas till grund för statens ökade enga-
gemang i hälsofrågor och vilja att investera i ett modernt sjuk-
husväsende (Heidenheimer 1989, Starr 1982). Historiskt har allt-
så professionella intressen inom sjukvården varit sammankoppla-
de med systemets expansion, liksom vårdens tilltagande speciali-
sering.
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Förändringar i efterfrågan på sjukvård handlar om vilka förväntning-
ar medborgarna har på sjukvården. Denna förändringsdrivkraft 
bör skiljas från frågan om medicinska behov, som kan fastställas 
objektivt, åtminstone enligt vissa kriterier.� Efterfrågan är sna-
rare en fråga om vad individen själv anser sig behöva, och styrs i 
stor utsträckning av vilken sorts vård som finns tillgänglig, vad 
den kostar och vilka normer och ideal angående hälsa och livsvill-
kor som präglar det omgivande samhället. Forskningen har doku-
menterat att det skett värderingsförändringar i det västerländ-
ska samhället under senare decennier, delvis som en effekt av det 
ökade välståndet. Generellt kan man säga att dagens unga i högre 
utsträckning ger uttryck för så kallade postmoderna värderingar, 
de betonar icke-materiella värden som självförverkligande, indi-
vidualitet och formulerandet av en egen livsåskådning (Ingelhart 
1997). Samtidigt har samhället blivit mer konsumtionsinriktat 
och valen mellan marknadens utbud av varor och tjänster ett vik-
tigare sätt att uttrycka sin identitet. Sådana kulturella föränd-
ringsmönster påverkar även förväntningarna på sjukvården. 

Ett exempel är det stora värde som i dagens samhälle tillmäts 
hälsa och personligt välbefinnande, som kan innebära att även till-
stånd som trötthet, nedstämdhet eller brist på känsla av mening, 
som tidigare sågs snarare som personliga livsåskådningsproblem, 
i dag tenderar att hamna inom sjukvårdens ansvarsområde. Där-
med ställs krav på utbyggnad av vårdsystemet för att möta även 
sådana behov. 

Ett annat exempel är att högre krav ställs på medbestämmande 
i kontakten med sjukvårdens personal, vilket är en tendens som 
dokumenterats både inom svensk och utländsk forskning. Samti-
digt märks, bland yngre generationer, också ett ökat ifrågasättan-
de av den medicinska vetenskapen och en efterfrågan på mer ho-
listiska synsätt inom vården, där större hänsyn tas till en persons 

5. Distinktionen mellan behov och efterfrågan på sjukvård är inte alltid lätt 
att göra och är dessutom kontroversiell, både politiskt och inom forskningen. Se 
exempelvis Daniels (1985). 
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hela livssituation och hälsotillstånd, snarare än till enskilda dia-
gnoser (Mechanic 1996, Stewart 2003).

Politiska idéer om hur sjukvården skall organiseras kan kanske uppfat-
tas som en bieffekt av andra förändringsprocesser, exempelvis 
minskade ekonomiska resurser. Men man kan hävda att sådana 
idéer bör ses som förändringsdrivkrafter i sig. Det finns i dag en 
ständig, snabb nyproduktion av idéer om styrning och organisa-
tion av offentlig verksamhet, och en del av den är riktad mot sjuk-
vården. Det är svårt att entydigt svara på vad som ligger bakom 
det ökade utbudet av idéer om styrning, men den offentliga sek-
torns snabba tillväxt och viljan bland politiker att öka kontrollen 
över denna är sannolikt bidragande faktorer. De ekonomiskt in-
riktade idéer om styrning, som dominerat föreställningarna om 
en »god« organisation inom sjukvården under senare decennier, 
speglar också det ökade inflytande som nationalekonomiska teo-
rier kom att få inom samhällsvetenskapen efter 1960-talet. En an-
nan förklaring till den växande idéproduktionen på området kan 
vara den ökande konkurrensen inom den akademiska världen, där 
kraven på publicering driver fram en ökad produktion av artiklar 
och forskningsrapporter.

Förutom idéer som inriktar sig på förbättrad styrning och 
ökad effektivitet inom sjukvårdssystemet finns givetvis också 
mer renodlat värdemässiga ideal om hur sjukvård skall organi-
seras och fördelas, som avspeglar ideologiska föreställningar om 
rättvisa, solidaritet och marknadens roll. Dessa kommer till ut-
tryck främst i den partipolitiska debatten och präglar förändring-
ar inom vårdens organisation, i synnerhet efter politiska makt-
skiften. Man bör emellertid vara medveten om att även till synes 
pragmatiska idéer om styrning och organisation kan ha en kärna 
av värdemässiga ideal, där vissa sociala värden premieras framför 
andra (Grankvist 2000). Så kan exempelvis det ökade inflytandet 
av idéer som betonar vikten av effektivitet, marknadsbaserade in-
citament och konkurrens inom vårdens organisation sägas ha bi-
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figur 1.4   Förändringskrafter och vårdens organisation.
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dragit till att målet ekonomisk effektivitet under senare år givits 
högre prioritet i förhållande till andra mål för sjukvården. Figur 
1.4 åskådliggör hur yttre förändringsdrivkrafter kommer att på-
verka ett rationellt sjukvårdssystem. 

Hinder för politisk styrning 
De utvecklingsprocesser som beskrivits ovan genererar ofta ett 
behov av att förändra sjukvårdens organisation. Mycket tyder på 
att behoven av organisatorisk anpassning till en alltmer föränder-
lig omvärld har ökat i vår tid, både inom offentlig och privat verk-
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samhet. I ett samhälle präglat av snabbare teknologisk utveck-
ling, hårdare konkurrens och kortare livscykler för produkter och 
modetrender måste företagen fort kunna ställa om sin produk-
tion. Även i offentlig sektor har förändringstrycket ökat, både 
som ett resultat av ekonomisk och social omvandling och det öka-
de utbudet av idéer om styrning och organisation. Inom politiskt 
styrda verksamheter finns inga kunder, men väl medborgare, som 
ställer allt högre krav på samhällsservice, och en mediekultur som 
snabbt utpekar ansvariga politiker när offentlig verksamhet upp-
fattas som bristfällig. Att genomföra reformer med önskat resul-
tat inom komplexa organisationer är dock inte alltid oproblema-
tiskt. Mycket av senare tids forskning om organisationsföränd-
ringar och offentlig förvaltning har därför kommit att centreras 
runt frågan varför politiska reformer så ofta misslyckas.

Den tidiga samhällsvetenskapen såg inte den offentliga för-
valtningen som ett särskilt intressant forskningsområde. Den 
förutsattes vara rationell och hierarkisk, utformad för att effek-
tivt utföra politiska order uppifrån. Den förste samhällsvetaren 
att beskriva den moderna statens organisation var tysken Max 
Weber. Under sin verksamma tid mellan 1860 och 1920 observe-
rade han hur samhället blev alltmer organiserat. Weber beskrev, 
men var också kritisk mot, vad han betraktade som en samhälls-
utveckling styrd av modernitetens ideal, där alla sociala problem, 
inklusive ohälsa, ansågs kunna åtgärdas om man bara byggde upp 
rationella organisationer som på vetenskaplig grund kunde åtgär-
da dem (Weber 1983). Framväxten av en modern sjukvårdsappa-
rat under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet är 
ett typiskt exempel på denna organisationsoptimism, där statlig för-
valtning och regelstyre sågs som självklara verktyg för att sprida 
den nya vetenskapens välsignelser till det omgivande samhället.

När välfärdsstatens institutioner väl byggts upp under ef-
terkrigstiden upptäcktes att de inte var fullt så smidiga instru-
ment för att förverkliga politiska ideal som man tidigare trott. 
Alla sociala problem löstes inte genom offentliga medel och poli-
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tisk styrning. I stället tycktes ständigt nya problem uppstå, sam-
tidigt som kostnaderna för den offentliga verksamheten, och då i 
synnerhet sjukvården, accelererade. Även bland forskare kom den 
tidigare optimismen när det gällde samhällsplanering att ersättas 
av en ökande pessimism, baserad på insikten att genomförandet 
av politiska beslut var komplicerade processer och att offentliga 
organisationer ofta tycktes leva sitt eget nyckfulla liv. Föreställ-
ningen om den svårbemästrade statsapparaten förstärktes när 
politikerna under 1970- och 1980-talen började försöka begrän-
sa de offentliga välfärdssystemens expansion och öka kontrollen 
över resursanvändningen. 

En inflytelserik idé inom den moderna samhällsvetenskap som 
försöker förstå utvecklingen av stater och välfärdssystem är fö-
reställningen om stigberoende (path dependence). Banbrytare inom 
denna forskning är ekonomhistorikern Douglass North, som un-
dersökt varför samhällsekonomiska organisationsformer, som 
är uppenbart ineffektiva och inte kan hävda sig i konkurrensen 
med organisationer i exempelvis andra länder, tenderar att leva 
kvar (North 1990). Norths förklaring handlar om den innebo-
ende trögheten i människors normer och sedvänjor, som innebär 
dels att samhällen i regel förändras långsamt, särskilt när det gäl-
ler organisationer som har sin bas i kulturella föreställningar, dels 
att försök att reformera en verksamhet ofta kommer att präglas 
av beteenden som formats i den gamla organisationen (a.a., Stein-
mo, Thelen och Longstrech 1992). 

Teorierna om stigberoende och tidigare organisationers brom-
sande roll har använts för att förklara varför välfärds- och sjuk-
vårdssystem visat sig svåra att förändra, även när kritiskt inställ-
da regeringar verkligen har försökt. Välfärdsstaters regelsystem 
utmärks av att de på ett djupgående sätt griper in i människors 
liv och skapar normer om rättvisa. De skapar också en ekonomisk 
logik som påverkar medborgarnas grundläggande livsval, exem-
pelvis med avseende på utbildning, barnafödande och yrkeskarri-
är. Välfärdsstaten tenderar därför att generera sina egna support-
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grupper, som har mycket att förlora på att organisationen plöts-
ligt förändras eller monteras ned genom besparingar. När väl-
färdssystemen är generella, eller allomfattande, som de skandina-
viska välfärdsstaterna, kan dessa supportgrupper komma att om-
fatta mycket stora delar av befolkningen (Rothstein 1994). 

Sjukvården är ett exempel på en del av välfärdsstaten som vi-
sat sig svår att förändra därför att föreslagna reformer nästan all-
tid möts av motstånd från medborgarna, särskilt om de inbegri-
per nedskärningar och omprioriteringar. En konsekvens av detta 
är, enligt statsvetaren Paul Pierson, att politiker undviker att pre-
sentera reformer som öppet missgynnar vissa grupper och i stäl-
let söker undgå kritik genom att antingen maskera känsliga de-
lar av reformernas innehåll eller överlåta till lägre organisations-
nivåer att besluta om vilka nedskärningar som skall göras (Pier-
son 1994). Detta kan medföra att föreslagna reformers innehåll 
blir otydligt eller till och med motstridigt.

Även om en allmän tröghet alltså ofta kan sägas karaktärisera 
organisationsförändringar inom välfärdens och sjukvårdens om-
råden, finns också många exempel på att reformer har kunnat ge-
nomföras. Inom den så kallade implementeringsforskningen för-
söker man förklara den variationen. Varför lyckas reformer ib-
land, men ibland inte? Under vilka förutsättningar lyckas politi-
ker styra utvecklingen inom exempelvis sjukvården? En samman-
fattande beskrivning av implementeringsforskningens lärdomar 
kan sägas vara att politiska reformer ofta misslyckas på grund av 
några, återkommande, faktorer som handlar om själva genomför-
andet av dem (Vedung 1997). 

Den första av dessa är otydliga eller motstridiga mål, vilket 
innebär att styrande politiker uttrycker i vaga termer vad de vill 
åstadkomma eller anger flera, inbördes motstridiga, mål med en 
reform. 

Ett annat vanligt problem som påvisats av implementerings-
forskningen är att reformer initieras utan att det tydliggjorts ex-
akt vilka åtgärder inom själva verksamheten som skall tas för att 
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uppnå de nya målen, eller att de åtgärder som föreslås i praktiken 
inte leder till det avsedda utfallet. Grundproblemet är då att det 
saknas en klar föreställning om relationen mellan mål och organi-
satoriska medel, eller vad Sabatier och Mazmanian benämner kau-
sal teori (Mazmanian och Sabatier 1980). 

Ett tredje vanligt problem i samband med genomförandet av 
reformer är att otillräckliga resurser avsatts. Förändringar gene-
rerar ofta merkostnader, exempelvis för planering, informations-
spridning, vidareutbildning av personal och uppföljning. 

Ett fjärde hinder för reformgenomförande, som påtalas i im-
plementeringslitteraturen, är bristande kommunikation mellan 
ledningen och lägre nivåer inom organisationen, vilket leder till 
låg motivation och dålig förståelse av vad som skall göras bland 
dem som rent faktiskt genomför förändringarna. I praktiken är 
det ju sällan de politiska beslutsfattarna själva som skall vidta-
ga de åtgärder som behövs för att förändra en verksamhet, utan 
tjänstemän, ofta på lägre organisationsnivå. Om dessa inte är in-
förstådda med vad som krävs av dem, förstår varför nya rutiner 
– som ofta skapar merarbete – införs, eller saknar incitament att 
ändra sitt beteende, kommer planerade förändringar inte att ge-
nomföras (Winter 1990). Forskningen har visat att tjänstemän 
inom offentlig förvaltning i praktiken ofta har mycket stort eget 
handlingsutrymme och framgångsrikt kan ignorera politiska 
styrsignaler, om de vill.

Insikten hur viktigt det är att personalen på lägre organisa-
tionsnivåer är införstådda med motiven bakom föreslagna re-
former har understrukits av forskaren Michael Lipsky. I sin bok 
Street-Level Bureaucrats visar han att det – särskilt i organisationer 
där det finns specialutbildade professioner med ett stort mått av 
självbestämmande i sitt arbete – är viktigt att de som berörs för-
står innehållet i föreslagna reformer och själva vill förändra sitt 
arbetssätt (Lipsky 1980). Professionerna, som ofta är verksam-
hetens ansikte utåt och de som faktiskt möter medborgarna, är 
enligt Lipsky de som i praktiken avgör om föreslagna organisa-
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tionsförändringar från ledningsnivån kommer att genomföras el-
ler inte. Läkare, poliser och socialarbetare är exempel på den typ 
av självständigt arbetande professioner, eller street-level buraucrats 
som Lipsky beskriver, som kan anses särskilt svårstyrda för poli-
tiker och tjänstemän som inte besitter samma sakkunskap. Inom 
sjukvårdens område har flera studier visat att just läkarkåren ofta 
kunnat utöva stort inflytande på vårdens organisation och därige-
nom försvåra genomförandet av, eller till och med blockera, poli-
tiska reformer (Starr 1982, Immergut 1992).

Även om förnyelse och utveckling har skett inom organisa-
tionsforskningen, inte minst genom att man identifierat vilka 
hinder som kan finnas när reformer skall implementeras, har den 
fortsatt att präglas av det rationalistiska synsätt som anlades av 
Max Weber. Det innebär att organisationer alltjämt ses som pro-
cesser som styrs »uppifrån och ned« och som, om man bara är till-
räckligt noggrann i själva genomförandet, kan fås att utföra cen-
tralt fattade beslut. Den rationalistiskt inspirerade synen på or-
ganisationsförändringar och möjligheterna att genomföra poli-
tiska beslut har under senare år kommit att ifrågasättas. Inom vad 
som kan kallas den anti-rationalistiska organisationsforskningen 
betonas i stället politiskt styrda organisationers irrationalitet. Det 
betyder att man ser politiska reformer främst som symbolhand-
lingar, fattade på närmast slumpmässiga grunder och utan att 
bygga på någon reell vilja att förändra verksamheten. Till stöd för 
detta perspektiv har angetts det faktum att politiker ofta tycks 
ganska ointresserade av att följa upp resultatet av införda orga-
nisationsförändringar och att nya reformer inte sällan lanseras in-
nan de tidigare ens hunnit genomföras (Brunsson 1985, Brunsson 
och Olsen 1998). 

Inom den anti-rationella organisationsforskningen betonas 
också att förändringar lika ofta initieras underifrån i organisa-
tionen som uppifrån, eller att de sker spontant, oberoende av den 
politiska styrningen. Politikerna i organisationens topp har där-
för inte särskilt mycket kontroll och bryr sig heller inte om att 
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försöka ha det, eftersom deras främsta mål egentligen inte är att 
styra verksamheten utan att framstå inför väljarna som att de gör 
det. Enligt denna tolkning bör organisationsreformer som lanse-
ras inom exempelvis sjukvården därför främst ses som retorik, 
ägnad att vinna politisk legitimitet, snarare än att omstöpa verk-
samheten (Czarniawska-Joerges 1988). Andra forskare har emel-
lertid ifrågasatt den anti-rationalistiska skolans teser, som de an-
ser ger en överdrivet cynisk bild av politikers bevekelsegrunder 
(Öberg, Hermansson, Svensson och Berg 1999).

Sammanfattningsvis kan man konstatera att forskningen om 
organisationsförändringar inom den offentliga sektorn rört sig 
från en uttalat optimistisk syn på samhällsförbättring genom po-
litiskt styrda organisationer till en mer pessimistisk hållning, 
som i stället betonar svårigheterna med politisk styrning eller till 
och med avvisar tanken på reformer som grundade i reell föränd-
ringsvilja. Utan att ta ställning till vilka av dessa olika perspektiv 
som mest korrekt beskriver verkligheten kan man konstatera att 
litteraturen identifierar ett antal hinder för politisk styrning av 
organisationer, där de viktigaste är:
• otydliga och inbördes motstridiga mål
• oklara föreställningar om vilken sorts organisatoriska föränd-

ringar som faktiskt leder till att reformernas mål uppnås
• otillräckliga resurser för att genomföra förändringar
• bristande kommunikation med organisationsföreträdare på 

lägre nivåer inom verksamheten, som inte förstår eller sympa-
tiserar med reformernas innehåll

• låg motivation bland de specialutbildade professioner som mö-
ter medborgarna på gräsrotsnivå inom organisationen

• avsaknad av reell politisk vilja att genomföra de förändringar 
som föreslås.

Tillsammans utgör dessa hinder en provkarta av möjliga förkla-
ringar till att sjukvårdens organisation och politiska styrning 
ofta upplevts som bristfällig. I bokens övriga kapitel ges exempel 
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både på sådana politiska reformer inom sjukvården som genom-
förts och sådana som kommit till korta eller fått negativa sidoef-
fekter. Det visas också hur olika typer av förändringsdrivkrafter 
kommit till uttryck inom systemet, liksom hur den svenska sjuk-
vårdens organisation kommit att formas över tid.

Bokens övriga innehåll
En svepande panoramabild över den historiska framväxten av da-
gens svenska sjukvårdssystem ges i bokens andra kapitel av idé-
historikern Roger Qvarsell. Han visar att systemet kom att ut-
vecklas genom en slags allians mellan den redan tidigt välorgani-
serade svenska staten och den medicinska vetenskapen. Statens 
företrädare ville skydda samhället mot spridning av smittsam-
ma sjukdomar, och läkarkåren ville omsätta sina nya kunskaper i 
praktiken och vidareutveckla sin forskning. Resultatet blev grun-
dandet av det moderna sjukhusväsendet – särskilda, ofta ståtliga 
byggnader där opassliga medborgare kunde isoleras från det övri-
ga samhället och läkarna fördjupa sitt kunnande. 

Efter 1900-talets mitt kom emellertid, som visas av Qvarsell, 
drivkrafterna som formade vården att bli delvis annorlunda ge-
nom att både nationalstatens och den medicinska professionens 
makt försvagades. Den tilltagande ekonomiska resursbristen 
gjorde att utbyggnaden av sjukhusen stannade av, samtidigt som 
kritiken mot den institutionsbaserade sjukvården växte och be-
redde vägen för en ökad satsning på öppenvård. Under samma pe-
riod kom den medicinska vetenskapens överhöghet och tendens 
att fokusera på enskilda diagnoser, snarare än patienternas hela 
livssituation och hälsotillstånd, att ifrågasättas mer. 

En mer konsumtionsinriktad syn på sjukvården har, enligt 
Qvarsell, också bidragit till större krav på medbestämmande 
i mötet med vårdens professioner från patienternas sida, samti-
digt som intresset för så kallad alternativmedicin har ökat. Hans 
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tankeväckande slutsats är att den moderna sjukvårdens organisa-
tion, präglad av politiska idéer om rationalitet och vetenskapens 
kliniskt inriktade behandlingssyn, blivit mindre ändamålsenlig 
för att möta befolkningens förväntningar på sjukvårdssystemet. 

Även ekonomen Anders Anell anlägger ett historiskt perspek-
tiv, även om det är kortare och mer inriktat mot ett speciellt or-
ganisationsproblem inom svensk sjukvård – svårigheten att rea-
lisera de politiska visioner om primärvårdens roll som formulera-
des under 1970-talet och därefter varit ett återkommande inslag i 
den svenska vårdpolitiken. Anell visar i bokens tredje kapitel att 
trots politiska ansträngningar under mer än trettio års tid, med 
att föra över resurser till primärvården och stärka dess ställning 
inom systemet, präglas den svenska vårdens organisation alltjämt 
av specialiserad, sjukhusbaserad vård. 

Anells förklaring till detta misslyckande handlar framför allt 
om läkarprofessionens egna intressen, som han identifierar som 
ett viktigt hinder för politisk styrning av sjukvården. Han visar 
att läkarkåren har ett starkt egenintresse av en ständigt fördju-
pad specialisering, eftersom detta ger utökade karriärmöjligheter 
och större professionell kontroll över verksamheten. Att vara all-
mänläkare har låg status inom läkarkåren, vilket delvis förklarar 
svårigheterna att bemanna vårdcentralerna i Sverige. Anells slut-
sats är att den underutvecklade primärvården missgynnar patien-
terna genom att den minskar tillgängligheten och kontinuiteten 
inom sjukvårdssystemet.

I bokens fjärde kapitel riktas uppmärksamheten mot beho-
ven hos en särskild patientgrupp, som dessutom är den överläg-
set största: de äldre. Socialgerontologen och äldreforskaren Mats 
Thorslund intar en kritisk hållning till hur omhändertagandet av 
denna grupp organiseras inom svensk sjukvård i dag. Han visar 
att många av bristerna kan härledas till organisatoriska föränd-
ringar, som kom till stånd genom den så kallade Ädelreformen och 
förde över ansvaret för eftervården av de äldre till kommunerna. 
Resultatet, menar Thorslund, blev en avmedikalisering av äldre-
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vården och en ökad fragmentering av den organisation som bildar 
vårdkedjan för de äldre. 

Till dessa problem kommer den ökade medicinska specialise-
ringen, som Thorslund menar står i strid med behoven hos äld-
re patienter. De har ofta en mängd olika medicinska diagnoser och 
behöver därför behandlas utifrån ett helhetsperspektiv snarare 
än av organisatoriskt åtskilda specialister. De drivkrafter bakom 
organisationsutvecklingen inom sjukvården som identifieras av 
Thorslund är främst den ökade andelen äldre och behovet av kost-
nadseffektivitet, men också idéer om vilka tillstånd som är med-
icinskt »botbara« och hur ansvarsfördelningen mellan landsting 
och kommuner bör organiseras.

Kapitel fem är skrivet av hälso- och sjukvårdsforskaren Ulri-
ka Winblad. Winblad visar att patienternas rättigheter inte varit 
någon prioriterad fråga inom svensk sjukvård, men att detta del-
vis har kommit att förändras under senare tid. Försöken att utöka 
patienternas valfrihet och därmed deras inflytande inom vårdsys-
temet kan ses som en potentiellt stor organisationsreform, efter-
som tanken var att resurserna inom systemet skulle följa patien-
ternas egna val i stället för att fördelas av landstingspolitikerna. 
Valfrihetsreformerna fick emellertid i praktiken ett begränsat ge-
nomslag inom vårdens organisation, vilket kan ses som ett utslag 
av misslyckad politisk styrning. En av orsakerna till detta var, en-
ligt Winblad, landstingens självbestämmande, som gjorde att lo-
kala politiker i praktiken kunde välja att ignorera nationella rikt-
linjer och överenskommelser. En annan orsak var läkarnas bris-
tande intresse för att aktivt medverka till valfriheten genom att 
informera patienterna om deras rättigheter. Winblads slutsats är 
att det är svårt för nationella sjukvårdspolitiker att styra sjuk-
vårdssystemet om inte landstingen och läkarna är införstådda 
med de föreslagna förändringarna.

Nära sammanhängande med de reformer som beskrivs av Win-
blad är införandet av nya organisationsmodeller inom den svens-
ka sjukvården under 1990-talet, i syfte att öka systemets ekono-
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miska effektivitet. De nya effektivitetsbefrämjande organisations-
modellerna kan ses som ett uttryck för ambitionen under denna 
tid att förändra sjukvårdens styrning och öka politikernas kon-
troll över resursåtgången inom systemet. Organisationsforskaren 
Sven Siverbo konstaterar i bokens sjätte kapitel att ingen av de 
nya modellerna tycks ha varit särskilt framgångsrik, men också 
att uppföljningen av deras effekter ofta varit bristfällig. 

En viktig drivkraft bakom modellernas införande var, enligt 
Siverbo, de nya idéer om styrning och organisation i offentlig sek-
tor som lanserades vid denna tidpunkt och som bidrog till upp-
fattningen bland många politiska beslutsfattare att den ekono-
miska effektiviteten i systemet måste öka. Ett hinder för model-
lernas genomförande, menar han, var just att de avspeglade poli-
tiska och organisatoriska trender, snarare än en reell förändrings-
vilja hos ansvariga beslutsfattare. Till detta kom ofta ett mot-
stånd från vårdens personal, vilket i många fall gjorde det svårt 
att få gehör inom verksamheten för de nya styrmodellerna. 

I kapitel sju identifieras drivkrafter som påkallar behovet av 
organisationsförändringar inom sjukvården inför framtiden. Det 
handlar om det ökande gapet mellan sjukvårdens resurser, som 
begränsas av den ekonomiska tillväxten och svårigheten att ha ett 
skattetryck som avviker från omvärldens, och den ökade efterfrå-
gan på vårdtjänster. Sjukvårdsforskarna Peter Garpenby och Per 
Carlsson visar att det växande gapet mellan efterfrågan och re-
surser måste hanteras genom tydligare prioriteringar mellan oli-
ka vårdbehov inom systemet, helst öppna sådana som kan vinna 
legitimitet bland medborgarna. 

Efter den så kallade Prioriteringskommitténs arbete på 1990-
talet har det funnits en ökad tendens bland nationella politis-
ka beslutsfattare att lyfta fram frågan om prioriteringar, samti-
digt som konkreta riktlinjer för hur detta skall gå till har saknats 
och ansvaret för prioriteringsarbetet i stort sett helt lagts över 
på landstingen. Bland dessa har viljan till att öppet redovisa pri-
oriteringar hittills varit ganska svag, vilket kan bero på en mot-
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vilja mot att fatta impopulära beslut, men också på att organisa-
tionsformer för ett öppet prioriteringsarbete ofta saknas. I kapit-
lets avslutande del resonerar författarna om möjliga framtidsce-
narier när det gäller prioriteringar inom vården. Deras slutsats är 
att politiskt styrda prioriteringar kanske inte alltid är den bästa 
lösningen eftersom det finns ett behov av flexibilitet, medicinskt 
kunnande och bred samhällelig förankring när prioriteringsbe-
slut fattas. 

I bokens sista del sammanfattas och diskuteras insikter från 
de olika kapitlen och återknyts till frågorna om sjukvårdens styr-
ning och förutsättningarna för att genomföra politiskt besluta-
de reformer.
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 2.  Den svenska sjukvårdens 
 organisation i ett historiskt 
 perspektiv

Roger Qvarsell

Den moderna sjukvården är en del av eller har sin bas i ett 
komplext system av sociala relationer där de som drab-
bas av sjukdom eller skada kommer i kontakt med el-

ler blir beroende av läkare och annan vårdpersonal, administra-
törer och politiker, samhällsplanerare och ekonomer. Grunden för 
all läkekonst är att den sjuke rådfrågar och får hjälp av någon som 
är eller anses vara förfaren inom området, men då den enskildes 
hälsotillstånd har stor betydelse för samhället har vården och lä-
kekonsten blivit en allt viktigare del av den sociala organisatio-
nen. Att människor drabbas av sjukdom är ett samhällsproblem 
med stora återverkningar på arbetsorganisation, ekonomi och po-
litik, liksom på hur vardagslivet gestaltar sig för de drabbade och 
deras närmaste omgivning. Det vi kallar för sjukdom är å ena si-
dan biomedicinska processer med stora konsekvenser för enskil-
da människors välbefinnande och lidande, och å andra sidan so-
ciokulturella problem med följder för arbetsliv och försörjnings-
möjligheter, social organisation och politisk stabilitet. Inget sam-
hälle som strävar efter en långsiktig överlevnad kan avstå från att 
bygga upp en organisation för att hantera sjukdomarnas samhäl-
leliga konsekvenser.

Hur denna organisation har sett ut och förändrats har självfal-
let varit beroende av en rad historiska omständigheter, som kun-
skapsutveckling, ideologiska ambitioner och ekonomiska förut-
sättningar. Även om det finns betydande skillnader mellan oli-
ka europeiska länder har sjukvården i de flesta fall, sedan 1500-

(53)
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talet, uppfattats som en politisk fråga. Befolkningens hälsotill-
stånd i allmänhet och olika åtgärder för att förhindra smitta har 
setts som en del av statens ansvarsområde. Men då sjukvård kos-
tar pengar och förebyggande hälsovård ofta innebär restriktioner 
i vad man får och inte får göra har organiserandet av hälso- och 
sjukvård inte kunnat ske utan en del konflikter och intressemot-
sättningar. Olika grupper av medicinska behandlare har gjort an-
språk på inflytande och fördelningen av kostnaderna för vården 
har varit allt annat än problemfri. 

Även om ansvaret för sjukvårdens utformning har vilat på de 
olika politiska instanserna i samhällets organisation är det inte 
självklart att det är där vi skall söka de egentliga drivkrafterna 
bakom densamma. Enskilda läkare, men framför allt läkare som 
samtidigt varit ämbetsmän inom centrala myndigheter, har av 
allt att döma haft stor betydelse för den hälsopolitik som förts i 
Sverige. Med tillkomsten av landstingen ökade inflytandet från 
lokala politiker, inte minst när det gällde lokaliseringen av nya 
sjukhus. Inom vissa områden har filantropiska insatser och and-
ra enskilda initiativ påverkat den skattefinansierade vården. Slut-
ligen kan man inte bortse från att åtminstone vissa grupper av pa-
tienter har gjort aktiva val när det gäller vilken typ av vård eller 
vilka medicinska aktörer man använt sig av. Inte minst gäller det 
hur man dragit gränsen mellan den officiella eller skattefinansie-
rade vården och den alternativa eller kommersiella verksamheten 
inom området. 

En fråga som måste ställas i det här sammanhanget är vad som 
egentligen avses med organisation, när det handlar om en verk-
samhet som genomgått så betydande innehållsliga förändringar 
som sjukvården. Man kan tänka sig att det handlar om flera olika 
saker som rör det sätt på vilket verksamheten fungerat eller va-
rit tänkt att fungera. Vilket har målet varit för verksamheten el-
ler vilket problem skulle man hantera? Vem eller vilken instans i 
samhället har tillskrivits eller påtagit sig det övergripande ansva-
ret? Att skapa en organisation innebär att man formar ett redskap 
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för att åstadkomma ett resultat eller förverkliga ett mål. Under 
tidigmodern tid var intresset för att organisera samhället tydligt 
förbundet med behovet av att etablera en statlig maktstruktur, 
men i senare skeden av moderniseringsprocessen försköts detta 
mot de politiska mål man ville uppnå och därmed fick ideologiska 
frågor en allt större betydelse inom vården. 

Sjukvårdens organisatoriska historia är inte något stort forsk-
ningsområde. Den litteratur som finns behandlar i allmänhet lo-
kala sjukhus och deras bakgrund och betydelse, beroendet av 
statlig, privat eller filantropisk finansiering eller relationen mel-
lan olika yrkesgrupper som läkare, barnmorskor och sjuksköter-
skor. Men tanken här är att försöka gå lite utöver skildringarna av 
den konkreta organisationen av sjukvården och i stället formule-
ra några mer grundläggande frågor om bakgrund, problem, ide-
al och mål. Förhoppningen är att detta kan ge ett underlag för en 
diskussion om orsakerna till att sjukvårdens organisation kom-
mit att utformas på det sätt som skett. Forskningsläget och ut-
rymmet medför dock att det inte kan bli fråga om något annat än 
preliminära resonemang kring frågorna. 

Samhällsnytta och ordning: tiden före 1800
I samband med uppbyggandet och organiserandet av en stark 
statsmakt på 1500- och 1600-talen blev frågor om hälsa och sjuk-
dom allt tydligare en samhällelig och politisk angelägenhet. Den 
historiska litteraturen om vad som brukar kallas tidigmodern tid 
har uppmärksammat tre motiv till statens engagemang för sjuka, 
handikappade och ålderdomssvaga. För det första innebar statens 
ökande ansvar för samhällets ordning att de sjuka och deras livs-
situation allt oftare uppfattades som ett samhällsproblem. Som 
ett inslag i framväxten av starka nationalstater formulerades en 
statspatriarkal ideologi om ansvaret för sjuka och handikappa-
de. Sjukvård ansågs i princip vara en samhällsangelägenhet och 
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inte bara en uppgift för kyrkan eller den kristna barmhärtighe-
ten, men det skulle dröja flera århundraden innan detta fick några 
tydligare konsekvenser. 

För svenskt vidkommande brukar Gustav Vasas intresse för 
hospitalsväsendet, kyrkolagens bestämmelser om församlingar-
nas ansvar för fattiga och sjuka och fattigvårdslagarna från 1600- 
och 1700-talen anföras som exempel på hur man skapade ett re-
gelverk kring dem som av någon anledning inte kunde ta hand om 
sig själva. Än mer tydlig var Axel Oxenstjerna i sin ambition att 
skapa ett antal stora institutioner, varav dock endast Allmänna 
barnhuset och Vadstena krigsmanshus realiserades. I en välor-
ganiserad stat skulle även sjuka och handikappade ha sin plats, 
men helst lite undanskymd så att de inte störde andras mer nytti-
ga förrättningar. Den franske filosofen Michel Foucault, som haft 
stort inflytande på den historiska vårdforskningen, menade till 
och med att man behövde marginaliserade och institutionalisera-
de grupper som ett slags moraliska motbilder till vad som ansågs 
vara ett normalt och önskvärt leverne. 

Ett av de sätt den svenska staten använde sig av för att skapa 
en bättre ordning i sjukvården var inrättandet av Collegium med-
icum 1663, som närmast kan beskrivas som en blandning av en 
skråorganisation för de universitetsutbildade läkarna och ett äm-
betsverk. Genom att ge en av de medicinskt verksamma grupper-
na uppdraget att på statens vägnar inspektera och reglera all form 
av sjukvård kunde mindre önskvärda behandlingsmetoder mot-
verkas. Den statspatriarkala idén i Sverige om statens övergripan-
de ansvar för de sjuka, strävan att skapa särskilda platser eller in-
stitutioner där sjuka och andra behövande skulle vistas samt det 
faktum att de akademiskt utbildade läkarna gavs en ställning som 
ett slags ämbetsmän, skapade ett mönster för vårdens organisa-
tion som påverkat utvecklingen allt sedan dess. Det måste dock 
påpekas att det var först under andra hälften av 1700-talet som 
dessa principer fick någon nämnvärd betydelse för hur sjukvår-
den i praktiken organiserades (Geremek 1991, Qvarsell, 1991).
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Lika stor vikt har lagts vid betydelsen av den tilltagande räds-
lan för smittosamma sjukdomar och deras konsekvenser för sam-
hället. Under 1600-talet var det framför allt pesten som skapade 
oro, och den viktigaste förebyggande åtgärden var isolering av de 
städer och byar där smittan fanns. Det finns till och med exempel 
på att man använde soldater för att med våld hindra resenärer att 
närma sig en stad som ännu inte nåtts av smittan. Under 1700-ta-
let var det syfilis, eller fransoserna som man vanligen sade, som 
satte skräck i myndigheterna, vilket ledde till några av de första 
större specialsjukhusen. Dessa blev dock kontroversiella efter-
som de ansågs ha kommit till i första hand för att skydda de friska 
från smitta, vilket ansågs strida mot den kristna barmhärtighets-
lärans ideal om att sörja för och hjälpa de sjuka. 

Konflikterna mellan kraven att hjälpa de sjuka och att skyd-
da samhället från smitta och farliga patienter har varit något av 
en följetong i medicinens historia och någon lösning på proble-
met tycks inte finnas. Smittskyddsfrågor och rättspsykiatri är de 
medicinska områden där konflikterna mellan samhällsskydd och 
individuell vård är mest tydliga. Kanske speglar detta en mer ge-
nerell värdekonflikt, mellan den enskildes rättigheter å ena sidan 
och samhällets intressen å andra sidan, med återverkningar på en 
rad politiska områden (Porter 1994, Porter 1999).

Ytterligare en förklaring till statsmaktens ökade intresse för 
hälsofrågor har sökts i det faktum att tidens samhällsfilosofer 
lade allt större vikt vid arbete som värdeskapande faktor. Många 
friska och starka arbetare ansågs vara nyckeln till ekonomiskt väl-
stånd för ett land, men då det var ganska få sjukdomar som kun-
de botas inriktades det statsmedicinska intresset på förebyggan-
de åtgärder. Särskilt tydligt var det ekonomiska tänkandet bakom 
strävandena att minska spädbarnsdödligheten. Kring mitten av 
1700-talet gav Kungliga Vetenskapsakademin ut pamfletter om 
barnavård, i almanackorna trycktes råd om de vanligaste barn-
sjukdomarna och genom provinsialläkarna propagerade man för 
att kvinnorna borde amma sina barn i större utsträckning än vad 
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som föreföll ha varit fallet. Provinsialläkarna, som var ett slags 
medicinska ämbetsmän, förväntades också genom sina årsrappor-
ter redogöra för allehanda hälsorisker – som missväxt, oväder och 
brist på läkemedel – som borde komma till de centrala myndighe-
ternas kännedom. 

Den gemensamma närmaren i dessa tidiga strävanden att ska-
pa en organisation för hälsovården var att det inte primärt hand-
lade om att hjälpa eller bota dem som drabbats av sjukdom eller 
levde ohälsosamt, utan att skydda det övriga samhället från de 
sjuka och från sjukdomarnas konsekvenser. Den mycket begrän-
sade form av lasarettsvård som tillskapades under 1700-talets 
andra hälft var inriktad på några få behandlingsmetoder, medan 
flertalet svårt sjuka hänvisades till fattigvården. Privat vård fö-
rekom och var den viktigaste inkomstkällan även för provinsial- 
och lasarettsläkare, men vi vet mycket lite om denna vård. De far-
makopéer, som förtecknade vilka läkemedel apoteken var skyldi-
ga att tillhandahålla, ger dock bilden av en ganska ålderdomlig lä-
kekonst med rötter i antik tradition. Statmaktens och myndighe-
ternas primära hälsopolitiska strävanden hade ett annat syfte, att 
begränsa de smittosamma sjukdomarnas skadeverkningar, skapa 
en social ordning och öka befolkningens arbets- och försörjnings-
förmåga. Att hälsopolitik var en angelägenhet för staten var gi-
vet, men när det gällde sjukvården var uppgiften av mer kontrol-
lerande natur, vilket främst manifesterades i utbyggnaden av pro-
vinsialläkarväsendet under 1700-talet. 

Lokal hälso- och sjukvård och stora 
institutioner: det långa 1800-talet
Från slutet av 1700-talet till början av 1900-talet genomgick sjuk-
vårdens organisation en rad genomgripande förändringar med 
konsekvenser långt fram i tiden. Sjukvården separerades från fat-
tigvården och byggdes upp kring allt större institutioner. Utveck-
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lingen inom den medicinska vetenskapen medförde att läkarkå-
rens inflytande ökade såväl lokalt som inom de berörda statliga 
myndigheterna. Men med 1700-talets pedagogiska ideal och fram-
växten av en liten men inflytelserik urban medelklass ökade intres-
set även för hälsoupplysning och sambanden mellan den enskildes 
levnadsvanor och möjligheterna att leva ett långt liv med fullgod 
hälsa.

Men minst lika stor betydelse för den förebyggande hälsovår-
den hade en tydligare fokusering på den lokala livsmiljön som 
ett möjligt hot när det gällde hälsan. Med en från tyskan inlånad 
term talade man i början av 1800-talet om en medicinsk polis som 
hade till uppgift att kontrollera att husen inte byggdes på alltför 
sumpig mark, att vattenförsörjningen var tillfredsställande, att 
livsmedlen hanterades på ett rimligt sätt och att avlopps- och la-
trinhanteringen var väl ordnad. Såväl de föreskrifter som gavs för 
det lokala hälsoarbetet som en hel del konkreta åtgärder formu-
lerades och genomfördes under flera decennier, innan den medi-
cinska vetenskapen kunde ge rimliga förklaringar till varför dessa 
var effektiva. Det förefaller till och med ha varit så att den äldre, 
miasmatiska läran om smittospridning var bättre som grund för 
konkreta åtgärder än bakteriologin som av detta och andra skäl 
hade svårt att bli accepterad i vissa vetenskapliga kretsar. 

1800-talets sjukvård har haft betydelse för den senare utveck-
lingen också på det sättet att man skapade ett specialiserat in-
stitutionsväsende. Tanken att handikappade, utvecklingsstör-
da, sinnessjuka, föräldralösa barn och straffångar – för att näm-
na några av de berörda grupperna – skulle tillbringa en längre tid 
på en institution var nära förbunden med upplysningstidens före-
ställningar om människan. Genom att bryta kontakten med den 
ursprungliga livsmiljön och organisera en form av moralisk åter-
uppfostran skulle de berörda individerna lära sig att leva på ett 
normalt och samhällsnyttigt sätt. För de kroppsligt sjuka gick 
denna institutionaliseringsprocess långsammare och var direkt 
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knuten till utvecklandet av och tilltron till nya medicinska och ki-
rurgiska behandlingsmetoder. 

Kring sekelskiftet 1900 var dock sjukvård något som i allmän-
het förbands med att man vistades på en speciell plats, vanligen 
en stor och kanske rent av slottsliknande byggnad, belägen i en 
park utanför städernas centrala delar. Dessa sjukhus bildade ett 
slags världar i sig, med en överläkare med stor makt över såväl 
personalen och patienterna som besökande anhöriga. Att ligga 
till sängs och vila, äta näringsriktig mat och vistas i ljusa och rena 
lokaler ansågs vara grunden för all sjukvård. 

Tillskapandet av särskilda platser och institutioner, där de sju-
ka skulle vistas och de vårdande insatserna utföras, kan ses som 
en form av social organisering inte bara av sjukvården utan ock-
så av de sjuka som grupp och sjukdom som socialt problem. Att 
sjukvården organiserades genom stora institutioner gav också lä-
karna en starkare ställning. Patienterna fick komma till doktorns 
mottagningsrum, i stället för att läkaren besökte den sjuke i hem-
met. Genom att behärska den plats där sjukvården ägde rum fick 
läkaren en bättre kontroll över situationen, något som förstärk-
tes genom att en rad praktiska arbetsuppgifter flyttades över till 
sjuksköterskor och annan personal. Dessutom kom det växande 
antalet avancerade undersökningsinstrument att ytterligare stär-
ka läkarkårens ställning som experter med ett unikt vetande till 
sitt förfogande. 

Med 1860-talets kommunreform infördes en mer ändamåls-
enlig lokal organisation för sjukvården, men samtidigt stärk-
tes i praktiken de centrala myndigheternas makt. Detta berod-
de inte minst på att man till befattningarna som generaldirektö-
rer för Sundhetskollegiet, och senare Medicinalstyrelsen, rekry-
terade några av landets mest inflytelserika läkare, som trots sam-
tidens föreställningar om den neutrale och opolitiske ämbets-
mannen agerade mycket aktivt i en rad vård- och hälsopolitiska 
frågor. Trots landstingens relativa självständighet finns det ing-
et som tyder på att skillnaderna mellan olika delar av landet öka-

Inlaga Vem styr vården?.indd   60 07-04-19   17.16.22



612. Den svenska sjukvårdens organisation i ett historiskt perspektiv

(61)

de, snarare tvärtom. Inspektionsberättelser och årsrapporter vi-
sar i stället på en alltmer homogen organisation, vilket delvis kan 
förklaras med att läkarkåren tydligt organiserade sig som en pro-
fession och att de samlade resurserna för sjukvården ökade, vilket 
bidrog till att minska skillnaderna mellan rika och fattiga delar av 
landet. Det förhållandet att provinsialläkarna även fortsättnings-
vis var statstjänstemän och hade till uppgift att rapportera om 
såväl hälsoförhållanden som sjukvårdande insatser är ytterligare 
exempel på den centrala nivåns inflytande. 

Andra halvan av 1800-talet brukar i allmänhet ses som en ge-
nombrottstid för den moderna eller naturvetenskapliga medici-
nen, medan de behandlingsmässiga konsekvenserna av den sna-
rare hör hemma i tiden mellan de båda världskrigen. Men för för-
sta gången fick vi mot seklets slut läkare som främst uppfattade 
sig som forskare – och en del av dessa befattade sig över huvud ta-
get inte med sjuka människor. Flera viktiga medicinska upptäck-
er gjordes för övrigt av kemister och inte av läkare. Etablerandet 
av en medicinsk vetenskap fick dock stor betydelse för sjukvår-
dens organisation och plats i samhället, även bortsett från dess 
betydelse för behandlingen av de sjuka. Vetenskapen satte en ram 
för vad som var en godkänd form av läkekonst. Man kunde mer 
tydligt särskilja denna från allehanda kvacksalvares metoder och 
framgångsrikt bekämpa försäljningen av patentmediciner. 

Samverkan mellan den akademiska medicinen och statsmak-
ten, som tagit sin början på 1600-talet, hade med den vetenskap-
liga medicinen fått ett avgörande och effektivt redskap för att 
skapa en intellektuell och organisatorisk bas för sjukvården. Den 
medicinska vetenskapen låg också till grund för en tydligare for-
mulering och spridningen av hygienismen som medicinisk, soci-
al och politisk lära. Medicinsk vetenskap och förebyggande hälso-
vård blev därmed en av byggstenarna i den moderna samhällspla-
neringen och påverkade organiserandet av en rad områden inom 
det som senare skulle komma att kallas den offentliga sektorn.

Sammanfattningsvis kan man således hävda att läkarkårens 
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ställning inom, och inflytande över, sjukvården ökade kraftigt 
under 1800-talet. Dess medlemmars ställning som chefer över de 
allt viktigare lasaretten och den medicinska vetenskapens såväl 
intellektuella som sociala framgångar hade avgörande betydelse 
för denna utveckling. Även sedan sjukvården knutits till de re-
gionala landstingen förefaller det som om de statliga myndighe-
ternas inflytande och betydelse snarast ökade än minskade. Ge-
nom att läkarna dominerade Medicinalstyrelsen och andra rele-
vanta delar av statsförvaltningen är det dock svårt att dra en tyd-
lig gränslinje mellan läkarkåren och den statliga medicinska ad-
ministrationen. 

Medicinsk vetenskap och  
sjukvårdspolitik: 1920–1960
När den amerikanske medicinhistorikern Richard Harrison 
Shryock 1937 gav ut sin klassiska bok The Development of  Modern 
Medicine kunde han göra det i förvissning om att man vid den ti-
den var på väg att skörda frukterna av ett halvt sekel av veten-
skapligt arbete, i kombination med sociala välfärdsåtgärder och 
stigande välstånd. En efter en kunde sjukdomarnas orsaker klar-
läggas, nya behandlingsmetoder utvecklas och ny teknik tas i 
bruk, samtidigt som livsvillkoren förbättrades, sjukvården orga-
niserades och den medicinska bildningsnivån steg. Som en följd 
av detta byggdes lasarettssjukvården ut i mycket snabbt tempo. 
Under de första femtio åren av 1900-talet femdubblades antalet 
sängplatser, inom sinnessjukvården och den så kallade sinnesslö-
vården var tillväxten ännu större och allra mest expanderade sa-
natorierna, som 1950 hade omkring trettio gånger fler platser än 
vid sekelskiftet (Åman 1976). 

Ett centralt inslag i den publika delen av den medicinska verk-
samheten under första halvan av 1900-talet var det stora intres-
set för preventiva, eller förebyggande, åtgärder. Hälsoupplys-
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ning och hälsorörelser samt allmänna hygieniska åtgärder har re-
dan nämnts, men det preventiva arbetet handlade även om socia-
la åtgärder och socialpolitiska reformer. Särskilt i socialmedicin-
ska och socialpsykiatriska kretsar betonades sambanden mellan 
livssituationen och risken att drabbas av sjukdomar, liksom bety-
delsen av sjukförsäkringssystem och vårdpolitiska reformer som 
kunde ge alla tillgång till vård och behandling. I det senare fallet 
anknöt den preventiva ambitionen till den gamla kunskapen om 
att nästan alla sjukdomar var enklare att behandla ju tidigare man 
ingrep i sjukdomsprocessen. Regelbundna hälsokontroller och en 
väl utbyggd primärvård var de instrument som förordades. Men 
hur denna form av hälsopolitik skulle organiseras visade sig vara 
en laddad fråga för såväl politiker som läkare. Medan sjukhusvår-
den var en del av landstingens ansvarsområde sköttes även fort-
sättningsvis huvuddelen av den öppna vården av privatpraktise-
rade läkare och av sjukhusanställda läkare som hade privat mot-
tagning vid sidan av sin ordinarie tjänstgöring. 

När J. Axel Höjer, dåvarande generaldirektör för Medicinal-
styrelsen, i början av 1950-talet presenterade ett förslag till ett 
rikstäckande nät av landstingsägda öppenvårdsmottagningar, 
som skulle kunna ta hand om en stor del av patienterna och en-
dast slussa de svårare fallen vidare till olika sjukhus och special-
kliniker, väckte detta en våldsam opposition från läkarkåren. I 
hetsiga tidningsartiklar anklagades Höjer för att vilja socialise-
ra hela den privata läkarvården och även reducera sjukhusens och 
den slutna sjukvårdens betydelse. Att diskussionen hade politis-
ka dimensioner är uppenbart; det var ett traditionellt borgerligt 
och ett socialdemokratiskt perspektiv på hur sjukvården skulle 
vara organiserad och finansierad som ställdes mot varandra. Men 
förslaget ansågs också hota läkarkårens ställning, eftersom flerta-
let läkare skulle bli anställda av landstingen, om förslaget genom-
fördes, och inte som tidigare vara fria yrkesutövare. Även speci-
alist- och lasarettssjukvårdens företrädare uppfattade förslaget 
som hotfullt då det kunde förväntas leda till en maktförskjutning 
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från specialister till de mer allmänt verksamma läkarna. Det skul-
le dröja närmare två decennier innan en organisation för öppen lä-
karvård, liknande den som Höjer föreslagit, kom till stånd (Hei-
denheimer och Elvander 1980). 

Den aktuella tidsperioden utmärktes av att medicinens ställ-
ning som naturvetenskap säkrades och att den kliniska praktiken 
på allvar kunde göra anspråk på att vara en form av tillämpad ve-
tenskap. Som en följd av detta stärktes läkarkårens professionella 
ställning såväl inom sjukvården som i samhällslivet. I den långva-
riga maktkampen mellan läkarna och olika typer av administratö-
rer eller ämbetsmän inom sjukvården hade de förstnämnda vun-
nit en klar seger, även om denna position skulle bli ganska kort-
varig. Genom att allt fler sociala frågor definierades som mer el-
ler mindre medicinska och genom intresset för förebyggande åt-
gärder av skilda slag kom medicinen och sjukvården att integre-
ras i den allmänna social- och välfärdspolitiken. Medicinsk kun-
skap ansågs ha betydelse för en rad samhällsfrågor, även om de fö-
reträdare för läkarkåren som hävdade att den medicinska sakkun-
skapen alltid borde vara representerad i kretsen av ministrar ar-
gumenterade för döva öron. 

Medicinens och sjukvårdens ställning i samhället fick även en 
symbolisk gestaltning i en förändrad stadsbild. Nästan alla sjuk-
hus som byggdes under denna tid var stora och mycket iögonen-
fallande. Många resenärer vittnade om att det inte längre var kyr-
korna med sina höga torn som talade om för besökarna att man 
närmade sig en betydelsefull stad, utan de ännu högre och mer 
massiva lasarettsbyggnaderna. Sjukhuset blev också för många 
människor en plats där några av livets viktigaste händelser ägde 
rum. Allt fler föddes och dog på sjukhus och inom dessa förmedla-
des både fatala sjukdomsbesked och hoppingivande behandlings-
resultat. Kanske kan man rent av säga att sjukvården bidrog till 
att skapa en organisatorisk ram kring människors individuella 
livslopp, samtidigt som den fick ett ansvar för betydelsefulla de-
lar av samhällslivets organisation. 
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Framgångar och kriser: 1960–1980
Under 1960-talet kulminerade den halvsekellånga utveckling som 
kan karakteriseras som det moderna genombrottet inom sjukvår-
den med framstegen inom den medicinska vetenskapen, utbygg-
naden av den institutionella vården, tydliggörande av läkarkårens 
professionella ställning samt sjukvårdens roll i en strävan att ska-
pa ett välfärdssamhälle. Bakom detta låg naturligtvis den allmän-
na välfärds- och välståndsutvecklingen i det svenska samhället, 
som efter kriget gått in i en kvartsekellång högkonjunktur, som 
gav grunden till en rad sociala reformer, symboliskt representera-
de av att finansministern en gång om året, i direktsänd teve, redo-
gjorde för kommande förbättringar. Redan 1955 hade den organi-
satoriska och politiska process genom vilka de många lokala sjuk-
kassorna samordnades i ett nationellt och obligatoriskt sjukför-
säkringssystem avslutats. Primärvården byggdes ut och genom 
att man införde ett gemensamt ersättningssystem för både lands-
tingens vårdcentraler och den privata läkarvården kom endast en 
mindre del av vården att stå utanför det offentliga finansierings-
systemet. Landstingen fick därmed stor makt att besluta om hur 
många privat verksamma läkare som skulle finnas på en ort, och 
med undantag för några av de största städerna minskade antalet 
mycket kraftigt. 

Men nya problem dök upp; särskilt under 1970-talet hördes 
allt fler kritiska röster i sjukvårdsdebatten och flera genomgri-
pande förändringsprocesser tog sin början. Ett sådant problem 
var att efterfrågan på sjukvård ökade snabbare än man kunde byg-
ga ut densamma, med väntetider, operationsköer och missnöje 
som följd. Vid första påseende var detta något paradoxalt, efter-
som hälsotillståndet i befolkningen av allt att döma hade förbätt-
rades under hela 1900-talet genom högre levnadsstandard, bättre 
kosthållning och kraftigt förbättrad arbetsmiljö inom industrin. 
Förklaringen ligger förmodligen i det hälsoekonomer brukar kal-
la för utbudsstyrd efterfrågan. Med en ökad tillgänglighet såväl i 
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fråga om avstånd till vården som kostnader för den, ökade efter-
frågan. Välståndsutvecklingen medförde också att förväntning-
arna på ett långt liv i god hälsa ökade och man sökte därför vård 
för allt fler enklare åkommor. Under 1970-talet bröts också den 
långa högkonjunkturen, framför allt på grund av globala kriser på 
energiområdet, och kritiken mot den offentliga sektorns expansi-
on var en av orsakerna till att den politiska situationen blev mer 
turbulent och konfliktfylld än den varit under socialdemokratins 
långa maktinnehav (Cooter och Pickstone 2003). 

Det var dock inte bara på det politiska planet som sjukvården 
blev föremål för kritik; minst lika viktigt för den fortsatta ut-
vecklingen var ifrågasättandet av de stora sjukhuskomplexen och 
slutna institutionerna som grundläggande byggstenar i sjukvår-
dens organisation. Särskilt tydlig var denna kritik när det gällde 
den psykiatriska vården, som också genomgick en snabb och om-
tumlande förändring från sluten institutionsvård till lokalt orga-
niserad öppenvård under några decennier. Men även kroppssjuk-
husens alltmer industriliknande karaktär blev föremål för kritik. 
Mest känd är naturligtvis P.C. Jersilds roman Babels hus från 1978. 
Romanen, med sina skildringar av ett stort sjukhuskomplex där 
patienterna går bort sig i korridorerna och där personalen främst 
drivs av sina egna privata ambitioner, handlar dock illustrativt 
nog om ett planerat storsjukhus i Enskede, som aldrig blev byggt. 
Storskalighet, effektivitet och rationalitet blev alltmer ifrågasat-
ta ideal och i stället betonades småskalighet, tillgänglighet och en 
medmänsklig kommunikation.

I boken The Rise and Fall of  Modern Medicine från 1999, av den 
engelske socialmedicinaren James Le Fanu, lyfts de förändrade re-
lationerna mellan vårdens olika yrkesgrupper fram som en vik-
tig orsak till vad författaren ansåg var den moderna medicinens 
»fall«. Den moderna naturvetenskapens budskap handlade om att 
vetenskaplig kunskap och expertkompetens skulle ha ett avgö-
rande inflytande på samhällets organisation och rent av på män-
niskors sätt att leva. Men genom att även andra yrkesgrupper till-
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skrevs en professionell kompetens inom sjukvårdens område, att 
arbetet på klinikerna organiserades som ett lagarbete och upp-
dragen som sjukhuschefer allt oftare gick till administratörer och 
ekonomer förändrades sjukvårdens karaktär och organisatoriska 
struktur. Sjukvård kunde inte längre ses som en tillämpning av 
medicinsk vetenskap förmedlad och administrerad av professio-
nella läkare, utan framstod mer och mer som en förhandling mel-
lan intressegrupper där ekonomiska, medicinska, sociala och and-
ra synpunkter tillskrevs samma värde. 

Man har ibland kallat detta för en professionalisering av med-
icinen, men enligt min uppfattning är det mer träffande att säga 
att läkaren, från att ha varit den självklara auktoriteten, reduce-
rades till en av flera aktörer inom sjukvården. Läkare, sjuksköter-
skor, psykologer, kuratorer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter 
utvecklade ett komplext system av relationer som innefattade så-
väl samarbete som konkurrens, och olika sätt att se på sjukdomar-
nas orsaker och lämpliga behandlingsmetoder debatterades. Men 
även det yttre ramverket kring sjukvården bestämdes genom ett 
spel mellan en rad aktörer, sjukvårdspolitiker och lokala intres-
senter, patient- och anhörigföreningar samt företrädare för lä-
kemedelsindustrin och den medicintekniska industrin. Det blev 
därmed allt svårare att fastställa hur beslut egentligen fattas och 
vem eller vilken grupp som har störst inflytande över utveckling-
en. 

Biomedicin, marknadsanpassning  
och patientmakt: 1980–2005
Le Fanu lade i sin studie av sjukvårdens förändringar efter 1980 
stor vikt vid relationerna mellan olika yrkesgrupper inom vården 
och hur arbetet var organiserat, men det finns goda skäl att häv-
da att även mer generella samhällsförändringar påverkat situatio-
nen inom sjukvården. En sådan omständighet är att de sjuka själ-
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va trätt in på scenen som fullgoda aktörer med viss makt och in-
flytande över såväl diagnossättandet som valen av behandlings-
metoder. Allt fler patienter uppträder, eller förväntas uppträda, 
som köpare på en marknad där olika grupper av läkare och and-
ra yrkesföreträdare – men också apotek, hälsokostaffärer och in-
ternetsidor – bjuder ut medicinska varor och tjänster. En rad stu-
dier har visat att många patienter kombinerar mediciner som de 
fått på vårdcentralerna med preparat inhandlade i hälsokostbuti-
ker eller på semesterorternas mer eller mindre legala försäljnings-
ställen. 

Den vetenskapsbaserade läkekonsten tillskrivs inte något 
självklart försteg, utan det är den upplevda effekten av de olika 
behandlingarna som ligger till grund för patienternas val på den-
na alltmer svåröverblickade marknad. En effekt av denna process, 
som är särskilt tydlig i usa, kan beskrivas med hjälp av en bokti-
tel från 2003, Medicine Moves to the Mall (Sloane och Conant Sloa-
ne). Även om det i Europa ännu är ovanligt att vårdcentralerna i 
fysisk bemärkelse finns inne i köpcentren så är en gradvis anpass-
ning till ett kundorienterat arbetssätt vanligt. Denna tendens har 
förstärkts av läkarkårens växande ambition att lyssna på patien-
ternas berättelser om sin sjukdom och lita på den sjukes möjlig-
het att genom förändrad livsstil påverka sjukdomsförloppet. Att 
en allt större del av patienterna besväras av problem som faller 
inom de psykiatriska eller psykosociala områdena har bidragit till 
att förstärka tendensen att lägga större vikt vid det självupplev-
da lidandet, till exempel vid beslut om sjukskrivning. 

Men situationen blev mot slutet av seklet alltmer paradoxal. 
Samtidigt som de sjukas självupplevda ohälsa och egna val till-
skrevs större och större betydelse inom primärvården utveckla-
de den specialiserade sjukvården avancerade tekniska och fysiolo-
giska undersökningsmetoder som gjorde det möjligt att bedöma 
sjukdomstillstånd och hälsorisker långt utöver vad patienterna 
själva kunde erfara. Henrik Tikkanens skämtteckning med tex-
ten »jag känner mig bra, men min läkare känner mig bättre« fick 
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därmed förnyad aktualitet. När sjukdomsprocesser kunde stu-
deras på molekylär nivå och sjukdomsorsakerna återfinnas i upp-
sättningen av gener ökade klyftan mellan hur de specialiserade lä-
karna beskrev och de sjuka uppfattade ett och samma sjukdoms-
tillstånd. 

En del av den mest avancerade medicinska forskningen utför-
des också av specialiserade biokemister utan läkarutbildning och 
på behörigt avstånd från den vardagliga sjukvården. Många all-
mänläkare klagade över att de inte alltid kunde läsa nya forsk-
ningsrapporter, utan var beroende av någon form av populärve-
tenskapliga eller för sjukvården särskilt anpassade sammanfatt-
ningar av forskningsläget. I likhet med situationen i slutet av 
1800-talet, när den medicinska vetenskapen förändrades i betyd-
ligt snabbare takt än sjukvården, har klyftan mellan den avance-
rade biomedicinska vetenskapen och den vardagliga praktiken på 
vårdcentralerna ökat. 

En allt större del av den medicinska forskningen äger ock-
så rum vid naturvetenskapliga laboratorier och leds av forska-
re som inte samtidigt är läkare. Föreställningen att all sjukvård 
skall vara förankrad i vetenskapligt arbete och alla behandlings-
metoder evidensbaserade hamnar i konflikt med de allmänna och 
ofta diffusa symptombilder som dominerar bland dem som söker 
hjälp inom primärvården. När det gäller styrningen av hälso- och 
sjukvården förefaller detta ha fått till följd att den medicinska ve-
tenskapens betydelse för primärvården minskat, sina stora fram-
gångar till trots, samtidigt som den renodlat ekonomiska styr-
ningen ökat i betydelse. Resultatet har blivit ett ökat intresse för 
prioriteringsprinciper och i praktiken används även begränsning-
ar i tillgängligheten som ett styrinstrument. 

I ett historiskt perspektiv har ett självklart mål för hälso- och 
sjukvården varit att bidra till att skapa en stor och arbetsför be-
folkning. Men efter det senaste sekelskiftet har det ofta påpekats 
att det är situationen på arbetsmarknaden, med en hög arbets-
löshet och stressproblem för dem som har ett arbete, som skapat 
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en betydande del av ohälsan, särskilt om denna mäts med hjälp 
av sjukskrivningskostnaderna. Dessutom är det inte längre lika 
självklart att alla behövs för att hålla tillverkningsindustrin och 
serviceverksamheten igång. En växande del av befolkningen kan 
ägna sig åt att konsumera de varor och tjänster som produceras. 
Cynikern skulle kanske rent av säga att ett visst mått av ohälsa 
är bra för att ge ett underlag för den ekonomiskt viktiga läkeme-
delsindustrin och tekniskt avancerade sjukvården. Och eftersom 
den perfekta hälsan är ouppnåelig finns det alltid kroppsliga eller 
själsliga tillstånd som kan förbättras eller ändras. 

Att tillverka mediciner och utveckla behandlingsmetoder för 
kroniska men lindriga besvär som drabbar en välbeställd väster-
ländsk befolkning är förmodligen mer lönsamt än att tillämpa 
kända och effektiva metoder på sjuka i tredje världen. Att en så-
dan strategi inte är ny framgår bland annat av de studier som på-
visat att det var försäljningen av vitaminpiller till en näringsmäs-
sigt välförsedd medelklass som räddade den amerikanska läkeme-
delsindustrin under 1930-talets depression. På senare tid har i den 
amerikanska debatten även hälsokontroller av friska, rutinmässig 
provtagning för mindre sannolika sjukdomar och psykoterapeu-
tisk behandling av allmänmänskliga livsproblem beskrivits som 
en överkonsumtion av sjukvård inom ekonomiskt starka grupper. 
I ett globalt perspektiv är det än mer uppenbart att betalnings-
förmågan är viktigare än hälsotillståndet när det gäller att styra 
sjukvårdens organisation och inriktning. 

Ytterligare ett till synes paradoxalt förhållande är att den me-
diala och publika uppmärksamheten kring hälsa och välbefinnan-
de aldrig varit större, trots att en mycket stor andel av befolk-
ningen anser sig ha en god hälsa, åtminstone i kroppsligt hänse-
ende. Man måste därför ställa frågan om vad alla tidningsartik-
lar, teveprogram och annat som rör kroppsformer och bantning, 
kost och motion, hälsotester och hälsoråd egentligen handlar om. 
En vanlig förklaring till denna fokusering på något som inte borde 
vara ett stort problem är att hälsa, kroppsligt välbefinnande och 
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skönhet kommit att bli en del av de grundläggande värden som 
kan ge livet en mening. Religionen har för de flesta människor för-
lorat denna funktion – om det inte handlar om katastrofer eller 
riktigt stora kriser, då både andliga värden och kyrklig gemen-
skap uppgraderas. Kärlek och lycka är kanske alltför starkt för-
bundna med komplicerade relationer för att kunna tillskrivas en 
central meningsskapande funktion. Återstår då den mer indivi-
duellt hanterbara kroppen och dess hälsotillstånd. Föreställning-
en att det kroppsliga välbefinnandet är en del av ett individuellt 
livsprojekt medför att man skuldbelägger sjuka, och än mer över-
viktiga. Att olika medborgargrupper på detta sätt fördöms vi-
sar att strävan efter hälsa kommit att handla om status och soci-
ala värderingar snarare än enbart botande av sjukdom (Friedman 
2004, Berridge och Loughlin 2005).

Den medicinska vetenskapen har i denna process hamnat i ett 
slags utanförskap, eftersom man i allmänhet inte kan eller vill 
anpassa sina budskap till de förutsättningar som finns på de oli-
ka mediala arenorna. De flesta dietister och näringsfysiologer re-
kommenderar en blandkost och avråder från radikala omlägg-
ningar av kosthållet, vilket är betydligt svårare att lansera i en 
enkel och tilltalande form än de kostråd som utlovar en ny kropp 
och ett nytt liv inom loppet av några veckor. Inte heller distrikts-
läkarnas försiktiga understödjande av långsamt läkande proces-
ser har särskilt lätt att göra sig gällande i konkurrensen med alla 
de snabbkurer och undermedel som finns till försäljning. De de-
lar av sjukvården som är alltför tydligt anpassade till medialt för-
medlade värden om kroppsligt och själsligt välbefinnande riske-
rar också att hamna i vetenskapens utvisningsbås, såsom bland 
annat skett med spa-anläggningarnas hälsokurer och den estetis-
ka plastikkirurgin. 

Den kanadensiske medicinhistorikern Edward Shorter har i 
sina studier av läkaryrkets förändringar framhållit likheterna 
mellan den traditionella eller förmoderna medicinska situationen 
och det Shorter valt att kalla den postmoderna. Med den moder-
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na medicinen introducerades ett synsätt som betonade vikten av 
diagnostiska system och en kartläggning av de direkta orsakerna 
till varje enskild åkomma. Detta lade grunden till och var beroen-
de av en högt specialiserad sjukvård där primärvårdens viktigaste 
uppgift, vid sidan av att behandla enklare problem, var att slussa 
patienterna vidare i det mer och mer komplexa sjukvårdssyste-
met. Men detta synsätt fungerade inte längre när sjukdomspano-
ramat förändrades så att allt fler patienter sökte hjälp för svårdi-
agnosticerade smärttillstånd och allmän brist på välbefinnande, 
och debatten om primärvården kom att handla om helhetssyn på 
den sjuke individen och samverkan mellan medicinskt, psykolo-
giskt och socialt inriktade delar av vården. Konkurrensen om pa-
tienterna från den så kallade alternativmedicinen, liksom mäng-
den av populärmedicinska hälsorekommendationer och utbudet 
av kommersiella hälsopreparat har också bidragit till att under-
minera basen för en sammanhållen sjukvårdsorganisation (Shor-
ter 1991).

Flera av de centrala inslagen i det sena 1900-talets sjuk- och 
hälsopolitiska situation hänger förmodligen samman med denna 
pågående upplösning av föreställningen om en homogen organi-
sation, där välutbildade experter administrerar resultaten av ve-
tenskapliga upptäckter i nära samspel med politiker som sätter 
de enskilda samhällsmedborgarnas hälsa i centrum. Vi har i stäl-
let fått en situation där såväl olika kunskapstraditioner som skil-
da yrkesgrupper gör anspråk på att veta mest om människan och 
hennes sjukdomar, samtidigt som sjukvården konkurrerar med el-
ler påverkas av massmedialt förmedlade livsstilsideal och en kom-
mersiell lansering av hälsoprodukter. Likheterna med den förmo-
derna situationen inom sjukvården, före mitten av 1800-talet, är 
påtaglig på så sätt att den medicinska vetenskapen och läkarkå-
ren blivit av med sin självklara ställning och i likhet med alla and-
ra aktörer måste argumentera för sin sak. 

En allt större del av den faktiska hanteringen av frågor som rör 
hälsa och sjukdom äger rum utanför den skattefinansierade sjuk-
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vårdssektorn och detta har rimligen fått stor betydelse för såväl 
läkarnas som politikernas inflytande över hur dessa frågor hante-
ras. Men även inom sjukvården förefaller det som om andra aktö-
rer fått ett ökat inflytande: de allt fler enskilda patienter som for-
mulerar tydliga önskemål, patientföreningarnas möjligheter att 
påverka prioriteringarna inom vården och forskningsfinansiärer-
nas betydelse för den vetenskapliga utvecklingen är några exem-
pel på detta. 

Hur formas framtidens sjukvård?
Jag har valt att i titeln på det här kapitlet anknyta till grundbe-
tydelsen av ordet organisera, nämligen forma eller bilda. Avsik-
ten har varit att se sjukvårdens organisation som en aktiv, medve-
ten strävan att åstadkomma något. Men det är inte givet att man 
kan beskriva sjukvårdens utveckling på det sättet, det är möjligt 
att tillfälligheter haft större betydelse än en avsiktlig styrning. 
Relationen mellan att forma något eller att bli formad, styra el-
ler bli styrd är som historiska fenomen ofta mycket komplex. Det 
går inte att i efterhand avgöra om det ena är en bättre beskrivning 
än det andra. I förändringar som sträcker sig över en lång tid är 
det vanligen på det viset att aktiva och passiva krafter samverkar, 
man är både styrande och styrd om än i lite olika skeden av pro-
cessen. 

All samhällsplanering och alla visioner om hur ett framtida 
samhälle bäst bör organiseras baseras på övertygelsen om att 
samhället kan styras med rationella metoder. Denna tanke har 
sina rötter i upplysningens samhällsfilosofier och vidareutveck-
lades av 1800-talets utopister. Kring mitten av 1900-talet talade 
man om denna styrning som en social ingenjörskonst, men att se 
samhällsläran som en slags teknologi var allt annat än okontro-
versiellt. Sedan sekelskiftet 1800 har det också funnits motrörel-
ser som hävdat att samhället inte är rationellt och genomskinligt, 
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utan att det snarare påminner om en organism som lever sitt eget 
liv och kanske rent av kan sägas ha egna avsikter. En kompromiss 
mellan dessa ytterligheter är den mycket spridda uppfattningen 
om en social komplexitet som gör det omöjligt att utifrån kunska-
per om detaljer forma eller styra samhället i dess helhet. 

Fram till mitten av 1900-talet styrdes sjukvårdens organisa-
tion i ett samspel mellan statsmakten och den professionellt orga-
niserade läkarkåren, som till sin hjälp hade makten över den med-
icinska kunskapen och vetenskapen. Fördelningen av makt och 
ansvar mellan staten, landstingen och kommunerna har haft stor 
betydelse för lokala förhållandena som till exempel placeringen 
av sjukhus, men huvuddragen i den medicinska verksamhetens 
inriktning har av allt att döma formats på nationell nivå. Med en 
allt starkare betoning av den förebyggande vården flyttades en 
del av initiativet till samhällsplanerare av skilda slag, inte minst 
på det lokala planet. 

En ännu större förskjutning ägde dock rum under 1900-talets 
sista decennier, när patienterna och deras organisationer fick ett 
betydande inflytande över det sätt på vilket sjukvården styrdes 
och sjukdomsproblemen definierades, samtidigt som den mest 
löftesbringande delen av den biomedicinska vetenskapen lämna-
de sängkanten och flyttade in i stora avskilda laboratorier. Kring 
sekelskiftet 2000 tycks den mest avgörande förändringen, när det 
gäller hur man i ett samhällsperspektiv hanterar hälsa och sjuk-
dom, vara att olika massmedier har kommit att styra människors 
föreställningar och värderingar om hälsans bevarande och sjuk-
domarnas behandling. 

Flera historiker har, som vi sett, hävdat att det finns påtagliga 
likheter mellan det sätt på vilket sjukvården är organiserad och 
styrd kring sekelskiftet 2000 och de förhållanden som rådde in-
nan den så kallade moderniseringsprocessen startade. Under ef-
terkrigstiden formades en homogen och enhetlig vård som styr-
des genom en allians mellan vetenskapens, myndigheternas och 
politikens företrädare; icke önskvärda utövare av läkekonsten 
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marginaliserades medan de kommersiella aktörernas verksamhet 
integrerades i den erkända medicinen. I det samhällssystem som 
var på väg att utvecklas kring det nya sekelskiftet förefaller dock 
både vetenskapen och politiken ha fått mindre betydelse. Särskilt 
gäller detta om vi ser till all verksamhet som rör hälsa och sjuk-
dom och inte bara den offentligt finansierade och institutionellt 
organiserade delen av vården. Man kan dock inte tala om en åter-
gång till en förmodern organisation eller en historisk cirkelrörel-
se, eftersom omfattningen och betydelsen av hälso- och sjukvår-
den befinner sig på en helt annan nivå än för ett drygt sekel sedan. 

Hälso- och sjukvården har under de århundraden som behand-
lats mycket översiktligt i den här artikeln utvecklats till en myck-
et stor och komplex del av samhällsorganisationen. Det är därför 
självklart att frågan om hur denna verksamhet organiseras och 
styrs är mycket svår att besvara på ett entydigt sätt. Flertalet fak-
torer som haft betydelse är inte heller unika för sjukvården utan 
återspeglar mer generella drag i samhällsutvecklingen under den-
na tid. Vetenskapens betydelse för såväl tänkesätt som samhälls-
planering, myndigheternas oklara roll på grund av maktkampen 
mellan politiker och experter är några av dessa mer allmänna om-
ständigheter som påverkat sjukvården, likaväl som en rad andra 
samhällssektorer.

I den här översiktliga framställningen har jag emellertid kun-
nat konstatera att den naturvetenskapliga medicinens inflytande 
och tolkningsföreträde när det gäller att bestämma sjukdomars 
ursprung och hur de skall behandlas och förebyggas har hamnat i 
ett allt tydligare konkurrensförhållande med kommersiella kraf-
ter och sociala rörelser. Hela utbudet av förklaringsmodeller, be-
handlingsförslag och livsstilsrekommendationer påminner om si-
tuationen före det naturvetenskapliga genombrottet inom medi-
cinen och på ett något paradoxalt sätt har den vetenskapligt base-
rade medicinens ställning försvagats trots alla framsteg och goda 
behandlingsresultat. Det förefaller även som om sjukvårdspoliti-
kernas inflytande över vården minskat till förmån för andra aktö-
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rer inom medier och patientorganisationer – och även de enskilda 
patienterna. 

I debatten om den framtida sjukvården är det vanligt att tala 
om en konflikt mellan den politiska, legitima styrningen av vår-
den och marknadskrafternas mer kortsiktiga och ekonomiska in-
tressen. Men med den historiska erfarenheten som grund är det 
rimligt att tala om den medicinska marknaden i en vidare bemär-
kelse för att fånga in hela det intrikata spelet mellan alla de aktö-
rer som har ekonomiska, politiska eller kulturella intressen i hur 
den offentliga vården organiseras. Politiker, medicinska och and-
ra forskare, kommersiella aktörer och patientorganisationer ges 
eller skaffar sig inflytande över sjukvården i en ständigt pågåen-
de kamp eller förhandling som avspeglar deras ställning i samhäl-
let. En politiker som verkligen vill påverka framtidens sjukvård 
måste förmodligen gå in i en diskussion med alla aktörer på den-
na marknad – medier, hälsorörelser, patientföreningar, läkeme-
delsbolag och vårdföretag. I likhet med många andra politikom-
råden kommer troligen framtidens sjukvårdspolitik att formas på 
tidningarnas debattsidor, i tevesofforna, i företagens styrelserum 
och i de lokala protestgruppernas demonstrationer, likaväl som i 
de stora husen kring Stockholms ström. 
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 3.  Varför är det så svårt att styra sjuk-
vården? Medicinsk specialisering 
och professionens intressen

Anders Anell 

Mot bakgrund av successiva förändringar i ekonomi, 
demografi och inte minst medicinsk teknologi är frå-
gor om hälso- och sjukvårdens struktur och organisa-

tion ständigt aktuella. År 2005–2007 belyste den parlamentaris-
ka Ansvarsutredningen uppgiftsfördelningen mellan stat, lands-
ting och kommuner och förberedde ett införande av större regi-
oner i utbyte mot dagens landsting. Bland landstingen och regio-
nerna utvecklas nya lösningar för både primärvård och mer speci-
aliserad vård. Koncentrationen inom den specialiserade sjukhus-
vården fortsätter. Den utvecklingen ställer allt högre och devis 
nya krav på primärvården, som idealt skall tillgodose de allra fles-
ta vårdbehov i befolkningen.

Ett viktigt budskap i det här kapitlet är att resursfördelning-
en i hälso- och sjukvården historiskt sett styrts av den medicin-
ska professionens utveckling och därför premierat specialisering 
mot avgränsade vårdbehov. Primärvården har hittills inte kun-
nat leva upp till de nationella målsättningar som formulerades i 
början av 1970-talet, att utifrån en helhetssyn ta hand om de all-
ra flesta vårdbehoven och vara befolkningens självklara första-
handskontakt med vården. Det politiska stödet ute i landsting-
en har många gånger saknats. Arbetsvillkoren har dessutom va-
rit mer attraktiva inom övrig specialiserad vård. Allmänläkarna 
själva har efterhand anpassat sig till rådande spelregler och anam-
mat samma synsätt som övriga specialister. Det har blivit viktigt 
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att avgränsa sitt åtagande för att därigenom skapa förutsättning-
ar för en professionalisering. 

Specialiseringen är naturligtvis oerhört värdefull och en helt 
nödvändig förutsättning för att kunna tillhandahålla bättre vård. 
Men utvecklingen har också en baksida i form av revirtänkande, 
samverkansproblem och fragmentisering av vården. Behovet av 
att undvika fragmentisering och samverkansproblem har samti-
digt ökat i takt med att till exempel antalet äldre med flera kro-
niska sjukdomar blivit fler. Samverkansproblem hindrar också ett 
ökat patientinflytande för befolkningen i stort. För att lösa pro-
blemen krävs nya incitament och drivkrafter, som belönar sam-
verkan och en tydligare patientorientering inom i första hand pri-
märvården. Några sådana belöningar existerar knappast i dag. 
Det krävs också en primärvård som utöver vård och insatser för 
vanliga vårdbehov kan fungera som patientens professionella lots 
och vägvisare i en alltmer svåröverskådlig sjukvård. 

Organisationsförändringar inom  
vården i ett historiskt perspektiv
Under efterkrigstiden fram till början av 1970-talet gjordes fle-
ra viktiga förändringar som tillsammans formade den svenska 
modellen för hälso- och sjukvård (Heidenheimer och Elvander 
1980). Viktiga förändringar var inrättandet av en allmän försäk-
ring för öppenvård och läkemedel på 1950-talet och överförandet 
av öppenvård utanför sjukhusen och psykiatrisk vård från staten 
till landstingen på 1960-talet. Fram till slutet av 1960-talet fick 
patienterna dock själva betala hela avgiften för läkarbesök i öp-
penvård (några andra resurser i den öppna vården utöver läkare 
fanns knappt vid denna tid) för att därefter få återbetalning med 
tre fjärdedelar av beloppet från försäkringskassan mot uppvisan-
de av kvitto. För både provinsialläkare (senare distriktsläkare) 
och främst överläkare vid sjukhusen kunde ersättningen direkt 
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från patienterna överstiga den fasta lön man fick från landsting-
et. Ersättningen hade naturligtvis stor betydelse för motivatio-
nen att ta emot besök i öppenvård, men även för relationen mel-
lan läkare och patient.

I början av 1970-talet beslutade en socialdemokratisk regering 
med ensam majoritet i riksdagen om den så kallade sjukronorsre-
formen. Reformen innebar att en fast, enhetlig patientavgift för 
öppenvård (7 kronor) infördes. Den privata ersättningen per pre-
station för läkare som arbetade med öppenvård avskaffades. Sjuk-
husläkarna blev, liksom distriktsläkarna, anställda tjänstemän 
med fast lön och reglerad arbetstid (Shenkin 1973). Liknande för-
slag att ge landstingen ett samlat ansvar för all öppenvård hade 
förts fram redan 20 år tidigare av den så kallade Höjerutredning-
en (sou 1948:14), men då saknades stöd för förändringarna. Det 
enda resultatet den gången blev kraftiga protester från läkarkå-
ren som till och med kan ha lett till att sjukhusdominansen för-
stärktes ytterligare (Heidenheimer 1980). Även sjukronorsre-
formen möttes av protester, främst från överläkare vid sjukhusen 
som tjänade mest på den privata verksamheten. Införandet av fast 
lön var emellertid helt i linje med tidsandan och den dåvarande 
regeringens strävanden efter inkomstutjämning och därför enkla-
re att genomföra.� 

Yngre läkare vid sjukhusen och många distriktsläkare såg ock-
så positivt på en utveckling mot reglerad arbetstid. Före 1970 
fanns ingen reglerad jour och distriktsläkarna förväntades vara 
ständigt tillgängliga för sina patienter.

I efterhand är det kanske inte så förvånande att det var ungefär 
vid denna tidpunkt som problem med tillgängligheten till läkare 
började diskuteras mer allmänt. Vissa uppskattningar gör gällan-
de att förändringen mot reglerad arbetstid inklusive jour kan ha 
inneburit att antalet tillgängliga läkartimmar reducerades med 
nästan hälften (Kuuse och Dahlin 2005). 

1. Se vidare Anell och Claesson (1995).
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Genom sjukronorsreformen fick landstingen kontroll över 
hela vårdkedjan – från öppenvård utanför sjukhusen till sjukhu-
sens öppna respektive slutna vård. Tanken var att den öppna vår-
den i första hand skulle tillhandahållas utanför sjukhusen, i pri-
märvården, en vårdform som inte alls var utbyggd vid denna tid-
punkt. Under slutet av 1960-talet utvecklades många »enläkar-
stationer« till mottagningar med flera distriktsläkare. Fördelarna 
omfattade inte minst att den tunga jourbördan kunde delas. Den 
stora förändringen kom dock i början av 1970-talet då primärvår-
den formades. Flera nya yrkesgrupper såsom distriktssköterskor 
och barnmorskor gjorde intåg på vårdcentralerna, som fick tydli-
gare ansvar för befolkningens hälsa inom ett geografiskt område. 
De förändrade arbetstidsreglerna, liksom bristen på incitament 
att ta emot många besök till följd av prestationsersättningens av-
skaffade, skapade dock ständiga tillgänglighetsproblem i form av 
långa väntetider för patienterna (Kuuse och Dahlin 2005). Be-
folkningen fortsatte dessutom sin vana trogen att i första hand 
söka vård vid sjukhusen, som i praktiken kom att avlasta primär-
vården, snarare än tvärtom, som det var tänkt.

Sedan mitten av 1970-talet har övergripande förändringar i 
den svenska sjukvårdsmodellen i huvudsak inriktats på komplet-
teringar av den modell med ökad makt till landstingen som bygg-
des upp under 1960- och 1970-talen. Exempelvis överfördes eta-
bleringskontrollen av privatpraktiker till landstingen i mitten 
av 1980-talet och under senare delen av 1990-talet fick landsting-
en överta kostnadsansvaret för läkemedel i öppenvård. Ett vik-
tigt undantag från huvudregeln att utöka landstingens ansvar var 
1992 års Ädelreform, då ansvaret för äldres vård och omsorg vid 
bland annat 490 sjukhem och långvårdsverksamheter överfördes 
från landstingen till kommunerna. Landstingens ansvar för den 
medicinska behandlingen av patienterna betonades, medan lång-
varig vård och omsorg för äldre skulle vara kommunernas ansvar. 
År 1996 genomfördes motsvarande förändring även inom den 
psykiatriska omsorgen. 
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Även om de övergripande förändringarna varit färre under de 
senaste decennierna har sjukvårdshuvudmännen själva ägnat be-
tydande energi åt landstingsinterna organisatoriska förändring-
ar. Det gäller förändrad organisation och nya uppdrag inom både 
sjukhusvård och primärvård. Nya styrsystem med uppdelning av 
beställare och utförare har införts och på en del håll avvecklats. 
Vårdgivare har bolagiserats och avbolagiserats. Sjukhus har lagts 
ned, slagits samman och separerats. Primärvårdens uppdrag har 
ändrats genom Husläkarlagens tillkomst och avveckling kring 
mitten av 1990-talet. Dessutom har den kraftiga reduceringen 
av antalet vårdplatser på sjukhusen, inte minst under 1990-talet, 
påverkat förutsättningarna för både primärvård och kommunal 
äldrevård. Effekterna av alla organisatoriska förändringar inom 
landstingen under de senaste decennierna är dock mer oklara i 
jämförelse med konsekvenserna av de övergripande förändringar 
som beslutats på nationell nivå (Anell 2005a).

Organisationsförändringar och politik 
En kritisk betraktare av landstingsinterna organisatoriska för-
ändringar under senare tid kan snabbt notera den förhållandevis 
korta överlevnadstiden för nya modeller och idéer om hur verk-
samheten skall organiseras och styras. Det finns en ständig jakt 
på »nya« modeller som skall lösa grundläggande problem med hur 
resurserna används på bästa sätt. Men eftersom modellerna, när 
de väl införts, sällan är så bra som utlovats fortsätter sökandet ef-
ter nya lösningar (Anell 1996).

Det kan naturligtvis finnas flera skäl till att många av de refor-
mer som införts i landstingen urvattnats och enbart gett upphov 
till marginella förändringar. En förklaring kan sökas i de överlev-
nads- och karriärvillkor som gäller för politiskt styrda organisa-
tioner som landsting och kommuner. Det finns en tendens till att 
retoriken blir viktigare än de förändringar som genomförs. Om 
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vi antar att politiker har som mål att maximera det samlade stö-
det hos befolkningen kan olika intressen tillgodoses om politiker 
skiljer mellan det som sägs, det som beslutas och det som faktiskt 
görs ( jfr. Brunsson 1986). Om man talar om omfattande föränd-
ringar kan man fånga röster från dem som är kritiska och vill ha 
förändring. Med mer försiktiga förändringar i praktiken kan man 
även blidka dem som är motståndare till reformer. Sett ur ett po-
litiskt perspektiv kan det således vara helt rationellt att tala på 
ett sätt och agera på ett annat. Det kan till och med vara viktiga-
re att tala om förändringar än att faktiskt genomföra dem. För-
klaringen är att legitimitet, snarare än effektivitet, kan sägas vara 
den politiska organisationens främsta överlevnadsvillkor.

Politiskt styrda organisationer kan således uppfattas som lätt 
förvirrade med sin brist på konsistens mellan det sagda och gjor-
da och sin betoning på retorik snarare än handling. Men detta kan 
knappast förklara alla svårigheter som förknippas med nya styr-
modeller och förändringar i svensk hälso- och sjukvård. Problem 
med att ändra i systemet till förmån för primärvård och vikten 
av att lösa samverkansproblem utifrån patienternas behov har till 
exempel diskuterats även i länder där politiker har mycket mind-
re direkt inflytande över sjukvården än i Sverige.� Det indikerar 
att det också finns andra faktorer, utöver den politiska styrning-
en, som påverkar förutsättningarna att genomföra förändringar i 
hälso- och sjukvården.

2. Se till exempel Shortell m.fl. (1994) och Robinson och Casalino (1996) för 
diskussion om problem och lösningar i amerikansk vård kring mitten av 1990-
talet.
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Konsekvenser av professionella  
drivkrafter och specialisering
De flesta politiker och administratörer med några års erfaren-
heter av hälso- och sjukvård är väl medvetna om den kollektiva 
makt som läkare har. Oftast brukar detta beskrivas i termer av 
att »man måste ha den medicinska professionen med sig« för att 
åstadkomma förändring eller att förändringar och beslut måste 
förankras »hos den medicinska professionen« om de skall lyckas. 
Fokuseringen på läkarkollektivet är i sin tur kopplad till att den-
na grupp i stort sett har ett kunskapsbaserat monopol på alla be-
slut om att påbörja, ändra eller avsluta behandling av patienter. 
Sådana beslut initierar till stor del även de insatser som görs av 
andra personalkategorier i vården.

Även om enskilda läkare kanske uppfattar att deras inflytande 
är begränsat blir det kollektiva inflytandet stort. Av särskilt stor 
betydelse är beslut om användning av nya metoder och teknologi-
er. Viss ny teknologi kan förvisso kräva större investeringar och 
därmed ett politiskt godkännande. I de flesta fall är så emellertid 
inte fallet utan nyheterna sprids i stället till enskilda läkare via 
kollegor, tidskrifter, konferenser samt information från tillverka-
re. Nya behandlingar och sätt att diagnostisera patienterna intro-
duceras därmed i verksamheten utan att vare sig politiker eller 
administrativa ledningar, som formellt sett har det yttersta an-
svaret för hur resurserna skall fördelas, har beslutat om detta. Po-
litiker har främst försökt att påverka resursfördelningen genom 
att sätta gränser för hur mycket resurser som totalt sett skall till-
delas olika verksamhetsgrenar. 

Det förklarar också varför hälso- och sjukvården i Sverige, lik-
som i andra länder, i hög grad är organiserad utifrån utveckling-
en av medicinsk kompetens och inflödet av ny kunskap och tek-
nologi. Indelningen i olika kliniker och organisatoriska enheter 
har åtminstone traditionellt sett återspeglat hälso- och sjukvår-
dens kunskaper samt metoder för diagnostik och behandling. Ut-
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veckling av ny kunskap och teknologi har på detta sätt haft myck-
et stor betydelse för resursernas fördelning och för möjligheter-
na att påverka samhällets kostnader för olika sjukdomar. Bland lä-
karna har det av flera skäl funnits en strävan till specialisering. 
En viktig anledning är att specialisering är en första förutsätt-
ning för professionalisering och de möjligheter att hävda rätten 
till visst arbete som följer av en sådan process (Abbott 1988). En 
motsvarande process mot ökad specialisering och professionalise-
ring kan under senare tid även noteras för sjuksköterskor och and-
ra personalkategorier, om än inte i lika stor omfattning. 

Drivkrafterna mot ökad specialisering, och dess organisatoris-
ka konsekvenser i form av en uppdelning på allt fler enheter och 
sektioner, är naturligtvis en mycket viktig förutsättning för att 
tillhandahålla tjänster med successivt högre kvalitet. Men ut-
vecklingen har också en baksida i form av professionell konkur-
rens och revirstrider. Krav på bättre samverkan i vården, ibland 
annat flertalet rapporter från sjukvårdsmyndigheter, kan ses som 
uttryck för ett ökat missnöje oförmågan att integrera alla specia-
liserade tjänster till en väl fungerande helhet (se Anell 2004). 

Specialisering och professionella revir
Både mellan och inom hälso- och sjukvårdens olika professio-
ner finns en ständigt pågående kamp om vem som skall ha rätten 
att utföra visst arbete. I hundratals år har till exempel läkare och 
apotekare konkurrerat om rätten att tillhandahålla medicin och 
läkemedelsinformation till patienterna (Öberg 1996). Andra och 
mer dagsaktuella professionella revirstrider gäller om allmänlä-
kare eller andra läkarspecialister skall ha ansvar för olika patient-
grupper, om sjuksköterskor skall ha rätt att förskriva mediciner, 
om patienterna skall ha möjlighet att gå direkt till sjukgymnas-
ter utan remiss från läkare osv. Vanligtvis vinner den profession 
som är bäst organiserad och som har den mest utvecklade kun-
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skapsmassan (Abbott 1988). Dessa faktorer har en avgörande be-
tydelse för i vilken utsträckning en profession kan hävda sin rätt 
till visst arbete på rationell grund. 

Sett i ett historiskt perspektiv har läkarnas ansvarsområde 
successivt utvidgats, vilket tyder på framgång i utvecklingen av 
kunskapsmassan liksom i professionens organisation. Det är ock-
så den interna, professionella konkurrensen bland läkare med oli-
ka specialistinriktning som haft störst betydelse för sjukvårdens 
organisation och de övergripande strukturerna. Den medicin-
ska utvecklingen och konkurrensen mellan olika läkarspecialite-
ter och verksamhetsgrenar om vem som bäst kan ta hand om oli-
ka patientgrupper har lett fram till en långt driven systematise-
ring av kunskaperna. År 2003 fanns i Sverige sammanlagt 62 oli-
ka specialiteter (se tabell 3.1) som var och en kan betraktas som 
en profession. Förhållandena är likartade i andra länder och var-
je specialitet är väl förankrad i en internationellt framtagen kun-
skapsmassa. Flera specialiteter är knutna till bestämda organ el-
ler sjukdomar, medan andra är sprungna ur diagnostiska metoder, 
behandlingar eller vårdformer. Varje specialitet har sin egen spe-
cialistutbildning och intresseförening samt sina egna vetenskap-
liga tidskrifter och konferenser. På samma gång som läkarna ytligt 
sett kan beskrivas som en homogen profession leder en närmare 
granskning till slutsatsen att det snarare rör sig om flera profes-
sioner (eller subprofessioner) med olika förutsättningar och vill-
kor.

Lösningen på problem med samverkan och fragmentisering 
av vården till följd av specialisering och professionellt revirtän-
kande kan tyckas självklar – ställ krav på bättre samarbete mel-
lan olika specialiteter och professioner. Men man skall då kom-
ma ihåg att samarbete mellan professioner är något ganska ona-
turligt för professionerna själva. Professionell utveckling handlar 
snarare om att sträva efter dominans och autonomi i förhållande 
till andra genom att utveckla en bättre kunskap och skicklighet 
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tabell 3 .1   Områden inom vilka läkare kan uppnå specialist-
kompetens i svensk hälso- och sjukvård 2003.

Opererande specialiteter         Internmedicinska specialiteter

Kirurgi Internmedicin
Ortopedi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
Urologi Kardiologi
Barn- och ungdomskirurgi Endokrinologi och diabetologi
Handkirurgi Medicinska njursjukdomar
Plastikkirurgi Lungsjukdomar
Neurokirurgi Hematologi
Thoraxkirurgi Allergisjukdomar
Anestesi- och intensivvård Reumatologi
Obstetrik och gynekologi Yrkes- och miljömedicin
Gynekologisk onkologi Geriatrik
Öron-, näs- och halssjukdomar
Hörselrubbningar         Allmänmedicin

Röst- och talrubbningar
Ögonsjukdomar         Barnmedicinska specialiteter
 Barn- och ungdomsmedicin

Psykiatriska specialiteter Barn- och ungdomsallergi
Psykiatri Barn- och ungdomsneurologi med 
Rättspsykiatri       habilitering
Barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomskardiologi
 Neonatalogi

Radiologi         Kliniska laboratoriespecialiteter
Medicinsk radiologi Transfusionsmedicin
Neuroradiologi Koagulations- och blödningsrubbningar
Barn- och ungdomsradiologi Klinisk immunologi
 Klinisk bakteriologi

Övriga specialiteter Klinisk virologi
Socialmedicin Klinisk fysiologi
Företagshälsovård Klinisk neurofysiologi
Skolhälsovård Klinisk kemi
Hud- och könssjukdomar Klinisk farmakologi
Neurologi Klinisk genetik
Infektionssjukdomar Klinisk patologi
Rehabiliteringsmedicin Klinisk cytologi
Onkologi Rättsmedicin
Klinisk näringslära
Smärtbehandling
Nukleärmedicin

Källa: Socialstyrelsen (2003, s.33).
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(Freidson 1970). Konkurrens, snarare än samarbete, är det natur-
liga förhållandet mellan professioner.

Skillnader i status mellan specialiteter
En viktig förutsättning för professionell utveckling är möjlighe-
ten att avgränsa sitt åtagande. Det är avgränsning av uppgiften 
som gör det möjligt att utveckla en egen kunskapsmassa, som är 
konkurrenskraftig i förhållande till andra professioners kunska-
per. Ju mer enskilda professionella sysslar med arbete som kräver 
djupa fackkunskaper och utveckling av kunskapsmassan, desto 
mer status får man vanligtvis hos andra. Hög status inom en pro-
fession återfinns därför hos akademiskt verksamma och specialis-
ter, medan de professionella, som skall möta klienter med »vanli-
ga« problem, har lägre status (Abbott 1988). 

För läkarnas del har flera studier av skillnader i status mellan 
olika specialiteter och sjukdomar genomförts i usa (Schwartz-
baum m.fl. 1973, Shortell 1974, Rosoff  och Leone 1991) och i Nor-
ge (Album 1991). Det är intressant att notera att ungefär samma 
mönster tycks uppstå oavsett om erfarna läkare, läkare under ut-
bildning eller lekmän tillfrågas. Ett genomgående mönster är att 
generalister, såsom allmänläkare, har relativt sett lägre status.

En undersökning av norska läkares uppfattningar av Album 
(1991) återspeglar ganska väl de skillnader som uppmärksammats 
även i andra studier. Sett till sjukdomar återfanns i denna studie 
hjärtinfarkt, leukemi och hjärntumör i topp, medan fibromyalgi, 
skrumplever, depression, ångest och schizofreni återfanns i bot-
ten på skalan. Bland medicinska specialiteter rankades neuroki-
rurgi, kardiologi och thoraxkirurgi högst medan geriatri ranka-
des lägst följt av hud, psykiatri och allmänmedicin. Studien kun-
de notera vissa skillnader i rangordning mellan prekliniska stu-
denter och erfarna läkare, men skillnaderna försvann i stort sett 
när erfarna läkare jämfördes med avgångsstudenter. Studenterna 
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lärde sig således efterhand vilken typ av kunskap som var mest 
prestigefylld. 

Sammanfattningsvis konstaterar Album att sjukdomar med 
hög prestige kan lokaliseras till ett bestämt organ högt upp i 
kroppen (allra helst hjärtat), som tillkommer hastigt och är död-
ligt, men som man samtidigt kan göra något åt (gärna med hög-
teknologi) så att patienterna (helst unga och medelålders) snabbt 
blir friska och tacksamma. En sjukdom med låg prestige återfinns 
längre ned i kroppen eller kan inte bestämmas till visst organ. 
Den utvecklar sig sakta och med oklar diagnostik, drabbar främst 
äldre eller följer av osund livsstil. Andra kännetecken är att ef-
fektiv behandling saknas, vilket i sin tur leder till att patienter-
na blir hjälplösa, krävande eller kanske rent av elaka. Sambandet 
med rangordningen av medicinska specialiteter är tydligt. 

Skillnader i möjligheter att uppnå prestige och status har ock-
så påverkat olika specialiteters möjligheter att rekrytera nya lä-
kare. Studier av amerikanska förhållanden har visat att läkarstu-
denter som planerat att specialisera sig som familjeläkare i stör-
re utsträckning än andra tänker om och väljer andra specialiteter 
(Schafer m.fl. 2000). Det som bidrar till denna skillnad, jämfört 
med andra specialiteter, är negativa erfarenheter av familjeläka-
rens villkor, snarare än positiva erfarenheter av andra specialite-
ter. Det gäller främst uppfattningen att arbetet som familjeläkare 
inte ger tillräcklig prestige, att det intellektuella innehållet upp-
fattas som mindre utmanande samt svårigheten att behärska kun-
skapsområdet och bli en expert.

Skillnader i status kan direkt kopplas samman med att skilda 
specialiteter har olika förutsättningar att avgränsa sitt åtagande. 
Högspecialiserad och organinriktad vård har mycket goda möjlig-
heter att själv avgränsa och definiera sitt uppdrag – »det här är vi 
bäst på, övrig sjukvård får andra ta hand om«. För medicinska kli-
niker gäller däremot att flertalet patienter – 90 procent – läggs in 
akut (Socialstyrelsen 2002). I många fall är det äldre, multisjuka 
patienter vars kroniska tillstånd fått ett akut förlopp. Möjlighe-
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terna att avgränsa och planera uppdraget är sämre jämfört med 
annan specialiserad sjukhusvård, men är ändå inte obefintliga. 
Patienterna kan fortfarande hänvisas till primärvårdens resurser 
eller till den kommunala vården och omsorgen. Sämst förutsätt-
ningar att själv avgränsa och definiera sitt uppdrag har sannolikt 
primärvården och allmänläkarna. 

Sett i detta perspektiv är det inte särskilt förvånande att 
många allmänläkare uppfattar sin arbetsmiljö som bristfällig 
(Anell 2004). Skillnader i arbetsmiljö och olika förutsättningar 
att avgränsa sitt uppdrag är sannolikt även en viktig förklaring 
bakom etablerade skillnader i status mellan specialiteter. Det är 
inte heller så konstigt att allmänmedicinens företrädare under 
lång tid försökt att precisera allmänläkarnas och primärvårdens 
ansvarsområde. Övriga specialiteters framgångsrecept har kopie-
rats: definiera själv ditt kompetensområde och utveckla en auto-
nomi gentemot andra specialister!

Revirstrider mellan allmänläkare  
och andra specialister
Utvecklingen av primärvården gick inledningsvis trögt (Spek 
1980). Primärvårdens utbyggnad skedde inte heller på bekost-
nad av sjukhussektorn, som fortsatte att expandera. En förkla-
ring bakom primärvårdens problem att få större del av tillgäng-
liga resurser var att man ofta blev utkonkurrerad av andra specia-
lister. Under slutet av 1970-talet uppstod öppna revirstrider i Lä-
kartidningen mellan allmänläkare och främst barnläkare, gyne-
kologer, öronläkare och kirurger, om vem som först skulle ta emot 
patienter med specifika besvär (Gyllensvärd m.fl. 1978, Swartling 
2001). Det hävdades att allmänläkarna var en onödig och fördy-
rande vårdnivå som skulle leda till sämre vårdkvalitet. Allmän-
läkare behövdes, menade Gyllensvärd m.fl., men deras verksam-
hetsfält borda avgränsas till »triangeln invärtes medicin–lång-
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vård–samhällsmedicin« (1978, s. 4656), där de framtida behoven 
dessutom uppfattades som omfattande. 

Även om revirstriderna med just barnläkare och kirurger 
klingade av under 1980-talet var frågan om allmänläkarnas kom-
petensområde fortsatt aktuell. Svalander (1999) konstaterar att 
det finns flera grunder för primärvårdens legitimitet. På lands-
bygd och i glesbygd är primärvårdens och allmänläkarnas breda 
medicinska kunskaper, det vill säga att man är generalister, till-
räcklig grund för att skapa legitimitet åt verksamheten. Det är 
inte realistiskt med någon annan form av vårdgivare eller kom-
petens. I de större städerna däremot räcker inte detta argument. 
Den medicinska kompetensen finns framför allt hos andra. Ett 
vanligt argument för en utbyggnad av primärvården har då i stäl-
let varit att denna vårdform undviker onödig medikalisering och 
därmed blir billigare och dessutom bättre för patienterna (till ex-
empel Starfield 1998, Engström m.fl. 2001). 

Allmänläkarnas och primärvårdens roll som grindvakt eller 
lots för alla patienter inom vårdsystemet har dock inte alls varit 
självklar bland andra specialister, varken förr eller senare. Försla-
gen under senare år, att utveckla en närsjukvård med primärvård 
och allmänläkare som bas, har till exempel utlöst reaktioner från 
internmedicinare. Det hävdades exempelvis i en debattartikel i 
Dagens Medicin att det skulle vara farligt för både ekonomi och pa-
tienter att låta allmänläkare ta ansvar för multisjuka äldre (Clyne 
m.fl. 2003) eller mer generellt, att det är orealistiskt att låta all-
mänmedicinen ta ansvar för närsjukvården (Hallén och Hans-
son 2003). Internmedicinarnas inlägg bemöttes i sin tur av geri-
atriker, som menade att geriatriker var bäst lämpade att ansvara 
för de multisjuka äldre (Wallén 2003). Tongångarna känns igen 
från förr även om stridigheterna om rätten att först få ta hand om 
vårdsökande patienter omfattar nya specialiteter och patient-
grupper.

Allmänläkarnas ambitioner att hitta en egen identitet och 
unik kompetens kan anses vara ett långsiktigt överlevnadsvillkor 
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för primärvården. Den djupa biomedicinska kunskapen kommer 
alltid att finnas hos andra vårdgivare. Det gäller därför att hitta 
en egen nisch som inte enbart utgör en basal kombination av and-
ra specialisters kompetens. Resultaten av detta sökande har för 
allmänläkarnas del lett fram till en inriktning på »individkompe-
tens« som huvudsaklig komparativ fördel (Rudebeck 2001). In-
dividkompetensen, som »vidgar perspektivet, stärker patientens 
egen förmåga och motverkar onödig medikalisering«, anses vid si-
dan av generalistkompetensen (att kunna tillräckligt om mycket) 
och expertkunskaperna i vanliga sjukdomar (som man ser oftare 
än andra specialister) ge allmänläkaren en egen inriktning (a.a.). 

Med utgångspunkt i individkompetens skulle allmänläkar-
na rent principiellt kunna hävda rätten till ett grundläggande an-
svar, som innebär att alla patienter i första hand måste vända sig 
till primärvården när de söker vård. Men en sådan »grindvakts-
funktion« för allmänläkarna förutsätter att det finns en generell 
acceptans för att just individkompetens skall vara avgörande och 
att allmänläkarna kan visa att de är mer kompetenta i detta avse-
ende än andra. Om det är biomedicinsk kunskap som patienter-
na söker så spelar det heller ingen roll hur framgångsrika allmän-
läkarna är i sin uppbyggnad av individkompetens. Andra specia-
lister har vunnit innan slaget ens börjat. Allmänläkarna och pri-
märvården kan fortfarande få en roll som grindvakter i hälso- och 
sjukvården, men uppdraget kommer i så fall från politikerna sna-
rare än från de vårdsökande patienterna. Det är en viktig skillnad 
som får negativa konsekvenser för primärvårdens möjligheter att 
bygga upp ett förtroende och en legitimitet hos befolkningen.
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Spelet om resurserna
Systematiseringen av den medicinska kunskapsmassan i olika spe-
cialiteter har haft stor betydelse för sjukvårdens organisation och 
inriktning och för definitionen av de problem som skall lösas. Be-
hovet av att utveckla den öppna vården utanför sjukhusen och ko-
ordinera olika verksamheter i en fungerande helhet har inte varit 
prioriterat. Investeringar i ny teknologi och kunskap har i första 
hand gjorts inom varje specialitet. Historiskt sett har de administ-
rativa regelverken snarast anpassats till professionens drivkraf-
ter och gett ökad anledning till uppdelning av verksamheten och 
specialisering. Status som egen specialitet har gett flera fördelar 
ur resursfördelningssynpunkt. Fram till 1971 fanns till och med 
ett direkt samband mellan indelningen i specialiteter och vårdens 
organisation och ledning, eftersom varje specialitet också var en 
egen klinik.

Försök från politiker att påverka resursfördelningen i vår-
den eller de drivkrafter som format denna har sällan varit sär-
skilt framgångsrika. Önskemål från både sjukvårdspolitiker och 
andra att flytta ut specialisterna från sjukhusen och satsa mer på 
primärvård är numera en drygt 30 år gammal idé som ständigt är 
högaktuell. I en rapport från riksdagens revisorer 1991 hävdades 
till exempel att »sjukvårdshuvudmännen har – i strid mot stats-
makternas intentioner – byggt upp en vårdstruktur med en efter 
internationella förhållanden stark överbetoning på dyrbar speci-
alistvård«. 

Vidare noterade revisorerna att antalet specialistläkartjäns-
ter vid sjukhusen ökat med 4 000 under 1980-talet, medan anta-
let allmänläkartjänster under samma period ökat med 1 000. An-
delen allmänläkartjänster vid slutet av 1980-talet var därför oför-
ändrat cirka 20 procent av samtliga specialistkompetenta, vilket 
var en betydligt lägre nivå än i länder med utbyggd primärvård 
(Riksdagens revisorer 1991). 
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I en rapport 1997 konstaterar riksdagens revisorer att primär-
vården till stor del förskonades från de nedskärningar som drab-
bade landstingen under 1990-talets första hälft. Primärvårdens 
andel av de samlade resurserna ökade därmed något och antalet 
allmänläkartjänster ökade under hela 1990-talet. Men samtidigt 
ökade även belastningen på primärvården till följd av neddrag-
ningarna inom sjukhussektorn. Utredningen konstaterade också 
att skillnaderna, jämfört med andra länder, i form av knappa re-
surser inom primärvården och en lägre andel allmänläkare kvar-
stod (Riksdagens revisorer 1997). Senare satsningar i form av en 
nationell handlingsplan och statliga resurstillskott har inte änd-
rat på detta förhållande. Det är till och med osäkert i vilken ut-
sträckning de extra resurserna kommit primärvården till del.

Men det är inte bara satsningarna på primärvården som vi-
sat sig svåra att driva igenom. Andra initiativ som brutit mot den 
traditionella ordningen var Socialstyrelsens tidigare översyn av 
läkares specialistutbildning och strukturen för medicinska spe-
cialiteter (Socialstyrelsen 2003). Översynen visade att det fanns 
behov av en annan fördelning av specialister i hälso- och sjukvår-
den och utredningen tog klart ställning för en inriktning med fler 
läkare med bred kompetens. Med utgångspunkt i tidigare resone-
mang om professionella drivkrafter är det inte särskilt förvånan-
de att företrädare för de inriktningar och specialiteter som berör-
des negativt protesterade högljutt.�

Det är alltså ganska tuffa förutsättningar för den politiker el-
ler sjukvårdschef  som har ambitionen att påverka resursfördel-
ningen i hälso- och sjukvården eller de förhållanden som avgör 
denna. Förslag på omfördelningar möts av kritiska kommentarer 
från negativt berörda verksamhetsföreträdare som argumenterar 

3. Se debattinlägg i till exempel Läkartidningen nr 8 och 14, 2003 samt Dagens 
Medicin 18 juni, 12 och 19 november samt 17 december 2002. Specifika inlägg 
skrevs av reumatologer (nr 14, 2003 samt 19 november och 17 december 2002) 
och urologer (11 december 2002) som var de specialiteter som främst påverka-
des av Socialstyrelsens förslag.
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utifrån »sina« patienter och hela den kunskapsmassa som specia-
liteten företräder. Sett ur de professionellas eget perspektiv skall 
makt och inflytande i första hand baseras på att man behärskar 
professionens kunskapsmassa, och det gör varken sjukvårdsche-
fer eller politiker. Det är djupa fackkunskaper som leder till att 
man med legitimitet kan hävda rätten till visst arbete (och för lä-
karnas del rätten att behandla, viss patientgrupp) och inget an-
nat. Från en professionell utgångspunkt kan därför politikers och 
chefers egen rätt att påverka verksamheten ifrågasättas. Det skall 
jämföras med den traditionella bilden av en rationell resursför-
delning, där den centrala ledningen antas ha både kunskap och 
makt och där verksamheten implicit betraktas som en passiv ut-
förare som genomför det som ledningen beslutat. 

Den bilden stämmer dåligt med förhållanden i professionella 
organisationer i allmänhet och för hälso- och sjukvård i synner-
het. Försök från politiker eller högre tjänstemän att driva ige-
nom en omfördelning av resurserna ger därför upphov till höga 
»beslutskostnader« (Jan 2003). Det handlar om att beslutsfatta-
re måste möta alla initierade motargument från »förlorarna«. De 
som ansvarar för beslutens genomförande måste vanligtvis stå ut 
med att bli uthängda, utskällda och utpekade, bland annat i me-
dierna. Samtidigt finns ingen garanterad personlig vinning i ge-
nomförandet. Lönen för chefer inom offentlig sektor är nästan 
densamma oavsett om man lyckas eller inte. Sannolikheten för att 
förlora sitt jobb kan till och med vara högre om man skulle lyckas 
med genomförandet och samtidigt gör sig ovän med dem som inte 
sympatiserar med förändringen. Incitamenten bland politiker 
och chefer är därför snarast att man inte skall engagera sig i svåra 
och obehagliga beslut. Då är det inte så konstigt att resursfördel-
ningen i många fall följer minsta motståndets lag och att föränd-
ringarna uteblir. 
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Bättre samverkan och patientorientering
Det är förmodligen inte bara omöjligt utan också starkt kontra-
produktivt att försöka ändra på befintliga professionella driv-
krafter i hälso- och sjukvården och därmed hindra utvecklingen 
mot ökad specialisering. Det är inte heller specialiseringen som är 
problemet! Problemet är i stället att det inte finns några komplet-
terande starka drivkrafter för samverkan utifrån ett patientper-
spektiv, på de områden där det verkligen behövs. De professioner 
som verkar inom primärvården eller den tilltänkta närsjukvår-
den har snarast försökt kopiera den specialiserade vårdens fram-
gångsfaktorer i sin egen jakt på professionell utveckling och bätt-
re status.�

En utveckling av primärvården så att den kan svara för vår-
den av de allra flesta behoven förefaller nödvändigt med tanke på 
utvecklingen inom den specialiserade sjukhusvården. Om den se-
nare i ökad utsträckning koncentreras – av både ekonomiska och 
kvalitetsmässiga skäl – ökar trycket på den vård som organiseras 
»nära« individen. Det är en underordnad fråga om denna funktion 
betecknas som en primärvård i nya former, närsjukvård eller nå-
got annat. 

Oavsett val av begrepp för den nära vården ( jag använder själv 
begreppet primärvård) är det helt avgörande att man lyckas byg-
ga goda relationer mellan de professioner och kompetenser som 
berörs. På samma sätt som hälso- och sjukvården alltid präglats 
av ett professionellt förhållningssätt till patienternas avgränsa-
de sjukdomar och åkommor, måste det i en framtida primärvård 
finnas ett professionellt ansvar för att möta patienters breda och 
sammansatta vårdbehov. Då räcker det inte med god allmänme-
dicinsk kompetens. Det måste också finnas kompetens som inne-

4. Primärvården beskrivs vanligtvis som kärnan i närsjukvården, av de sjuk-
vårdshuvudmän som utvecklar sådan verksamhet, men även andra generalist-
kompetenser vid sjukhusen ingår, liksom hela den kommunala äldrevården (se 
vidare Anell 2004).
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bär att primärvården kan fungera som patientens agent vid behov 
av mer specialiserad vård och att man får hjälp att koordinera de 
vårdinsatser som görs från olika håll. En annan och allt viktiga-
re typ av kompetens är att ge patienter god information och infly-
tande över den vård man får. Sådana krav gäller förvisso även den 
övriga sjukvården. Men patientinflytande kan anses mer betydel-
sefullt i primärvården, och då särskilt för patienter som behöver 
insatser under lång tid och där egenvården är av stor betydelse för 
behandlingsresultaten.

Idealt sett bör en utveckling av hälso- och sjukvård baseras på 
förändringar inom de berörda professionerna och deras förebil-
der. Förutsättningarna för att styra utvecklingen genom admi-
nistrativa eller politiska direktiv är dåliga och kan dessutom leda 
till oönskade effekter. Relationerna mellan profession och poli-
tik/administration försämras; uppdelningen mellan vi och dem 
förstärks (Mintzberg 1979). Samtidigt finns ingen anledning att 
tro att berörda professioner skulle ändra sitt agerande bara för att 
alla är överens om problemen. Ett ömsesidigt förtroende mellan 
professioner är svårt att uppnå och raseras lätt om någon profes-
sion eller specialitet försöker utnyttja andras positiva inställning 
till samarbete för egen vinning. Att utveckla ett ömsesidigt för-
troende mellan kompetenser är i praktiken en stor utmaning. En 
första förutsättning är att berörda parter och kompetenser som 
skall samverka har en gemensam syn på vars och ens uppgift, vil-
ket i sin tur kräver ett övergripande och gemensamt mål för verk-
samheten. 

Nya drivkrafter genom fritt patientval 
I flera utredningar och sammanhang har noterats att läkare i stör-
re utsträckning tycks lyssna på befolkning och på patienter än på 
politiker eller sjukvårdschefer. Förändringar som tar sin utgångs-
punkt i ökad reell makt för befolkning och patienter kan därför 
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få stor betydelse och på sikt ändra vårdens inriktning genom att 
utgöra en ny och kompletterande drivkraft för bättre samverkan 
och patientorientering. En sådan maktförskjutning kan åstad-
kommas genom att befolkningen i första hand får välja sin pri-
märvård i ett listningssystem där pengarna följer individens val. 

En maktförskjutning till befolkning och patienter är dock en 
stor förändring – både för den medicinska professionen och för 
landstingen – som inte alltid välkomnas (Winblad Spångberg 
2003). Om befolkningens egna önskemål skall beaktas måste häl-
so- och sjukvården vara beredd på en större flexibilitet och då inte 
minst i primärvården, som skall svara för de flesta vårdkontakter-
na. Den primärvård som passar äldre med dålig hälsa är inte nöd-
vändigtvis den som passar yngre och förvärvsaktiva människor 
(Hjelmgren m.fl. 2006). För en del kroniskt sjuka och för äldre 
är det mycket viktigt att primärvården förmår koordinera insat-
ser som ges av olika specialister och vårdgivare, medan detta är 
mindre betydelsefullt för flertalet andra patientgrupper. Den pri-
märvård som fungerar på landsbygden kanske inte passar i städer-
na osv. En rimlig strategi kan därför vara att låta flera »godkän-
da« primärvårdsmodeller existera parallellt och låta resursför-
delningen till dessa bestämmas av individers val. Om olika kon-
kurrerande lösningar tillåts existera parallellt har dessutom även 
vårdpersonalen möjligheter att välja de arbetsformer som pas-
sar dem själva bäst. Det är en mycket viktig fördel som bidrar till 
ökad motivation bland dem som skall arbeta i den framtida pri-
märvården.

Befolkningens val bör naturligtvis begränsas till modeller som 
är förenliga med hälso- och sjukvårdens och primärvårdens mål-
sättningar. I princip kan två sådana olika primärvårdsmodeller 
identifieras (Anell 2005b). Den ena modellen är en primärvård 
med bred kompetens, där individer väljer att lista sig hos organi-
sationen eller teamet. Den andra modellen är att individer i stäl-
let får lista sig hos en enskild allmänläkare, företrädesvis organi-
serade i gruppraktiker. Antalet möjliga varianter på dessa teman 
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är dock stort. En del vårdgivare kan ha en inriktning och kunskap 
som passar individer med viss kronisk sjukdom. Andra kan ha en 
profil som i första hand passar förvärvsaktiva. Ytterligare vård-
givare kan ge listade individer en intern valmöjlighet, så att de 
vid behov kan bli listade hos egen allmänläkare osv. Det väsentli-
ga är därför att definiera grundläggande krav på vårdgivare i pri-
märvården, och låta de specifika organisatoriska lösningarna for-
mas i mötet mellan vårdgivare och befolkningens behov och pre-
ferenser.

Man kan naturligtvis spekulera i hur befolkningen skulle väl-
ja om möjligheten till egna val funnits i dag. Min egen bedömning 
är att listning till relativt stora primärvårdsenheter (kanske upp 
till 15 000 listade individer) med bred kompetens har flera förde-
lar och på sikt kommer att dominera marknaden. Om det ställs 
samma höga krav på tillgänglighet och koordination för alla god-
kända vårdgivare i primärvården (vilket är rimligt) talar myck-
et för att listning till familjeläkare som arbetar i små grupper inte 
kan erbjuda läkare och annan vårdpersonal en tillräckligt attrak-
tiv arbetsmiljö.� 

Andra bedömare kan dock komma fram till en annan slutsats. 
Förutsättningarna varierar dessutom mellan olika regioner bero-
ende på geografi och befolkning. I glest befolkade områden kom-
mer det i framtiden inte, lika lite som i dag, att finnas utrymme 
för alternativ. På de allra flesta håll är det dock fullt möjligt att 
låta resursfördelningen följa befolkningens val, vilket också inne-
bär att politiker inte behöver besluta om införande av en enda ge-
mensam organisatorisk lösning. Den politiska uppgiften är i stäl-
let att definiera grundläggande krav på verksamheten och däref-
ter godkänna vårdgivare som beviljas ersättning genom offentli-
ga medel samt skapa rättvisa procedurer för befolkningens val.

Ett vanligt argument mot individuella val är att de medför 
risk för att resursstarka individer skaffar sig fördelar framför 

5. För en utveckling av detta resonemang, se Anell (2005b).
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svagare grupper. Ett motargument är att sådana risker även ex-
isterar utan formella valmöjligheter. Det finns faktiskt inte hel-
ler några belägg för att sådana skevheter uppstår i de länder som 
på ett systematiskt sätt ger möjligheter för befolkningen att väl-
ja sin vårdgivare i primärvården. Snarare tvärtom! Internationel-
la jämförelser har konstaterat att de samlade läkarbesöken i Sve-
rige, till skillnad från de flesta andra eu12-länder, är skevt förde-
lade till förmån för de med högre inkomster (van Doorslaer m. fl. 
2006). Det skulle kunna förklaras av den traditionella skevheten i 
svensk vård till förmån för specialistvård, och/eller bristen på en 
utvecklad och väl fungerande primärvård. I de allra flesta eu12-
länder, dock inte i Sverige, kompenserar nämligen primärvården 
för de skevheter i fördelningen av läkarbesök som generellt finns 
inom specialistvården. 

Risken för skevheter mellan olika gruppers möjligheter att 
välja skall dock inte underskattas. Att enbart förlita sig på indi-
viders egna möjligheter att välja vårdgivare är inte tillräckligt 
för att skapa verkligt inflytande för patienter (se vidare Anell 
2005b). Sjukvårdens finansiärer i form av landsting och regioner 
måste aktivt arbeta med systematisk uppföljning av vårdgivares 
kvalitet och tillhandahålla sådan information och annat konkret 
stöd inför individers val. 

Helt avgörande för att egna val skall uppfattas som relevanta 
är att en ökad pluralism i primärvården inte bara accepteras utan 
aktivt stöds av sjukvårdens politiska ledning. Det borde inte vara 
någon omöjlighet eftersom det redan i dag finns en sådan plura-
lism sett i ett nationellt perspektiv. Den baseras dock inte på be-
folkningens individuella val, utan har skapats genom politiska be-
slut och olika traditioner bland landsting och regioner. Frågan är 
om det är långsiktigt försvarbart. En lösning, där individen själv 
väljer sin egen vårdgivare i primärvården, kan på sikt leda till ett 
nytt socialt kontrakt mellan befolkningen och hälso- och sjukvår-
den, som utgår från primärvården snarare än från det lokala sjuk-
huset. Ett ökat förtroende för primärvården är angeläget i takt 
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med att specialistvården koncentreras och för att främja en hög 
motivation hos dem som skall svara för primärvårdens innehåll. 
En stärkt primärvård är också helt nödvändig för att svensk häl-
so- och sjukvård skall leva upp till de stolta målsättningarna om 
en rättvis fördelning av resurserna.
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 4.  Det nygamla gränssnittet:  
äldrevården och dess 
 omorganisationer

Mats Thorslund

Sverige har i flera decennier varit det äldsta landet i världen. 
I dag (2007) är över fem procent av befolkningen 80 år el-
ler äldre. Den höga andelen äldre är dock historiskt sett en 

relativt ny företeelse. Ökningen av antalet – och andelen – äldre 
har framför allt skett efter 1960. Det ökande antalet mycket gam-
la människor i befolkningen har inneburit en utmaning för såväl 
sjukvård som äldreomsorg. Även om många äldre kunnat leva allt 
längre utan större behov av vård och omsorg så har behoven av 
vård- och omsorgsinsatser ökat. Det handlar då inte bara om mer 
resurser utan också om att den vård och omsorg som erbjuds mås-
te kunna anpassas organisatoriskt till allt fler äldre med samman-
satta behov. 

Både sjukvård och äldreomsorg har i vårt land under de senas-
te decennierna också genomgått stora förändringar som i flera av-
seenden saknar internationellt motstycke. Förutom att möta de 
demografiska utmaningarna i form av ökat antal mycket gamla 
personer i befolkningen har nya vård- och omsorgsformer etable-
rats. Sjukvård och äldreomsorg har utsatts för nedskärningar, ra-
tionaliseringar och effektiviseringar. Olika organisatoriska mo-
deller har prövats och i vissa fall förkastats. Nya idéer, förändra-
de vårdideologier och mer eller mindre intensiva diskussioner om 
ansvarsgränser mellan professioner, organisationer och huvud-
män tillhör numera vardagen. Många äldre och funktionshindra-
de, liksom deras anhöriga, har fått erfara att vården och omsorgen 
bytt skepnad (Gurner och Thorslund 2003).

(104)
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I detta kapitel diskuteras organisationsförändringar inom den 
svenska sjukvården utifrån ett speciellt perspektiv: de äldre pa-
tienternas. För deras del har utvecklingen i flera fall fått negativa 
konsekvenser. En särskilt viktig reform i sammanhanget är den så 
kallade Ädelreformen, som förde över en del av ansvaret för sjuk-
vårdande insatser för de äldre till kommunerna, och därigenom 
skapade en tydligare uppdelning av ansvaret mellan kommuner 
och landsting. Detta löste vissa tidigare problem som uppstått 
på grund av den otydliga ansvarsfördelningen mellan huvudmän-
nen, men skapade samtidigt nya. Ett övergripande argument i ka-
pitlet är att flera av dessa sidoeffekter av Ädelreformen, och en 
tilltagande specialisering inom både sjukvård och äldreomsorg, 
ställer delvis förändrade krav på den politiska styrningen av verk-
samheten, om inte de äldre patienternas behov skall åsidosättas. 

Från fattigvård till kommunal äldreomsorg 
Rötterna till den moderna välfärdstatens organisation av ansva-
ret för sjukvården och omhändertagandet av äldre går långt till-
baka i tiden. Under 1600-talet anlades de första egentliga sjukhu-
sen och medicinska skolor inrättades. Redan i slutet av 1700-talet 
skapades den tredelning av vårdresurserna som till stor del fort-
farande kan sägas gälla, och som innebar att de sjuka delades upp 
i tre kategorier: botbara, icke botbara och dårar: »De förmodat 
botbara skulle ... tas in på lasarett, för att efter behandling återgå 
till arbete. De gamla, ålderssvaga och socialt utslagna skulle den 
kyrkliga socknen ta hand om. ’Dårarna’ skulle isoleras på statens 
hospital. Principen var sortering efter reparerbarhet« (Gustafs-
son 2004, s. 266–267). De äldre hamnade alltså i kategorin icke 
botbara, som blev socknarnas, sedermera kommunernas, ansvar. 

Vid sekelskiftet 1900 fanns i Sverige ansatser till att formule-
ra innehållet i geriatrik – läran om ålderdomens sjukdomar – som 
medicinsk specialitet. Innan dess hade man inom läkarkåren vi-
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sat föga engagemang för de äldres sjukdomar. I de läroböcker som 
funnits hade olika teser ställts mot varandra. Från åldrandet som 
en sjukdom till att åldrandet är något naturligt – det vill säga inte 
en sjukdom. Eller »kompromissen« att åldrandet skapar en benä-
genhet för sjuklighet. Det dröjde dock ända till 1988 innan geriat-
riken blev en specialitet inom läkarutbildningen. 

Fortfarande vid förra sekelskiftet ansågs i praktiken åldrandet 
vara ett normalt förlopp som inte krävde medicinsk vård och än 
mindre specialkompetens av läkare. Vården av långvarigt kropps-
sjuka, kroniskt sjuka, låg i huvudsak utanför sjukhusväsendet 
(Odén 1996). Först 1910 började landstingen inrätta kroniker-
hem. Från 1927 gavs stadsbidrag till anordnande av sjukhem för 
långvarigt kroppssjuka. I slutet av 1950-talet började landsting-
en organisera både hemsjukvård och speciella långvårdskliniker 
(Socialstyrelsen 1988).

Äldreomsorgens historia är avsevärt kortare än sjukvårdens. 
Äldrefrågan lyftes inte fram explicit i den socialpolitiska debat-
ten förrän i början av 1900-talet. Tidigare sammanföll alltså äldre-
omsorgen och fattigvården – i stor utsträckning var det äldre som 
var sjuka och utblottade. Fattigvårdsreformen 1918 föreslog en 
expansion av anstaltsvården – både vad gällde platser men ock-
så att människor med olika behov borde särskiljas. För äldre lan-
serades då idén om ålderdomshem. 1920-talets svåra ekonomis-
ka situation ledde dock till att byggandet inte kom igång på allvar 
förrän i början av 1930-talet. I och med att fattigvården varit en 
kommunal angelägenhet kom även äldrevården att betraktas som 
en sådan (Edebalk 1991). 

Redan i mitten av 1930-talet fanns 32 000 platser på ålder-
domshem. I slutet av 1940-talet kom Ivar Lo-Johanssons kritik 
om hur ovärdigt livet kunde te sig för de äldre på ålderdomshem. 
Denna kritik – som kan sägas vara en sorts start för den numera 
rådande kvarboendeprincipen – fick dock inte omedelbart något 
konkret genomslag. Tvärtom infördes 1953 riktade statsbidrag 
för att stödja utbyggnaden av nya ålderdomshem – ett bidrag 
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som upphörde 1965 (sou 1987:21). Utbyggnaden av ålderdoms-
hem fortsatte ändå och nådde sin topp 1976, då det fanns nästan 
60 000 platser (Socialstyrelsen 1988).

År 1950 tog Röda korset i Uppsala initiativ till att starta hem-
hjälp för gamla. Något som kan ses som starten för den svenska 
modellen för hemtjänst. Liknande verksamheter växte snart fram 
i flera andra kommuner genom andra ideella organisationers ini-
tiativ. 1952 års Åldringsvårdsutredning föreslog att kommuner-
na skulle ta det fortsatta ansvaret. Mer och mer av verksamheten 
övertogs i kommunal regi och där frivilligorganisationer var enga-
gerade fick dessa ofta kommunala bidrag (Edebalk 1990). Till att 
börja med kan utbyggnaden av hemtjänsten sägas vara betingad 
av bristen på ålderdomshemsplatser. Men snart kom hemtjänsten 
att uppfattas som attraktiv av de äldre, och inte som ett substitut 
för ålderdomshem (Edebalk 1990). Kommunerna kom också snart 
att bli den dominerande organisatören av hemtjänsten. 

År 1964 infördes stadsbidrag till den sociala hemhjälpen. Äld-
revårdens utveckling under denna tid var dock inte enbart knu-
ten till kommunerna. 1952 års Åldringsvårdsutredning betona-
de också behovet av sjukvårdsanstalter för långvarigt sjuka äld-
re. Framför allt argumenterar man för behovet av en utbyggnad 
av sjukhemmen. Staten kom också under 1960-talet att skjuta till 
pengar för statliga lån till landstingen för byggandet av sjukhem 
(Winblad 2005). 

Trots många likheter finns också skillnader i utveckling-
en mellan landstingens långvård och de kommunala ålderdoms-
hemmen under 1900-talet. Långvården organiserades i flera av-
seenden som akutsjukhusen, med storsalar, medan ålderdoms-
hemmen planerades och byggdes för att bli mer hemlika med små 
rum för »endast« 2–4 personer. En annan olikhet var skillnaden i 
professionell status mellan dem som arbetade i landstingens regi 
och kommunernas. Läkarprofessionens traditionellt starka ställ-
ning i vårdens arbetsorganisation har gamla anor. Redan i mitten 
av 1600-talet inleddes medicinarnas ambitioner att försöka mo-
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nopolisera expertkontrollen inom vården, vilket bland annat led-
de till att det över tid blev svårt för lokala politiker att ta kon-
troll över den organisatoriska utvecklingen inom sjukvården. De 
lokala politikernas organisering av vården begränsades också ti-
digt till att kontrollera budgetutvecklingen (Gustafsson 2004). 
Enligt Gustafsson är dagens akutsjukhus organiserade på i stort 
sett samma sätt som i slutet av 1800-talet.

De yrkesgrupper som arbetar inom den kommunala äldre-
omsorgen har traditionellt haft lägre utbildningsnivåer och där-
med svårt att nå samma professionella status som de som arbetar 
i landstingets regi (Trydegård 1996). Detta har självklart påver-
kat hur samarbetet och maktpositionerna utvecklats mellan de 

figur 4.1   Antalet 80 år och äldre i befolkningen samt antal hemtjänstmotta-
gare, platser i särskilt boende och på sjukhus 1960–2004.
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två sektorerna. Att också relationerna mellan personal och poli-
tiker har utvecklats olika över tid inom sjukvård och socialtjäns-
tens äldreomsorg kan åtminstone delvis bero på de olika perso-
nalprofessionernas styrkepositioner. De kommunala yrkesgrup-
pernas svaga status kan ha inneburit att politiska ambitioner och 
idéer haft lättare att få genomslag inom äldreomsorgen än inom 
den traditionellt läkarstyrda sjukvården. 

Den moderna äldreomsorgens  
uppgång – och fall?
Ur ett internationellt perspektiv är de svenska och nordiska äld-
reomsorgssystemen, med en välutvecklad hemtjänst, unika i dag. 
På samma sätt som i många andra länder har vi också särskilda in-
stitutioner och boenden för de äldre. Chansen att få en plats på in-
stitution (»särskilt boende«) varierar däremot inte särskilt myck-
et mellan de olika eu-länderna (Pacolet m.fl. 2000). I figur 4.1 re-
dovisas utvecklingen sedan 1960 när det gäller antalet äldre per-
soner med hemtjänst eller med plats i särskilt boende. Huvudre-
sultatet är att det från 1960 till 1980 – äldreomsorgens guldålder 
i Sverige – skedde en stark ökning av såväl antalet platser på insti-
tution som hemtjänstmottagare. Den utbyggnad av äldreomsorg 
och sjukvård som skedde på 1960- och 1970-talen kan bara delvis 
förklaras med att de äldres behov av vård och omsorg ökade un-
der denna tid. I stället kan utbyggnaden ses som en del av efter-
krigstidens standardökning och generella välfärdspolitik (Batl-
jan och Lagergren 2000, Szebehely 2000). Det var under dessa år 
vi skapade den internationella tätposition som vi fortfarande har 
när det gäller möjligheterna att som äldre få tillgång till vård och 
omsorg.

I början av 1960-talet fanns framför allt sjukhems- och ålder-
domshemsplatser. I figuren är också antalet platser vid långvårds-
kliniker och inom geriatrik inkluderade. Av figur 4.1 framgår att 
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antalet äldre som bodde på dessa institutioner ökade under 1960- 
och 1970-talen. Bara under 1960-talet nära nog fördubblades an-
talet platser för långvarigt kroppssjuka vid lasarettsanslutna av-
delningar och fristående kronikerhem (Socialstyrelsen 1988). Till 
stor del var det frågan om nybyggnation av annexsjukhus – något 
som innebar en kvalitetshöjning med nya fräscha lokaler, ofta med 
rehabiliteringsresurser och med personal som åtminstone till en 
del var specialiserade på långvård (Hallerby 1998). Även under 
1970-talet fortsatte denna utveckling.

Under senare år har ytterligare institutionsplatser, eller, med 
nutida terminologi särskilt boende, tillkommit i form av service-
hus och särskilda gruppboenden för dementa. I figur 4.1 redovi-
sas också antalet personer i befolkningen som är 80 år och äldre. I 
ett mycket förenklat modellresonemang kan man se antalet äldre 
som en indikation på det totala behovet av vård och omsorg. Uti-
från samma förenklade resonemang kan antalet personer som er-
hållit någon form av vård och omsorg ses som ett utryck för den 
offentliga omsorgens resurser (Thorslund 2002). Av figuren kan 
konstateras att ökningen av antalet personer som under ett år 
fått hemtjänst perioden 1960–1980 var större än ökningen av be-
hoven i befolkningen (uttryckt som antalet mycket gamla perso-
ner) medan ökningen av antalet platser inom institutionsvården 
var nära nog parallell med ökningen av mycket gamla personer i 
befolkningen. Perioden från 1980 kan i stället karaktäriseras som 
ett ökande gap mellan behov och resurser. 

Ökningen av antalet platser vid institution/särskilt boende 
stannade av i slutet av 1980-talet och har därefter legat relativt 
stilla även om en viss ökning kan skönjas igen i början av 1990-ta-
let. Denna ökning kan till viss del förklaras av införandet av till-
fälliga riktade stadsbidrag för att stimulera kommunerna till en 
ökad utbyggnad av olika former av demensboende. Under de allra 
senaste åren har antalet platser minskat, bland annat genom att 
servicehusen omvandlats till reguljära bostäder, ofta kallade se-
niorboende. 
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Äldreomsorgen ökade alltså i omfattning under 1960- och 
1970-talen för att sedan, under de två senaste decennierna, mins-
ka när det gäller antalet och andelen omsorgstagare. Framför allt 
är det bland de yngre-äldre som hemtjänsten minskat. I ålders-
gruppen 65–79 år har andelen hjälptagare (hemtjänst och insti-
tutionsboende/särskilt boende) mer än halverats sedan 1980. För 
åldersgruppen över 80 år har det skett en minskning med en dryg 
tredjedel. År 1980 var det över 60 procent av befolkningen som 
var 80 år och äldre som bodde i särskilt boende eller åtminstone 
någon gång under året fick hemtjänst. År 2004 hade andelen sjun-
kit till 37 procent (Socialstyrelsen 2006). 

Av figur 4.1 framgår att även antalet platser inom den somatiska 
korttidsvården, det vill säga den sjukvård som bedrivs inom lands-
tingen, fortlöpande minskat sedan början av 1970-talet. Den-
na minskning kan inte förklaras av genomgripande reformer som 
Ädelreformen 1992 och motsvarande huvudmannareform för den 
psykiatriska vården och omsorgen (ibland kallad psyk-ädel) 1995 
medfört. Snarare speglar platsminskningen en utveckling som ba-
seras på både ökad kostnadsmedvetenhet och krav på besparing-
ar samt den fortlöpande medicintekniska utveckling som gör att 
vårdtiderna på sjukhus kan kortas (Gurner och Thorslund 2003). 

Under perioden 1992–2003 nästan halverades också det totala 
antalet sjukhusplatser – en minskning med 24 000 (48 procent). 
Störst var minskningen inom geriatrik där antalet platser mins-
kade med 69 procent och inom psykiatrin med 65 procent (Soci-
alstyrelsen, 2005). Även medelvårdtiden har minskat drastiskt – 
framför allt för de äldre patienterna. Inom geriatrik och psykia-
tri har medelvårdtiderna för de allra äldsta (80+) nästan halve-
rats mellan 1993 och 2003. Inom medicin har vårdtiderna minskat 
med cirka 20 procent – från i genomsnitt 8 dagar till cirka 6,5 da-
gar. Socialstyrelsen konstaterar att sjukhusvården kommit att bli 
alltmer hårt trimmad och att tempot inom akutsjukvården dri-
vits upp. Detta har medfört att många äldre fått allt svårare att 
»passa in«. Möjligheterna till fysisk och psykisk återhämtning in-
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nan det är dags att lämna sjukhuset är många gånger små (Social-
styrelsen 2005).

De relativa minskningarna inom äldreomsorg och sjukvård, 
som skedde under 1980- och 1990-talen, förklaras med kan inte 
att den äldre befolkningens behov av vård och omsorg har mins-
kat. Den avstannande utbyggnaden kan när det gäller 1980-ta-
let i stället sannolikt ses som en reaktion på den tidigare krafti-
ga expansionen. I slutet av 1970-talet började man på både lokal 
och central nivå diskutera utbyggnadens konsekvenser. En fort-
satt expansion i takt med befolkningsförändringarna framstod 
som orealistisk, inte minst av ekonomiska skäl. Det finns också 
studier från början av 1980-talet som visade att vissa av de äld-
re som flyttat till institution flyttade »i onödan«. Det var rela-
tivt vanligt att äldre personer flyttade till institution trots att de 
– sett utifrån dagens situation och värderingar – kunde ha bott 
kvar hemma med hjälp från hemtjänsten. I vissa fall kunde man 
enligt dessa studier också se negativa så kallade hospitaliserings-
effekter (Thorslund 1988). Att kunna bo hemma i sin vanliga bo-
stad och i så stor utsträckning som möjligt klara sig själv blev den 
ledande principen. De omständigheter som låg bakom avstannan-
det av den svenska äldreomsorgens utbyggnad efter 1980 kan allt-
så ses som en kombination av minskade ekonomiska resurser och 
nya idéer, eller politiska föreställningar, om hur äldre, skröpliga 
personer bäst skulle tas om hand.

Ädelreformen 
I och med den i stort sett samtidiga utbyggnaden under perio-
den 1960–1980 av den kommunala äldreomsorgen och landsting-
ets långvård gavs båda huvudmännen möjligheter att ge vård och 
omsorg på institution till äldre, som av olika skäl inte klarade att 
bo hemma. Något som samtidigt kom att innebära oklarheter om 
ansvaret för äldre personer med behov av långvarig vård och om-

Inlaga Vem styr vården?.indd   112 07-04-19   17.16.29



1134. Det nygamla gränssnittet

(113)

sorg. Primärvårdens fortsatta utbyggnad under 1980-talet inne-
bar också ökade möjligheter att ge medicinsk behandling och om-
vårdnad för äldre som bodde hemma. Något som dock även öka-
de behovet av planering och samordning mellan olika professio-
ner och huvudmän. 

Behovet av en bättre samordning mellan olika vård- och om-
sorgsgivare och därmed också mellan kommuner och landsting 
blev alltmer uppenbart. Det fanns också en ekonomisk dragkamp 
mellan landsting och kommun i olika sammanhang. Så länge pa-
tienterna till exempel fanns på landstingens akutsjukhus eller 
långvårdssjukhus stod landstingen för kostnaden. Kommuner-
nas ekonomi belastades inte. Därför fanns ofta ett motstånd hos 
kommunerna att ta hem vårdtunga äldre patienter. Förutom att 
den kommunala socialtjänsten på många håll var dåligt rustad att 
ta hand om dessa personer innebar det också en betydande vård-
kostnad (Hallerby 1998). I ett försök att lösa detta problem, som 
innebar att särskilt äldre patienter ofta blev liggande länge på 
sjukhusen innan de kunde föras över till den kommunala omsor-
gen, antog riksdagen 1988 riktlinjer för 1990-talets äldreomsorg, 
som bland annat ledde fram till Ädelreformen 1992.

Ädelreformen är en av de största organisationsförändringarna 
inom den offentliga sektorn under efterkrigstiden: 55 000 perso-
ner fick byta arbetsgivare, från landsting till kommuner. Genom 
Ädelreformen fick socialtjänsten det samlade ansvaret för i prin-
cip all vård och omsorg om äldre, med undantag för akutsjukvård 
och annan läkarvård. Ansvaret för sjukhemmen, inklusive sjuk-
sköterskornas insatser, blev den kommunala socialtjänstens. I 
många kommuner tog också socialtjänsten över hemsjukvården. 
Ädelreformen har, i kombination med dagens specialisering inom 
den slutna sjukhusvården, lett till att äldre personer med lång-
variga och allvariga sjukdomar och grava funktionsnedsättning-
ar inte i samma utsträckning som tidigare blir kvar på sjukhu-
sen, utan skrivs ut så fort som möjligt. De är medicinskt färdig-
behandlade eller utskrivningsklara. Ytterligare sluten vård an-
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ses därmed inte i någon större utsträckning kunna medverka till 
att göra patienterna bättre eller friskare. Om de ändå blir kvar på 
sjukhus bör kommunerna betala vårdkostnaden. Att vårdtiderna 
på sjukhus blivit kortare innebär att många av de patienter som i 
dag skrivs ut till hemmet är i mycket dåligt skick och behöver om-
fattande akuta insatser av både hemtjänst och den öppna sjukvår-
den, även i form av läkarinsatser (Socialstyrelsen 2006, Styrborn 
och Thorslund 1993). 

Bakom reformen fanns förhoppningen att en bättre samord-
ning av resurserna under ett gemensamt huvudmannaskap skul-
le ge både samordningsvinster och bättre möjligheter för infor-
mationsöverföring mellan olika aktörer. Äldre, medicinskt fär-
digbehandlade skulle inte längre i onödan ligga kvar på sjukhu-
sen (Thorslund 2002). Avsikten var att de traditionella sjukhus-
miljöerna och rutinerna (inte bara på sjukhem) skulle försvinna 
och ersättas med mer hemlika boendemiljöer och mer individuell 
vård- och omsorgsplanering (Alaby 1997). 

Reformen blev en framgång i och med att andelen äldre patien-
ter på akutsjukhusen minskade. Detta kan ses som en »avmedika-
lisering« av äldrevården. Även i andra avseenden kan reformen sä-
gas ha fört med sig en minskning av de medicinska insatserna för 
de sjuka äldre. Läkarna följde inte med till den kommunala äldre-
vården. Detta innebar till en början svåra omställningsproblem 
för de nu kommunala sjukhemmen, som blev av med sina fasta lä-
kare – problem som i dag på många håll ändå fått acceptabla lös-
ningar. Fortfarande – 15 år efter reformens genomförande – finns 
emellertid andra samordningsproblem mellan kommuner och 
landsting, exempelvis vad gäller ansvaret för de äldre patienter-
nas rehabilitering och nutrition.

Ädelreformen innebar alltså att kommunerna fick ett stör-
re ansvar för äldre sjuka och skröpliga personer (sou 1996:163), 
medan landstingens ansvar ännu mer tydligt kommit att omfatta 
renodlade medicinska insatser och specifik omvårdnad och reha-
bilitering. Psykiatrireformen 1995 (psyk-ädel) kan sägas ha haft 
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samma syfte: att ge kommunerna ett större ansvar för personer 
med psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar och avlas-
ta landstingen den långvariga vården och omsorgen. Redan före 
Ädelreformen hade de flesta gruppboenden för dementa över-
gått från landstingen till kommunerna (Thorslund, Öhrling och 
Dahlberg 1995). Gustafssons beskrivning av ansvarsfördelning-
en mellan 1700-talets huvudmän – »sortering efter reparerbar-
het« (Gustafsson 2004) – kan därmed även i dag sägas prägla för-
hållandet mellan kommuner och landsting, en ansvarsuppdelning 
som ytterligare förstärktes av Ädelreformen.

Oönskade effekter av Ädelreformen? 
Medikaliseringen av den kommunala omsorgen
Det är svårt att dra några entydiga slutsatser av vilka föränd-
ringar inom äldreomsorgen som har samband med Ädelreformen. 
Förutom avsaknaden av mätningar av till exempel olika former 
av vård- och omsorgskvalitet kom tiden efter reformens genom-
förande att sammanfalla med den ekonomiska utvecklingen un-
der 1990-talet, som ledde till långtgående besparingskrav inom 
sjukvård och omsorg. Samtidigt genomfördes en rad andra orga-
nisatoriska förändringar som kom att påverka förutsättningarna 
för äldrevården, så som slopandet av de riktade statsbidragen till 
kommuner och landsting samt en expansion av privat entrepre-
nadverksamhet. En tydlig effekt av Ädelreformen har emellertid 
blivit att kraven på kommunernas äldreomsorg ökat markant, ge-
nom att de personer som tas om hand blivit allt sjukare. Denna 
»medikalisering« av äldreomsorgen ställer också annorlunda och 
högre krav på personalen.

Genom 1960- och 1970-talens hemhjälp fick äldre hjälp med en 
rad olika hushållsgöromål – handling, matlagning, städning och 
tvätt. Fortfarande utgör dessa sysslor en stor del av innehållet i 
dagens hemtjänst. Mycket annat har dock tillkommit som gör att 
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1960- och 1970-talens personal, hemsamariterna, med sin erfaren-
het i huvudsak av att sköta ett hem skulle ha svårt att möta nuva-
rande krav. Dagens personal i hemtjänsten har – förutom att ge 
hjälp med hushållsgöromål – att svara för omsorg, vård och till-
syn av svårt sjuka personer. Många av de äldre behöver hjälp med 
att stiga upp, gå på toaletten, få blöjorna bytta, personlig hygien, 
få ögondroppar, ta sina mediciner, få injektion mot diabetes, om-
läggning av sår etc. I dag vårdas äldre personer, som bara för 10–
15 år sedan skulle ha varit självklara för en plats på ålderdoms-
hem, gruppboende för dementa eller sjukhem i hemmet i stället 
(Gurner och Thorslund 2003, Thorslund 2002).

Även inom de särskilda boendena har vårdtyngden ökat dras-
tiskt (Thorslund 2006, Wimo och Granholm 2006), beroende 
dels på den relativa minskningen av antalet platser i förhållande 
till antalet äldre i befolkningen, som inneburit att man fått prio-
ritera dem med störst behov, dels på att inriktningen vid de sär-
skilda boendena har förändrats. Framför allt medför ökningen av 
antalet äldre med demenssjukdom krav på fler platser i särskilt 
boende med heldygnsvård – där det finns personal tillgänglig 
dygnet runt. 

Att de boende i dag är betydligt sjukare ökar också behoven av 
medicinsk kompetens hos personalen. I genomsnitt har till exem-
pel de boende på kommunernas sjukhem i dag tio olika läkemedel 
per person (Fastbom 2005). Bemanningen och personalens kom-
petens kan dock knappast sägas ha förbättrats i takt med de äld-
res behov av vård och omsorg – vare sig i kvantitativa (beman-
ningen) eller i kvalitativa (till exempel adekvat utbildning) ter-
mer. Det saknas också ofta läkare med särskild kunskap om äldres 
sjukdomar inom den kommunala äldrevården – både i det ordina-
rie boendet och inom de särskilda boendeformerna (Gurner och 
Wånell 1999). 

Vårdtyngden inom den kommunala äldreomsorgen har ock-
så ökat genom det växande antalet äldre med demenssjukdom. 
På grund av att äldre med demenssjukdomar är vårdnadskrävan-
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de blir kommunernas biståndsbedömare i praktiken tvungna att 
prioritera dementa personer när en plats blir ledig i särskilt boen-
de. Eftersom de särskilda gruppboendeplatserna för dementa ofta 
inte har räckt till för behoven fyller dementa äldre i dag även de 
flesta platserna på sjukhem och ålderdomshem – boendeformer 
som ursprungligen inte tillkommit och utformats för vård och bo-
ende av dementa (Gurner och Thorslund 2003). 

Att de dementa »fått gå före i kön« har fått konsekvenser för 
äldre personer utan demens men med omfattande kroppslig funk-
tionsnedsättning och kanske flera allvarliga kroniska sjukdomar. I 
många kommuner saknas i dag möjligheter att placera dessa äldre 
i särskilt boende. De får i stor utsträckning i stället bo kvar hem-
ma med insatser från hemtjänst, hemsjukvård och anhöriga. En 
sidoeffekt av Ädelreformen är alltså att det har blivit betydligt 
svårare för icke dementa men multisjuka och skröpliga äldre med 
stora vård- och omsorgsbehov att få plats i särskilt boende. Om 
de slutligen får plats blir det på ett boende som domineras av de-
menta äldre. Flera studier har visat på negativa konsekvenser av 
en sådan integrering mellan dementa och icke dementa (Thors-
lund och Larsson 2002, Thorslund, Öhrling och Dahlberg 1995).

Det finns andra exempel på att Ädelreformen inte kunnat upp-
fylla sina mål. En av dess ambitioner var också att göra de gam-
la äldreboendena i kommunerna mer »normala« och mer lika van-
liga bostäder genom att höja bostandarden och reglera boendet 
via ett hyreskontrakt. Dessa förändringar har inte sällan stannat 
på en retorisk nivå där en äldre person fått hyreskontrakt för ett 
boende som i alla avseenden, med normalt språkbruk, fortfaran-
de måste betecknas som institutionsboende, till exempel i form 
av en säng i ett flerbäddsrum på ett traditionellt sjukhem (Szebe-
hely 2000).

Sammanfattningsvis kan man alltså peka på en delvis proble-
matisk utveckling inom äldreomsorgen efter Ädelreformen, även 
om detta till del också beror på de besparingar inom verksamhe-
ten, som genomfördes efter att det kommunala självbestämman-
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det ökade och de riktade statsbidragen försvann, och på samtida 
neddragningar inom sjukvården. I stället för att bli mer »hemli-
ka« har kommunernas äldreboenden blivit mer sjukhemslika och 
verksamheten medikaliserats. Ett särskilt problem är att kommu-
nerna ännu inte kunnat bygga upp den kompetens bland persona-
len som krävs för att ta hand om så pass vårdtunga och sjuka pa-
tienter. Ädelreformen kan därmed också sägas illustrera svårig-
heterna med att genom politisk styrning förbättra sjukvårdens 
organisation och utveckla dess kvalitet. Systemens komplexitet, i 
kombination med ständiga förändringar i omvärlden, skapar ofta 
oförutsedda och oönskade sidoeffekter. 

Specialiserade vård- och  
omsorgssystem och äldre multisjuka
Ädelreformen kan också sägas ha förstärkt landstingens roll och 
ansvar när det gäller att ge sjukvård till äldre med akuta sjuk-
domstillstånd. Den landstingsfinansierade sjukvårdens huvud-
sakliga roll är att ge tillfällig vård till personer vid akuta tillstånd. 
Den svenska sjukvården är, liksom vården i de flesta länder, orga-
niserad utifrån medicinska specialiteter. Mycket tyder på att den-
na organisation passar särskilt illa för de äldre patienterna. 

Ett exempel på detta är sjukhusens akutmottagningar, som är 
organiserade för att snabbt diagnostisera och eventuellt behandla 
dem som för egen maskin eller med hjälp kan ta sig dit. Specialise-
ringstänkandet är strikt genomfört. Efter en första bedömning – 
ofta genomförd av en kontorist som registrerar och tar betalt för 
besöket – hänvisas patienten till särskilda mottagningar för in-
värtesmedicin, kirurgi, ortopedi osv. För att hitta vägen till resp. 
mottagning ombeds patienten ibland att följa en särskild färglin-
je i golven eller målad på väggen. Givetvis kan den första bedöm-
ningen visa sig ha varit fel, när väl den medicinska bedömningen 
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gjorts. Patienten kan då växlas in på någon annan färglinje till en 
annan mottagning. 

Den specialiserade akutsjukvårdens organisation är inte an-
passad till den person som kommer in på grund av akut sjukdom, 
men som också har andra medicinska problem. Så gott som samt-
liga äldre patienter (80+) som i februari 2002 vårdades vid lan-
dets medicinkliniker hade förutom sin huvuddiagnos också and-
ra sjukdomsdiagnoser. En sådan grupp är äldre patienter med så 
kallad multisviktproblematik. De kan vara drabbade av svikt i fle-
ra organsystem och samtidigt ha både fysiska och psykiska funk-
tionsnedsättningar och även vara drabbade av »social svikt«, vil-
ket innebär att boendet inte fungerar eller att anhöriga inte orkar 
eller saknas helt. Ungefär var femte patient över 80 år läggs in på 
sjukhus på grund av »allmän avtackling« (Socialstyrelsen 2002).

För äldre patienter med en sammansatt sjukdomsbild funge-
rar ofta inte den högspecialiserade akutvårdsmodellen särskilt 
bra. Sett ur en sådan patients perspektiv räcker det kanske inte 
med att vid slutet av den gula linjen träffa specialiserad och akut-
vårdsorienterad personal. Man har behov även av specialistper-
sonal från andra färglinjer, utöver den gula. Det skulle behövas 
personal som har förmågan, kunskapen och intresset för patien-
ter som har »lite av varje« eller snarare »mycket av varje«: en regn-
bågslinje. Även andra delar av vården och omsorgen är specialise-
rade. Det finns särskilda mottagningar och specialutbildad per-
sonal som har hand om problem med hörsel och syn. Rehabilite-
ring av fysiska funktionsnedsättningar bedrivs oftast skilt från 
annan typ av rehabilitering. Ofta blir det patienten eller anhöriga 
som får försöka se till att eventuella behov av samordning av oli-
ka medicinska insatser för den multisjuka patienten kommer till 
stånd (Gurner och Thorslund 2003). 

»En diagnos-patient« med typiska symtom och där etablera-
de behandlingsformer och vårdinsatser visat sig fungera domine-
rar den moderna medicinen. Läroböcker, kvalitetsutvärderings-
instrument och ersättningssystem är alla baserade på så kallade 
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huvuddiagnoser (Rockwood 2001). Detta mönster passar dåligt 
för äldre patienter som, när de blir sjuka, ofta uppvisar otypiska 
och otydliga symtom. Även behandlingen av dessa patienter stäl-
ler specialistsjukvården inför stora utmaningar. Ofta innebär des-
sa patienters skröplighet i sig svårigheter när det gäller att sätta 
in lämpliga läkemedel och doser. Till detta kommer att äldre pa-
tienter ofta har ett flertal andra tidigare läkemedel som den be-
handlande läkaren har att ta hänsyn till för att undvika negativa 
interaktionseffekter. 

Det är viktigt att notera att kategorin äldre patienter med all 
sannolikhet kommer att fortsätta öka i framtiden. Många över-
lever i dag sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke men inte säl-
lan med besvärande resttillstånd. Även om det fortfarande saknas 
tillförlitlig statistik över den hittillsvarande utvecklingen, som 
bas för prognoser för framtiden, finns det mycket som talar för 
att allt fler kommer att dö av ålder snarare än av sjukdomar med 
akut förlopp. Behovet av en sjukvård som är mer generell – har en 
helhetssyn – är alltså uppenbar om denna växande patientgrupp 
skall få ett bra omhändertagande i sjukvården. 

Även inom den kommunala vården och omsorgen om de äld-
re finns i dag en tendens till ökad specialisering. Den traditionel-
la hemtjänst som utvecklades i Sverige efter 1950 karaktärisera-
des av en funktionell bredd i arbetet. Varje vårdbiträde utförde 
alla de arbetsuppgifter som hennes omsorgstagare behövde hjälp 
med. Många av dagens mottagare av hemtjänst har dock ofta så 
stora behov av olika insatser att det i praktiken är omöjligt för ett 
vårdbiträde att hinna med att ge vård och omsorg flera gånger per 
dag under vardagar, helger samt kvällar och nätter – något som i 
sig inneburit att antalet vårdbiträden per hjälptagare har ökat. 

Ett annat sätt att inom kommunens äldreomsorg möta de allt 
större och även mer sammansatta hjälpbehoven har varit att dela 
upp arbetsuppgifterna mellan olika sorts personal. Det finns 
särskild personal som gör behovsbedömningar, särskilda enhe-
ter som bedömer och genomför bostadsanpassning av olika slag, 
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särskilda enheter inom särskilt boende och dagvård som enbart 
är för personer med demens etc. På flera håll har man även inom 
hemtjänsten delat upp arbetsuppgifterna så att personalen spe-
cialiserar sig på vissa sysslor, och det innebär att många äldre får 
räkna med att olika vårdbiträden tar hand om olika sysslor – vis-
sa kommer med mat, andra svarar för städning, ytterligare and-
ra hjälper till med bad och dusch. Tendensen till ökad specialise-
ring har ibland förstärkts genom införandet av så kallade bestäl-
lare–utföraremodeller, som inneburit ett ökat avstånd mellan be-
slut om omsorg och det faktiska utförandet och som öppnat vä-
gen för konkurrens, privata entreprenader och ökad effektivise-
ring av verksamheten. Tillsammans med knappare tidsramar och 
mer schabloniserade beräkningar av hur lång tid varje syssla får ta 
innebär detta att möjligheterna för personalen att flexibelt kunna 
möta hjälptagarnas skiftande behov har minskat. 

Den minst specialiserade delen av sjukvården är primärvår-
den. Denna »första linjens vård« är en viktig vårdform inte minst 
för skröpliga äldre som bor kvar hemma. Enligt den nationel-
la handlingsplan, som riksdagen antog år 2000, skall primärvår-
den byggas ut. I planen framhålls särskilt primärvårdens centrala 
roll när det gäller att skapa bättre förutsättningar för samverkan 
mellan kommunerna och med den specialiserade vården vid sjuk-
hus, något som är särskilt viktigt för de äldre patienter som vår-
das i kommunal regi. Det är också den av patienten valda läkaren 
i primärvården som har det huvudsakliga ansvaret att svara för 
patientens basala hälso- och sjukvårdsbehov och att skapa konti-
nuitet och sammanhang i vårdinsatserna till den enskilde (Prop. 
1999/2000:149. 

Av olika skäl har dock primärvården haft svårt att möta beho-
ven hos det ökande antalet multisjuka äldre, som i enlighet med 
kvarboendeprincipen bor kvar hemma. En anledning är de väx-
ande krav som riktas mot primärvården. Patienterna skrivs i dag 
ut allt tidigare från sjukhusen och är därför i sämre skick än tidi-
gare när de behöver öppenvård. Patienter som själva söker sig till 
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primärvårdens mottagningar ställer krav på hög tillgänglighet. 
Detta krav kommer i konflikt med många äldre patienters behov 
av insatser av läkare och distriktssköterska i det egna hemmet. 
Hembesök av läkare hos äldre som bor i ett eget boende är nu-
mera ovanligt (Socialstyrelsen 2002, Thorslund 2006). Primär-
vården har i dag svårt att hantera den konflikt som finns mellan 
kraven på primärvårdens tillgänglighet och behovet av planerade 
insatser för äldre och kroniskt sjuka. Dessa patienter måste häv-
da sina behov i konkurrensen om resurserna med yngre patienter 
som ställer krav på snabba insatser för sig själva och sina barn. De 
senaste åren har på försök startats särskilda Äldrevårdscentraler 
på några orter i Sverige, där tanken är att man skall kunna bedriva 
primärvård som är särskilt inriktad mot den äldre befolkningen – 
i flera fall i samarbete med socialtjänstens äldreomsorg. Detta är 
ett bra initiativ, men hjälper inte automatiskt de äldre personer i 
behov av läkarvård som inte själva kan ta sig till vårdcentralen. 

Osynliggjorda prioriteringar inom äldrevården
Det ökade gapet mellan behov och resurser när det gäller vård och 
omsorg om de äldre, efter 1980, har tvingat fram hårdare priorite-
ringar mellan olika behov och grupper av äldre. Ett problem är 
emellertid att det i dagens fragmenterade organisation av omhän-
dertagandet av sjuka och skröpliga äldre inte tydliggörs var, och 
på vilka grunder, dessa prioriteringar görs.

Även om den svenska äldreomsorgen genomgått en rad för-
ändringar under de senaste decennierna kan de övergripande po-
litiska målen för verksamheten sägas ligga fast. Detta innebär att 
den svenska äldreomsorgen även i framtiden skall vara offentligt 
finansierad och ges oberoende av mottagarens kön, klasstillhörig-
het och boendeort. Även äldrepolitikens övergripande mål ligger 
fast. Honnörsord i 1998 års nationella handlingsplan rörande äld-
reomsorgen är trygghet, oberoende och inflytande, vilket över-
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ensstämmer med tidigare målformuleringar liksom med social-
tjänstlagens principiella formuleringar (Szebehely 2000).

I allt väsentligt är det därmed fortfarande Socialtjänstla-
gen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (hsl) – båda från 1982 
– som utgör den juridiska basen för vården och omsorgen av de 
äldre. Paragraf  6 i Socialtjänstlagen stadgar: »Den som inte själv 
kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på an-
nat sätt har rätt till bistånd…« Här finns dock ingen enhetlig de-
finition av behov, vilket är en av förklaringarna till att det saknas 
– både lokalt och i riket som helhet – forskning och utredning-
ar som kartlägger den faktiska omfattningen av de äldres behov 
av vård och omsorg. Följaktligen saknas därför också kunskap om 
i hur hög utsträckning olika behov blivit tillgodosedda (Thors-
lund och Larsson 2002). Detta gör det svårt att bedöma om da-
gens sjukvårds- och omsorgssystem är ändamålsenliga för att 
uppfylla de politiska målen för verksamheten.

Vare sig i lagen, förarbetena eller kommentarerna till lagen 
finns alltså någon precisering av vad som avses med behov. Det 
finns inte heller någon rättslig praxis utvecklad som kan ge väg-
ledning till de kommunala biståndsbedömare som skall ta ställ-
ning till behoven hos enskilda äldre (Bergmark 1998). Detta bi-
drar till att göra den politiska styrningen av verksamheten otyd-
lig. Kommunens biståndshandläggare har inte sällan ett bety-
dande kostnadsansvar och ställs allt som oftast inför mycket svå-
ra prioriteringsfrågor. Att bedöma behov innebär också att be-
stämma fördelningen av resurser. Enligt Westlund (2001) är des-
sa båda bedömningar ofta så sammanflätade med varandra att det 
i praktiken kan vara svårt att hålla dem isär. 

De svåra besluten har i dag alltmer kommit att delegeras från 
den politiska nivån till tjänstemannanivån – främst till bistånds-
handläggarna, men även till de enskilda vårdbiträdena/under-
sköterskorna som dagligen ställs inför ett antal valsituationer när 
den tilldelade tiden inte räcker till för att tillgodose det som be-
slutats om. Genom den långtgående decentraliseringen av be-
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slutsfattandet inom socialtjänsten är det därmed ofta kommunala 
tjänstemän som har att försöka välja vilka behov som är mest an-
gelägna att tillgodose. Det har också visat sig att det råder stora 
skillnader mellan handläggare, stadsdelar och kommuner vad gäl-
ler bedömning av behov (Lagergren och Johansson 1998) och hur 
behoven skall tillgodoses (Lindelöf  och Rönnbäck 2004, Tryde-
gård och Thorslund 2001).

I praktiken har det skett en glidning i tolkningen och tillämp-
ningen av behovsbegreppen. Det görs i dag en mycket hårdare be-
dömning av de äldres behov än för tjugo eller trettio år sedan. En 
hemvårdsassistent kalibrerad efter 1960- och 1970-talens normer 
skulle med stor sannolikhet ha svårt att acceptera dagens normer. 
I flera studier av biståndsbedömningen i Stockholms kommun har 
man kunnat visa att resultatet av olika biståndsbedömningar på-
verkats av vilka resurser som faktiskt funnits tillgängliga (La-
gergren och Johansson 1998). Tillgången på resurser har kommit 
att bestämma de äldres behov, i stället för tvärtom. Utveckling-
en verkar också gå mot att biståndshandläggarna i allt större grad 
väger in om det i hushållet eller i den äldres närhet finns personer 
som kan bistå med hjälp. 

Behovsbegreppet är alltså oklart och luddigt och inte tillräck-
ligt som riktmärke för resursfördelnings- och prioriteringsbe-
slut. Uppfattningen om äldre personers behov har också föränd-
rats över tid (Thorslund och Larsson 2002). Vissa typer av behov 
verkar dock ha prioriterats oavsett rådande trender och samhälls-
ekonomisk situation. De som inte alls klarar sig själva skall pri-
oriteras framför dem som delvis klarar sig, och speciellt framför 
dem som i stort sett kan klara sig helt själva. Detta innebär att 
behov som har samband med svår demens, sängbundenhet, akuta 
sjukdomar och skador i form av frakturer etc. rent faktiskt priori-
teras. Socialstyrelsen har beskrivit utvecklingen inom den svens-
ka äldreomsorgen som »en kraftfull omfördelning av resurserna 
till personer med mer omfattande omsorgsbehov« (Socialstyrel-
sen 2000). De politiska beslutsfattarna inom kommunernas äld-
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reomsorg verkar också i ökad utsträckning ha valt bort hemmets 
vård till förmån för kroppens vård. Personlig omvårdnad ligger i 
betydligt högre grad än hushållsarbete kvar inom det kommunala 
åtagandet (Szebehely 2000).

Vid diskussioner om eventuella prioriteringar kan det vara 
viktigt att uppmärksamma att Socialtjänstlagen och Hälso- 
och sjukvårdslagen ger olika utrymme för prioriteringar. I Häl-
so- och sjukvårdslagen anges att befolkningens behov av hälso- 
och sjukvård skall styra möjligheterna att få vård »inom ramen 
för de ekonomiska resurser huvudmannen förfogar över« (Prop. 
1981/82:97). Inom hälso- och sjukvård har det länge varit uppen-
bart att möjligheterna att behandla och bota allt fler patienter 
inte går ihop med de begränsade ekonomiska resurser som står 
till buds. 

I Socialtjänstlagen däremot är kommunens ansvar att tillgo-
dose den enskildes rätt till bistånd enligt lagen ovillkorligt, och 
skall enligt lagen alltså ges oberoende av tillgången på resurser. 
Detta är sannolikt skälet till att man inom socialtjänsten inte haft 
någon prioriteringsdiskussion motsvarande den inom hälso- och 
sjukvården (sou 1995:5). Även inom socialtjänsten är emellertid 
behoven större än tillgängliga resurser. Trots detta förs i dag säl-
lan – vare sig på nationell nivå eller lokalt ute i kommunerna – 
någon offentlig politisk diskussion om äldreomsorgens inriktning 
eller hur de begränsade resurserna skall användas. Den viktiga 
frågan, den om vilka behov som skall prioriteras och vilka behov 
som får stå tillbaka, har kommit i skymundan (Thorslund 2005). 
I detta avseende finns alltså tydliga brister i styrningen av sys-
temet, framför allt genom att politiska beslutsfattare inte själva 
fattar svåra prioriteringsbeslut utan överlåter detta till tjänste-
män, som inte på samma sätt kan ställas till demokratiskt ansvar 
inför väljarna.
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Sammanfattning och diskussion
Vård och omsorg om de äldre är en central del av dagens svenska 
välfärdssamhälle. Det råder sedan åtskilliga decennier i stort sett 
politisk konsensus rörande den svenska vårdmodellen – att den 
huvudsakligen skall vara offentligt finansierad samt att vård och 
omsorg skall ges efter behov och oberoende av kön, klass eller bo-
endeort. Genom den demografiska utveckling som lett till en ök-
ning av antalet äldre – och speciellt äldre-äldre – har den svenska 
modellen emellertid ställts inför nya utmaningar.

1980- och 1990-talen har också inneburit ett myller av orga-
nisationsförändringar inom den svenska vård- och omsorgen, där 
Ädelreformen var en av de mest omfattande. Från statligt håll har 
under perioden samtidigt initierats satsningar i form av statliga 
bidrag till kommunerna för att stötta anhöriga, förbättra möjlig-
heten till rehabilitering, kompetensutveckla personal, utveckla 
förebyggande verksamheter osv. Dessa särskilda ekonomiska bi-
drag från den nationella nivån kan ses som en ny typ av politisk 
styrning inom äldreomsorgen, kanske ett försök från nationel-
la politiska beslutsfattare att åter påverka en verksamhet som på 
olika sätt avreglerats under tidigare decennier. 

Det är svårt att utvärdera och sammanfatta effekterna av Ädel-
reformen och andra organisationsförändringar – särskilt också 
om man skall ta hänsyn till vad som är effekter av 1990-talets eko-
nomiska åtstramningspolitik. Endast undantagsvis har det i sam-
band med beslut om förändringar planerats för systematisk ut-
värdering av deras effekter. Min bedömning är emellertid att de 
fördelar som förespråkarna för de genomförda organisationsför-
ändringarna, och då särskilt Ädelreformen, utlovade hittills inte 
har infunnit sig. Det har inte gått att »omorganisera bort« beho-
vet av ökande resurser när antalet äldre i befolkningen ökat.

Även om ingen numera använder sig av 1700-talets termino-
logi i form av botbara och icke botbara kan Ädelreformen sägas 
vara en modern variant av den ansvarsuppdelning som gällde förr 
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i världen. Däremot skiljer sig omfattningen och komplexiteten – 
det är i dag oerhört många fler organisatoriska gränsdragningar 
mellan de två politiska huvudmännen som måste göras. Ädelre-
formen löste vissa gränsdragningsproblem medan andra har till-
kommit. Även inom kommunernas och landstingens organisatio-
ner finns oklarheter om ansvarsuppdelningen. Speciellt för de allt 
fler äldre som lever med flera funktionsnedsättningar och sjukdo-
mar samtidigt – multisjuka äldre – är det uppenbart att det skul-
le behövas en bättre samordning mellan olika typer av vård- och 
omsorgsinsatser.

Ett särskilt problem som uppmärksammats i detta kapitel är 
specialiseringen inom den medicinska vården. Bakgrunden är en 
organisatorisk tradition byggd på specialiseringstänkande och 
en stark medicinsk profession. Även om den kommunala äldre-
omsorgen inte har samma tradition och lika starka professionsfö-
reträdare finns tydliga tecken på en ökad specialisering även här – 
både vad gäller olika omsorgsformer och specialisering av arbets-
uppgifter. Samtidigt som utvecklingen har gått mot ett tydliga-
re uppdelat huvudmannaansvar mellan kommun och landsting 
och ett ökat specialiseringstänkande, har de specialiteter som va-
rit inriktade på just äldre, multisjuka och skröpliga personer, dra-
gits ned. Det tydligaste exemplet är geriatriken, där stora minsk-
ningar av antalet sjukhusplatser skett under senare år. Även inom 
primärvården – en av grundförutsättningarna för att sjuka äldre 
skall kunna bo kvar hemma – har prioriteringarna förändrats. Ett 
exempel är att hembesök av läkare i dag nästan helt försvunnit, 
trots allt fler hemmaboende äldre med stora sjukvårdsbehov.

Den övergripande organisatoriska förändring som beskrivits i 
detta kapitel handlar om överflyttningen av ansvar för sjuka och 
skröpliga äldre från landsting till kommuner, som i tiden kommit 
att sammanfalla med ekonomiska neddragningar samt ett ökat 
antal äldre i befolkningen (Thorslund och Parker 2005). Denna 
utveckling ställer nya, och delvis förändrade, krav på den politis-
ka styrningen av verksamheten, exempelvis på säkringen av kva-
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liteten på den vård och omsorg som tillhandahålls av kommuner-
na och en tydligare prioriteringsdiskussion även inom socialtjäns-
ten. Som visats i kapitlet är det i dag ovanligt att det förs någon 
öppen politisk debatt om inriktningen och användningen av de 
offentliga resurserna inom äldreomsorgen, vare sig på lokal eller 
nationell politisk nivå. Inte heller förekommer några egentliga 
diskussioner om vad som skall vara det offentligas ansvar och vad 
som är familjens. Resultatet har blivit ett ökande gap mellan de 
politiska målen för den svenska äldreomsorgen och de medel som 
står till förfogande inom detta område. 
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 5.  Valfriheten – en misslyckad  
sjukvårdsreform?

Ulrika Winblad

Ett omfattande försök till organisationsförändring genom-
fördes i svensk hälso- och sjukvård under 1990-talet. Det 
handlade om patienternas ställning i vården och deras 

rätt att välja vårdgivare. Historiskt sett har patientens rättsliga 
ställning varit svag i Sverige. Det finns exempelvis ingen speci-
ell lagstiftning som befäster patienternas rätt att välja vårdgiva-
re. Sedan 1990-talets början har det dock funnits en tydlig poli-
tisk vilja att utöka patienternas valmöjligheter. I januari 1991 in-
förde alla landsting en reform som gjorde att medborgarna fritt 
kunde välja vårdcentral och sjukhus. Innan dess hade ett system 
med strikta områdesgränser styrt patientens vårdsökande, vilket 
gjorde det näst intill omöjligt för patienterna att välja vårdgivare 
på annan ort eller i annan del av staden. I stället var det patienter-
nas bostadsort som avgjorde var de fick söka vård. 

En viktig tanke bakom valfrihetsreformerna var att patienten 
skulle ges möjlighet att välja bort vårdgivare som han eller hon 
var missnöjd med. Patienter skulle också kunna välja ett sjukhus 
med kortare väntetider eller ett sjukhus i närheten av anhöriga. 
Grundsyftet med reformerna var att patienten, från att ha be-
traktats som ett »objekt« i vården, skulle ges reella möjligheter 
att påverka vårdprocessen. Utvecklingen mot ökade valmöjlighe-
ter, under denna period, var inte ett isolerat fenomen inom sjuk-
vården. Under 1990-talet infördes ökade valmöjligheter även i 
stora delar av den offentliga tjänstesektorn, exempelvis skola och 
barnomsorg (Blomqvist och Rothstein 2000).

(132)
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Viljan att stärka medborgarnas inflytande var dock inte den 
enda orsaken bakom införandet av utökade valmöjligheter för pa-
tienterna. Parallellt med debatten om patientinflytande pågick 
under 1980-talet en politisk diskussion om sjukvårdens låga pro-
duktivitet. Den lösning som formulerades var att konkurrensut-
sätta den offentliga vården för att på så sätt effektivisera den. Ur 
detta ekonomiska perspektiv sågs patienternas fria val som ett 
sätt att skapa konkurrens mellan olika vårdgivare. Genom att låta 
den ekonomiska ersättningen till vårdgivarna följa patienternas 
val avsåg man att skapa ett nytt ekonomiskt styrmedel, som belöna-
de de vårdgivare som patienterna tyckte mest om. Genom valfri-
hetsreformerna hoppades politikerna att förnya styrningen av den 
svenska sjukvården och skapa en förändringsdynamik som både 
sparade pengar och gjorde patienterna nöjda. I detta kapitel kom-
mer jag att visa att denna styrningslogik rent faktiskt fått litet ge-
nomslag inom den svenska hälso- och sjukvården. 

Även om de flesta landsting konkurrensutsatte sin verksamhet 
under 1990-talet är det ändå tydligt att många landsting, i stäl-
let för att betrakta valfriheten som styrande princip, skapat hin-
der när det gäller patienternas möjlighet att fritt välja vårdgiva-
re. Dessutom tycks få faktiska organisationsförändringar ha kom-
mit till stånd på grundval av patienternas val (Hallin och Siverbo 
2003). De ekonomiska resurserna följer i liten utsträckning pa-
tienternas val och valfriheten har således inte kommit att utgö-
ra den dynamiska kraft som skulle ändra vårdens professionsdo-
minerade organisation och göra patienten till en starkare aktör. 
Det är därför knappast någon överdrift att säga att valfrihetsre-
formerna misslyckats. Frågan är varför?

I detta kapitel lämnas tre tänkbara förklaringar till att valfri-
heten fått så begränsat genomslag i den svenska hälso- och sjuk-
vården. Den första är att det nationella regelverket är otydligt och 
att centrala maktorgan brustit i sin politiska styrning av lands-
tingen. För det andra visas att det funnits motstånd på lokal nivå 
mot valfriheten. Många landsting upplever att valfriheten ho-
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tar deras förmåga att bibehålla kostnads- och planeringskontroll 
inom sin verksamhet. Den tredje förklaringen är ett ljumt intres-
se för ökad valfrihet bland läkarna, vilket i praktiken försvårar 
patienternas nyttjande av sina valmöjligheter. Sammantaget visar 
dessa förklaringar på svårigheterna med att genomföra genomgri-
pande organisationsförändringar i den svenska sjukvården. 

Valfrihet: ett nytt sätt att  
organisera sjukvården
Många patienter i Sverige vittnade under 1980-talet om en stel 
och byråkratisk vårdapparat som lämnade lite utrymme till den 
enskilda individen. Dessutom klagade många över dåligt bemö-
tande från vårdpersonalens sida. Genom att patienterna gavs 
möjlighet att välja (eller välja bort) läkare, vårdcentral eller sjuk-
hus hoppades man från politiskt håll att patienterna skulle känna 
sig mer delaktiga i vårdprocessen. I Maktutredningen från 1989 
beskrivas hur hälso- och sjukvården, näst efter skolan, är det om-
råde som medborgarna kände att de hade minst inflytande över. 
Inslaget av tyst vanmakt, det vill säga att medborgarna avstod 
från att försöka påverka eftersom det kändes lönlöst, var störst 
inom sjukvården (Petersson m.fl. 1989). 

I Landstingsförbundets principdeklaration »Vägval« från 
1991 skriver man att många patienter vittnar om att det sak-
nas flexibilitet och individuell anpassning av vård- och under-
sökningsrutiner. Patienten är ofta hänvisad till en standardiserad 
rutin (Landstingsförbundet 1991). Denna kritik formuleras även 
på ett kraftfullt sätt av von Otter och Saltman i deras bok Valfri-
het som styrmedel. Författarna anser att den politiska styrningen 
av den svenska hälso- och sjukvården varit stor i jämförelse med 
andra västeuropeiska länder, och att det direkta patientinflytan-
det varit litet. De argumenterar för att den enskildes inflytande 
borde vara särskilt starkt inom sjukvården eftersom dess tjäns-
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ter på ett tydligt sätt rör den »privata sfären« i våra liv (von Otter 
och Saltman 1990, s. 6). 

Med ett politiskt-teoretiskt språkbruk kan införandet av val-
frihet inom ramen för den offentligt finansierade sjukhusvården 
sägas innebära en förskjutning från en samhällscentrerad demo-
kratimodell mot en mer individbaserad demokratimodell (Olsen 
1990, Möller 1996). I en samhällscentrerad modell är det de po-
litiska institutionerna som definierar olika behov och styr utbu-
det av tjänster. I den individbaserade modellen kan medborgarna 
själva påverka utbudet genom att med sina val belöna vissa tjäns-
teproducenter och straffa andra. Medborgarna agerar på detta 
sätt mer som kunder på en privat marknad. Kravet på valfrihet 
inom sjukvård och andra sociala tjänster kan således ses som ett 
uttryck för en ökad individualistisk demokratisyn.

Valfriheten kom under 1980-talet i Sverige även att ses som ett 
sätt att effektivisera de offentliga välfärdssystemen i ekonomiskt 
hänseende. Genom sina val förmedlar brukarna information om 
hur de ser på servicens innehåll och kvalitet. Valfriheten kan, en-
ligt detta synsätt, också betraktas som ett styrmedel som skick-
ar signaler till beslutsfattarna hur systemet kan förbättras. Den-
na idé är ett avsteg från den traditionella styrning av den offent-
liga sektorn som tillämpats i Sverige, där det huvudsakligen va-
rit de politiska beslutsfattarna och professionerna som gjort be-
dömningen av både kvalitet och medborgarens behov av tjäns-
ter (Montin 1992). Synen på valfrihet som ett sätt att skapa ökad 
ekonomisk effektivitet inom de offentliga verksamheterna har sin 
grund i neoklassisk ekonomisk teoribildning. Den innebär att en 
helt ny typ av incitament eller drivkrafter införs i en verksamhet 
som traditionellt organiserats enligt en »politisk« logik, där re-
surserna fördelats genom ett anslagsförfarande. 

Inom svensk hälso- och sjukvård fick idén om marknadsan-
passning främst sitt uttryck genom införandet av så kallade be-
ställare–utföraremodeller där vårdgivarna skulle konkurrera om 
kontrakt med beställare. Fram till slutet av 1980-talet hade re-
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sursfördelningen i de svenska landstingen i hög utsträckning 
följt anslagsmodellen, som innebar att varje sjukvårdsproducent 
erhöll en årlig budget baserad på tidigare tilldelning. I samband 
med införandet av beställare–utföraremodellerna infördes även 
prestationsbaserad ersättning i många landsting. Då tillförs re-
surser på grundval av hur mycket tjänster vårdgivarna produce-
rar. I detta system skapas ekonomiska incitament för vårdgiva-
ren att producera så stora mängder vård som möjligt (Hallin och 
Siverbo 2003). Kopplas sedan patienternas val till prestationser-
sättningen skapas en helt ny organisationslogik. De vårdgivare 
som lyckas locka till sig patienter kommer att ersättas i högre ut-
sträckning än de som inte gör det. De andra vårdgivarna, som pa-
tienterna väljer bort, kommer på sikt att försvinna. På detta sätt 
uppnås en organisationsförändring genom att beslutsmakt över-
förs till patienterna.

Valfrihetsreformerna i svensk sjukvård
Konkret manifesterades valfrihetsidén under 1990-talet genom 
en rad statliga reformer, bland annat vårdgarantin, husläkarre-
formen, en förändring av hälso- och sjukvårdslagen och en rekom-
mendation från Landstingsförbundet som reglerar valfriheten på 
olika vårdnivåer. Den kanske viktigaste valfrihetsreformen är den 
rekommendation om valmöjligheter i hälso- och sjukvården som 
antogs av Landstingsförbundet 1989 och som sedan kom att ligga 
till grund för nya regler om rätten till valfrihet i samtliga lands-
ting i Sverige (Landstingsförbundet 1989). 

Rekommendationen utfärdades av Landstingsförbundet cen-
tralt men kom senare att antas av samtliga landstingsfullmäktige 
i landet. Rekommendationen innebar att medborgarna fritt skul-
le få möjlighet att välja vårdcentral och sjukhus i alla landsting i 
Sverige. För vissa vårdformer (sluten vård) skulle det även vara 
möjligt att välja vård i andra landsting. I och med Landstingsför-
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bundets valfrihetsrekommendation gavs patienterna alltså föl-
jande nya rättigheter i vården, nämligen att 
1)  inom det egna landstinget välja både vårdcentral inom primär-

vården och sjukhus (både gällande öppen och sluten vård)� 

2)  utanför landstingsgränsen välja vård i hela landet inom sluten-
vården, det vill säga på sjukhus (för detta krävdes dock att lä-
kare i hemlandstinget fastställt vårdbehovet; patienten be-
hövde alltså en remiss). 

Dessutom skulle, enligt rekommendationen, landstingen verka 
för att pendlare och boende nära länsgränserna kunde välja pri-
märvård och öppenvård i grannlandstingen. Valfriheten inklude-
rade dock inte regionsjukvård, det vill säga högspecialiserad vård 
som enbart fanns vid vissa sjukhus. Man slog också tydligt fast att 
valfriheten skulle gälla privata såväl som offentliga alternativ, det 
vill säga att patienterna även kunde välja privat läkare och priva-
ta sjukhus. Valmöjligheten gällde från första dagen och var inte, 
som är fallet i den så kallade vårdgarantin, kopplad till att patien-
ten väntat en viss tidsperiod på vård. Dessutom skulle patienten 
inte behöva ange skälet till ett eventuellt byte – valet var alltid 
patientens eget.

Regleringsmässigt hände inte så mycket mer beträffande val-
friheten på många år. En rapport från Socialstyrelsen 1999 visade 
emellertid att utformningen av valmöjligheterna i praktiken skil-
de sig stort mellan landstingen och att det ofta var otydligt exakt 
vilka regler som gällde inom samma landsting. I samma rapport 
påtalades även att bristande information, exempelvis när det gäll-
de väntetider, försvårade patienternas val. Landstingsförbundet 
tog fasta på Socialstyrelsens kritik av det komplicerade regelver-
ket om valfrihet och påbörjade en revision av den ursprungliga val-
frihetsrekommendationen. Arbetet, som främst gick ut på att för-

1.  Öppenvård innebär att patienten gör ett mottagningsbesök men inte blir 
inlagd. Sluten vård innebär att patienten blir inlagd på sjukhus, det vill säga 
stannar över natten. 
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enkla och förtydliga regelverket, genomfördes av en grupp tjäns-
temän på Landstingsförbundet hösten 1999 och fortsatte år 2000. 
Den reviderade valfrihetsrekommendationen trädde i kraft den 1 
juni 2001 (Landstingsförbundet 2000).� Innehållsmässigt var den 
enda skillnaden att även öppenvård i annat landsting, till exempel 
för en starroperation, inkluderades i den nya rekommendationen.

Sammanfattningsvis fick man inom svensk sjukvård i början 
av 1990-talet ett regelverk med långtgående möjligheter för pa-
tienterna att välja vårdgivare inom både primärvård och specia-
listsjukvård. Den huvudsakliga idé som genomsyrat valfrihets-
reformerna är att patienten genom att välja vårdgivare görs mer 
delaktig i vårdprocessen och därmed stärks i sin roll samt att man 
genom att allokera resurserna efter patienternas val får en effekti-
vare sjukvård eftersom mindre populära vårdgivare slås ut.

Valfriheten genomfördes inte i praktiken
Man kan dock hävda att idén om valfrihet som styrmedel aldrig 
kom att realiseras fullt ut inom den svenska sjukvården. Endast 
i liten utsträckning har resurserna följt patienternas val och i än 
mindre utsträckning har man i landstingen anpassat vårdens or-
ganisation efter dessa, exempelvis genom att lägga ned sjukhus-
kliniker som patienterna inte väljer. Forskarna Hallin och Siverbo 
(2003) konstaterar att: »De marknader som skapades genom val-
friheten (men även genom prestationsfinansieringen) förmådde 
inte påverka var och när sjukvård skulle tillhandahållas. Ett mer 
konkret sätt att uttrycka saken på är att valfrihet för patienter 
inte medför att vårdcentraler eller sjukhus avvecklas« (s. 159). 

En viktig förutsättning för att patientvalfrihet skall få en sty-
rande effekt på resursfördelningen inom vården är att pengar-

2. Norrlandslänen anslöt sig emellertid inte till den nya rekommendationen 
förrän den 1 januari 2003.
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na verkligen följer patienterna. Detta är fallet i de prestationser-
sättningssystem där vårdgivaren får ersättning per vårdtillfälle 
av landstinget. Då skapas incitament för vårdgivaren att försö-
ka locka till sig ytterligare patienter, exempelvis genom ett bra 
bemötande och korta köer. I en nyligen genomförd studie av lan-
dets ersättningsmodeller visas emellertid att endast fem lands-
ting har denna typ av prestationsersättningssystem (inom psy-
kiatrin, primärvården och sjukhusvården). Ungefär ett lika stort 
antal landsting har motsvarande system men då bara inom pri-
märvården. Det stora flertalet, tolv landsting, använder fortfa-
rande traditionella anslagssystem där sjukhusen ersätts enligt en 
årlig budget – vilket innebär att det egentligen inte lönar sig att 
ta emot extra patienter som vill välja just det sjukhuset. Den tra-
ditionella anslagsmodellen har till och med blivit vanligare i Sve-
rige under 2000-talet eftersom vissa landsting återgått till den-
na efter att ha prövat prestationsersättning (Olsson och Thorling 
2005). 

Även i landsting som använder prestationsersättning kan det 
finnas inbyggda begränsningar som förhindrar patienternas fria 
vårdval. De flesta system har exempelvis så kallade ersättnings-
tak. Det betyder att vårdgivarna, över en viss producerad vårdvo-
lym, inte ersätts alls för ytterligare vård eller får en reducerad er-
sättning. Dessutom tycks det mindre vanligt i dag än tidigare att 
sjukhusklinikerna får en tilläggsbudget om pengarna tar slut. En 
studie av valfriheten i sju landsting, vid Institutionen för folkhäl-
so- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, visar att sex av lands-
tingen är mycket restriktiva när det gäller tilläggsbudgetar. I det 
sjunde landstinget, som haft stora problem med köer, tillfördes 
sjukhusen vissa extraresurser 2005 (Winblad 2006). Ett samman-
taget intryck är att anslags- och prestationsersättningssystemen 
har kommit att likna varandra mer och att pengarna i allt mindre 
utsträckning följer patienternas val.

Ett visst ekonomiskt genomslag får dock patienternas valfri-
het i alla landsting. När det gäller patienter som väljer vård i ett 
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annat landsting blir hemlandstinget alltid betalningsansvarigt. 
Det finns alltså inga ekonomiska hinder för ett annat landsting 
att ta emot en valfrihetspatient. För att positiva incitament att 
ta emot patienter skall skapas på den kliniska nivån, alltså inom 
själva verksamheten, är det emellertid viktigt att ersättningen 
för patienten tillfaller den mottagande kliniken. Kostnaden att 
remittera en valfrihetspatient bör däremot ligga på sjukhuset el-
ler på landstingsnivå, eftersom enskilda läkare annars kan upple-
va att den egna kliniken missgynnas om den remitterar patienter 
fritt efter deras egna önskemål.

Av sju undersökta landsting i den ovan beskrivna studien till-
faller pengarna den vårdande kliniken i tre fall. I de fyra and-
ra landstingen tillfaller pengarna divisionen eller sjukhuset cen-
tralt. Betalningsansvaret för utomlänspatienter låg i sex fall på 
landstinget centralt, i ett fall på kliniknivå. 

Ett annat tecken på att valfriheten fått begränsat genomslag 
som styrmedel inom svensk sjukvård är att det i praktiken säl-
lan är patienternas önskemål som styr landstingens beställningar 
av vård. I samtliga landsting, både de med och de utan beställar-
system, är det landstinget som slutit avtal med olika vårdgivare. 
Enskilda patienter kan inte påverka hur stora vårdmängder som 
beställs eller vilken ersättning vårdgivarna får. Om patienternas 
val skall få genomslag i resursfördelningen beror i stället på om 
beställarna av vård, det vill säga politikerna, väger in patienter-
nas önskemål i sina beställningar, exempelvis genom att populära 
vårdgivare får större beställningar. 

Flera studier har emellertid visat att det varit svårt för bestäl-
larna att få kännedom om patienternas önskemål och sedan om-
forma dessa i konkreta beställningar. I stället har det ofta varit 
olika särintressen som påverkat hur beställningarna utformats 
(Eriksson 1999, Leffler 1996).

Det finns också andra exempel på att landstingen frångått re-
kommendationen om valmöjligheter och på olika sätt förhindrat 
patienternas valmöjligheter. En genomgång av landstingens hem-
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sidor och av länspressen under perioden jan 2003–dec 2005 ger fle-
ra exempel på detta. I Västmanland läns landsting hade patienter-
na under perioden 2003–2005 ett uttryckligt förbud mot att söka 
vård i andra landsting (Västmanlands läns landsting 2005). Be-
slutet motiverades med ekonomiska skäl. Under 2003 inskränk-
te även landstinget i Dalarna valfriheten genom att ge de remitte-
rande läkarna möjlighet att avslå utomlänsremisser för de patien-
ter i länet som ville söka vård i annat landsting. Beslutet innebar 
att patienterna inte längre kunde begära att bli remitterade till 
annat landsting (Dala-Demokraten 2003).

Andra landsting försvårar för patienten att utnyttja det fria 
vårdvalet genom att begränsa antalet läkare som kan utfärda så 
kallade valfrihetsremisser eller på annat sätt komplicera remiss-
hanteringen. I Jämtland och Dalarna får bara ett fåtal specialist-
läkare vid länssjukhus utfärda de valfrihetsremisser som patien-
terna behöver för att söka vård i annat landsting. Väntetiden för 
att träffa en sådan specialistläkare kan vara mycket lång, vilket 
i praktiken gör det svårt att utnyttja valfriheten. I Norrbotten 
konstaterar patientnämnden i sin verksamhetsrapport för 2004 
att det fria vårdvalet är satt ur spel i landstinget eftersom det i 
praktiken är svårt för patienten att få remiss till vårdgivare utan-
för det egna landstinget (Norrländska Socialdemokraten 2005). 

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att valfri-
hetsreformen inte genomförts särskilt väl i den svenska hälso- 
och sjukvården. Endast i mycket begränsad utsträckning följer 
pengarna patienternas val. Ersättningen till vårdgivarna tar hel-
ler inte speciell hänsyn till valfrihetspatienterna, eftersom de of-
tast inte ens kan urskiljas ute i systemet. Inte heller verkar syste-
mets organisation ha påverkats i särskilt stor utsträckning av pa-
tienternas vårdval. De politiska beställarnas val baseras på andra 
faktorer än patienternas önskemål. Ingen särskild hänsyn verkar 
tas till vilka vårdgivare som uppskattas av patienterna. Inte hel-
ler förekommer det särskilt ofta att verksamheter avvecklas som 
följd av bristande patientval. Därmed kan man inte på något sätt 
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säga att valfriheten fått en styrande effekt på resursfördelningen. 
Att valfriheten inte slagit igenom som ett nytt styrmedel i vår-
den visas även av de nya restriktioner för fritt vårdval som en del 
landsting infört de senaste åren. 

Hinder för genomförande  
av valfrihetsreformerna 
Varför har då valfrihetsreformerna inte genomförts inom svensk 
hälso- och sjukvård, trots den stora politiska enighet som funnits 
kring reformerna? En förklaring till det bristande genomföran-
det kan vara valfrihetsrekommendationens svaga juridiska ställ-
ning. Som noterats ovan handlar det om två olika överenskom-
melser mellan landstingen och dåvarande Landstingsförbundet 
– dels den ursprungliga rekommendationen från 1989, dels 2000 
års rekommendation. Patienternas valmöjligheter baseras allt-
så formellt på en överenskommelse och inte på lagstiftning. Det 
finns en risk att landstingen inte känner sig bundna att omorga-
nisera verksamheten till följd av en rekommendation på det sätt 
som man gjort om det varit fråga om en formell lag. Möjligheten 
att fritt välja vårdgivare är, trots att den ofta beskrivs som »en 
förstärkning av patientens rättigheter«, alltså inte en rättighet i 
juridisk mening. Med detta menas att en patient inte kan gå till 
domstol för att utkräva sin rätt. 

Att patientens valmöjligheter i vården inte är att betrakta som 
en rättighet understryks tydligt av vissa landsting. Exempelvis 
skriver Uppsala läns landsting på sin hemsida: »Valfrihet är ing-
en rättighet utan en möjlighet« (Landstinget i Uppsala län 2005). 
Detta skapar av allt att döma oklarhet för patienterna och en möj-
lighet för landstingspolitiker att frångå valfrihetsrekommenda-
tionen. Varför har då regering och riksdag valt att inte lagstifta 
om valfriheten? Frågan har diskuterats vid flera tillfällen. I den 
statliga offentliga utredningen Hälso- och sjukvårdsutredningen 2000 
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(hsu 2000) utreds frågan bland annat i delbetänkandet Patienten 
har rätt som presenterades 1997. Där argumenterades för att man 
bör avstå från att lagstifta om patienträttigheter eftersom de ge-
nerellt anses för svåra att precisera. Kommittén pekar också på 
risken för negativa ekonomiska konsekvenser för landstingen. 
Däremot föreslog samma kommitté i sitt slutbetänkande att ett 
undantag borde göras just för valfriheten eftersom den är av sär-
skilt värde för patienterna. Det förslaget avvisades emellertid i 
den efterföljande propositionen av den dåvarande socialdemokra-
tiska regeringen. Motiveringen var att regeringen inte ville lag-
stifta om val av vårdgivare eftersom detta redan tidigare reglerats 
genom Landstingsförbundets rekommendation. 

Även vid senare tillfällen har regeringen gjort bedömningen 
att ny lagstiftning om valmöjligheter i vården inte behövs efter-
som Landstingsförbundet på olika sätt redan åtagit sig att med-
verka till att valmöjligheterna tydliggörs (Prop. 1999/2000:1). 
Det tycks alltså som om de lagstiftande, nationella beslutsfattar-
na gärna vill delegera frågan till landstingen själva och använda 
mer »mjuka«, frivilliga styrformer som innebär att man slipper 
tvinga landstingen i en viss riktning. 

 Ett annat problem med valfrihetsreformen är att de politi-
ker på Landstingsförbundet som beslutade om den inte verkar ha 
funderat särskilt mycket på hur den skall genomföras i praktiken. 
Ingenstans i valfrihetsrekommendationen, eller i något annat do-
kument, diskuteras vad som krävs för att patienterna rent prak-
tiskt skall kunna välja vårdgivare, exempelvis med avseende på in-
formation eller läkarnas roll. Landstingsförbundet nämner en-
dast kort i 1989 års rekommendation att det är viktigt att lands-
tingens personal får kunskap om reformens motiv och tar ansvar 
för att patienterna informeras (Landstingsförbundet 1989). 

Anmärkningsvärt är hur otydligt informationskravet är. I vil-
ka situationer skall till exempel personalen informera om de nya 
rättigheterna och vad skall denna information till patienterna 
innehålla? Samtidigt är det uppenbart att patienterna behöver 
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informeras av vårdpersonalen om sina möjligheter att fritt välja 
vårdgivare, till exempel i remitteringssituationer, om valfriheten 
skall kunna utnyttjas i praktiken. 

Att tydliga riktlinjer för reformens praktiska genomförande 
saknas förklaras delvis av att Landstingsförbundet (nuvarande 
Sveriges Kommuner och Landsting) inte ser det som sin roll att 
blanda sig i hur politiska reformer verkställs inom landstingen. 
Detta ses i stället som de enskilda landstingens ansvar: ett ansvar 
som de själva noga bevakar. Å andra sidan kan man notera att när 
det gäller vissa andra reformer, där regeringen tryckt på hårda-
re, har Sveriges Kommuner och Landsting valt en mer aktivt sty-
rande roll. Detta gäller exempelvis 2005 års vårdgaranti som ba-
seras på en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommu-
ner och Landsting, men där skl har varit mer direkt engagerat i 
hur landstingen implementerat reformen. Vårdgarantins införan-
de förebereddes på ett mer genomtänkt sätt än valfrihetens infö-
rande i vården några år tidigare; exempelvis stöder och samord-
nar en nationell projektgrupp landstingens och regionernas arbe-
te med att genomföra vårdgarantin.� 

Även när det gäller uppföljningen av de båda reformerna finns 
betydande skillnader. I valfrihetsrekommendationerna anges att 
uppföljningen bör handla om »i vilken utsträckning och takt som 
landstingen/regionerna har beslutat om att godkänna och tilläm-
pa denna rekommendation«, alltså inte hur väl landstingen fak-
tiskt följer rekommendationerna. I fallet med vårdgarantin står 
det däremot tydligt i överenskommelsen att landstingen årligen 
skall rapportera till Socialstyrelsen hur reformen uppfylls och vil-
ka åtgärder som gjorts för att förbättra tillgängligheten. En tred-
je skillnad är att inga speciella resurser överfördes till landsting-
en från dåvarande Landstingsförbundets sida för att valfrihetsre-

3. Projektorganisationen utgörs huvudsakligen av en projektgrupp med re-
gionala samordnare från respektive sjukvårdsregion, lokala kontaktpersoner i 
varje landsting samt en styrgrupp med representanter från sjukvårdsregioner-
na, Socialstyrelsen, sbu och skl.
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kommendationen skulle kunna förverkligas. Även detta handlar 
om organisationens mandat och roll i förhållande till sina med-
lemmar. Man ansåg sig inte ha mandat att först »samla in« och se-
dan omfördela medel mellan landstingen (Winblad Spångberg 
2003). I fallet med vårdgarantin har regeringen tillskjutit stora 
mängder resurser, vilket innebär att landstingen fått extra till-
skott för att kunna genomföra reformen. 

Den bristfälliga implementeringen av valfrihetsreformen, en 
reform vars idé både regering och riksdag ställer sig bakom, väck-
er frågor om den nationella styrningen av sjukvårdens verksam-
het. Tydliga signaler finns om svag och bristfällig styrning från 
den nationella nivån, trots att det i fallet med valfriheten finns 
en tydligt uttalad vilja att förändra sjukvårdens verksamhet. 
Den nationella nivån representeras i detta fall främst av dåvaran-
de Landstingsförbundet, som i stället för att skapa riktlinjer och 
direktiv för hur valfrihetsrekommendationen skulle genomför-
as nöjde sig med en svagare, mer indirekt styrning. Landsting-
förbundet gav inga tydliga direktiv om hur rekommendationen 
skulle tolkas eller verkställas. I stället överlät man till landsting-
en själva att genomföra reformen efter eget huvud. Förekomsten 
av denna typ av »mjuk« styrning, som är vanlig i svensk sjukvård, 
kan till stor del förklaras av att Landstingsförbundet främst ser 
sig som en intresseorganisation för landstingen, som inte bör läg-
ga sig i landstingens verksamhet. 

Behovet av planerings- och  
kostnadskontroll inom landstingen
Som noterades inledningsvis tycks motståndet mot patientvalfri-
het snarast ha ökat inom vissa landsting under senare år. Mest om-
stritt har det fria vårdvalet varit bland Norrlandslänen, vilka var 
de sista att ansluta sig till 2003 års rekommendation om fria val-
möjligheter i hela landet. I Västernorrland, Jämtland, Västerbot-
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ten och Norrbotten var politikerna länge skeptiska till denna ut-
veckling av valfrihetsreformen. Intervjuer med de politiska före-
trädarna för de landstingen visar att anledningen till den negativa 
inställningen handlade om en rädsla för ökade kostnader och för-
lorad kontroll över prioriteringsbeslut (Landstingsvärlden 2002). 

En farhåga var att oprioriterade patienter skulle resa söderut 
och nyttja dyr vård (Dagens Medicin 2001). Politikerna uttryckte 
också oro för att vårdutbudet i de egna landstingen skulle utar-
mas till följd av ökat resande till andra landsting (Västerbottens-
Kuriren 2001). De fyra nordliga landstingen, alla styrda av vän-
stermajoriteter, motsatte sig också 2003 års valfrihetsrekommen-
dation av ideologiska skäl. Man befarade att valfriheten skulle öka 
klyftorna i samhället och åsidosätta kösystemet i vården (Väster-
bottens-Kuriren 2001). Även i andra landsting framförs liknande ar-
gument för att bromsa utvecklingen mot ett fritt vårdval. 

Argumentet att valfriheten kan försvåra det politiska priori-
teringsarbetet förtjänar att tas på allvar. Om en patient, som står 
i kö på grund av att en uppkommen skadas angelägenhetsgrad be-
dömts som låg, på eget bevåg söker vård i annat landsting åsido-
sätts hemlandstingets gjorda prioritering. Konflikten mellan pa-
tientvalfrihet och behovet att göra prioriteringar mellan olika 
patienter tycks inbyggd i själva hälso- och sjukvårdslagen. hsl 
stadgar att »Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och 
en vård på lika villkor för hela befolkningen« (§ 2). 

Hälso- och sjukvårdslagens tredje paragraf  som stadgar att 
»varje landsting skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem 
är bosatta inom landstinget«. Med stöd i paragrafen ges företrä-
de åt patienter från det egna landstinget, vilket inskränker valfri-
heten. Motsägelsefullheten i lagens målsättningar i dessa avseen-
den visar att två olika perspektiv på vården finns inbyggda i Häl-
so- och sjukvårdslagen. Dels finns en nationell helhetssyn på vår-
den som innebär att samma rättigheter för patienterna skall gäl-
la i hela landet, dels finns en syn på landstingen som självstyrande 
enheter med geografiskt ansvar för sina patienter. 
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Landstingspolitikernas ibland negativa inställning till valfri-
het kan också bero på att valfriheten uppfattas som ett hot mot 
den lokala politiska styrningen. Det ligger en inbyggd konflikt i 
att å ena sidan arbeta för en organisationsmodell där patientens 
val utgör grund för en fördelning av vårdens resurser, och å and-
ra sidan utöva en politisk styrning över vårdens inriktning och 
struktur. En valfrihetsmodell där pengarna följer patienten stäm-
mer dåligt överens med gängse politiska styrningssystem där 
landstingen själva har haft planerings- och kostnadskontroll. En 
organisation där pengarna verkligen följer patienten innebär att 
makt överförs till patienten och att politikerna i landstingen i sin 
tur förlorar makt. Frågan är om de svenska landstingen är redo 
för en sådan organisationsförändring? 

Samtidigt förtjänar att påpekas att förlusten av kostnadskon-
troll inte behöver vara så stor som många landstingspolitiker 
tycks tro. Man bör i detta fall skilja på patientval mellan och inom 
landstingsgränsen. I det första fallet, det vill säga vårdströmmar 
mellan landstingen, är det alltid hemlandstinget som blir betal-
ningsskyldigt. En genomgång som gjorts av Socialstyrelsen visar 
dock att det i dag är få valfrihetspatienter som rör sig över lands-
tingsgränserna. Andelen vårdtillfällen i andra landsting utgjorde 
2003 cirka 5–6 procent av det totala antalet registrerade vårdtill-
fällen.� Det är svårt att avgöra hur stor del av dem som fick vård 
i annat landsting som fick det på grund av eget val, men Social-
styrelsen gör bedömningen att ungefär en tiondel av alla patien-
ter som fick vård i annat landsting är renodlade valfrihetspatien-
ter (Socialstyrelsen 2005). Det handlar alltså om en mycket liten 
grupp valfrihetspatienter. De flesta patienter väljer således att 
stanna hemma. För mindre landsting kan dock även relativt små 
vårdströmmar till andra landsting vara ekonomiskt kännbart. 

När det gäller utvecklingen inom landstingen har forskare re-
dan tidigare påtalat att det föreligger en konflikt mellan lands-

4. Denna siffra inkluderar akutvård, planerad vård och valfrihetspatienter.
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tingens kostnadskontroll och patientens fria vårdval (Charpen-
tier och Samuelson 2000, Blomqvist 1996). I de län som har be-
ställare–utförarorganisation är det beställarna som upphandlar 
vård från olika vårdproducenter, utförare. Tanken är att vårdpro-
ducenterna skall konkurrera med varandra om beställarnas kon-
trakt genom att sänka priserna på sina tjänster eller höja vårdkva-
liteten. I denna typ av organisation har beställarna ett intresse av 
att styra patienterna till de vårdgivare man har slutit kontrakt 
med. Vill patienterna gå till andra vårdgivare uppstår en konflikt, 
som kan innebära merkostnader för beställaren, landstinget, ef-
tersom man då måste betala för samma tjänst en gång till. 

Empiriska studier av hur landstingen arbetar visar dock att 
denna konflikt i praktiken går att hantera ganska väl. Även i 
landsting med relativt stor rörlighet, som Stockholm, är patient-
strömmarna mellan sjukhusen så pass små att det inte uppfat-
tas som ett problem av beställarna (Winblad Spångberg 2003). I 
praktiken blev inte heller de olika beställarna i landstinget dub-
belt betalningsansvariga om patienterna valde andra vårdgiva-
re än dem som beställarna hade avtal med, eftersom ersättnings-
principen var att beställarna enbart betalar för utförd vård, det 
vill säga i efterhand. Med ett sådant ersättningssystem behöver 
alltså inte beställaren drabbas ekonomiskt av att patienterna väl-
jer andra vårdgivare än dem som kontrakterats. 

Bilden ovan bekräftas av en pågående studie vid Institutionen 
för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet. Intervju-
er med tjänstemän visar att man inte upplever valfriheten inom 
landstinget som ett problem. Vanligast i dag är att så kallade val-
frihetspatienter inte ersätts på något speciellt sätt utan »faller in i« 
den ordinarie budgeten eller vårdöverenskommelsen med vårdgi-
varna. Det medför att de ekonomiska incitamenten för att ta emot 
dem försvagas, men innebär samtidigt att valfrihetspatienter inte 
kommer att hota landstingens planerings- och kostnadskontroll.

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att landstings-
politikernas oro över valfrihetens negativa konsekvenser tycks 
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överdriven. De ekonomiska konsekvenserna blir av allt att döma 
små. Kanske handlar den negativa inställningen i vissa landsting 
snarare om ideologi, eller en allmän ovilja att överge en inarbetad 
organisation till förmån för en modell där pengarna följer patien-
terna och där man tror att man får mindre kontroll över resursför-
delningen. 

Läkarnas roll
Svårigheten att genomföra valfrihetsreformen inom svensk sjuk-
vård har inte enbart handlat om vad som händer på den politis-
ka nivån i landstingen. Hinder för organisationsförändringar av 
denna typ har också funnits inom den kliniska verksamheten. Sär-
skilt viktig är läkarnas roll. Om inte läkarna på olika sätt hjälper 
patienterna att välja – genom att informera om rätten, ge kun-
skap om olika tillgängliga vårdgivare etc. – blir det i praktiken 
ofta svårt för patienterna att utnyttja sin rätt till valfrihet. Om 
man bortser från valet av läkare inom primärvården – som patien-
ten väljer direkt – så kräver de flesta andra val i vården läkarnas 
assistans. Det är framför allt i remitteringssituationen, det vill 
säga när läkaren beviljar att patienten skall få vård någon annan-
stans, som valfriheten ställs på sin spets. 

En remitteringssituation uppstår oftast när primärvårdslä-
karna bedömer att en patient behöver specialistsjukvård, men är 
också vanlig inom specialistsjukvården när till exempel en sjuk-
husspecialist remitterar en patient till en annan klinik. I och med 
att det endast är läkaren som får skriva under den remiss som pa-
tienten i regel behöver för att få tillgång till fortsatt vård, är det i 
praktiken den remitterande läkaren som beviljar patientens val. 
Läkarna har också en central roll när det gäller att förverkliga val-
friheten på ett annat sätt. De är den primära källan när det gäller 
den information som ligger till grund för val av vårdgivare, till ex-
empel om väntetider och kvalitetsskillnader mellan olika vårdgi-
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vare. Dessutom behöver patienten hjälp att tolka den medicinska 
information som valet av vårdgivare baseras på. 

Det kan tyckas paradoxalt att utfallet av en reform som rik-
tar sig direkt till patienterna tenderar att bli beroende av perso-
nalens beteende. Men så är det otvetydigt i fallet med valfriheten 
(och kanske även gällande andra rättighetsorienterade reformer). 
Det räcker alltså inte att från politiskt håll – nationellt eller inom 
landstingen – införa nya rättigheter för patienterna. Styrningen 
måste också omfatta de aktörer inom vårdens organisation som 
i praktiken underlättar utförandet av rättigheterna, i detta fall 
vårdgivarna och då framför allt läkarna. Denna syn på läkarnas 
roll stämmer inte överens med det gängse sättet att betrakta lä-
karkåren – det vill säga främst som medicinska experter. När det 
gäller valfrihetens genomförande ställs i stället krav på läkaren 
som förmedlare av en rättighet, det vill säga som offentliga tjäns-
temän och därmed också, i någon bemärkelse, som statens företrä-
dare. Detta perspektiv på läkarens roll har inte tidigare uppmärk-
sammats särskilt mycket i hälso- och sjukvårdsforskningen.

Mycket tyder emellertid på att läkarnas bristande entusiasm 
inför och kunskap om valfrihetsreformerna har varit ett hinder 
för deras genomförande. I en enkät tillfrågades närmare ett tu-
sen läkare på specialist- och primärvårdsnivå i Stockholms läns 
landsting om hur de ser på patientens valfrihet och hur de age-
rar i remitteringssituationer (Winblad Spångberg 2003). Resulta-
ten visar att det var ovanligt att läkaren informerade om patien-
tens möjlighet att välja vårdgivare för den fortsatta behandling-
en, om inte patienten själv tog upp frågan. Enkätsvaren pekar i 
stället mot att det är medicinska hänsyn och läkarens egen be-
dömning som oftast styr i en remitteringssituation. Dessutom vi-
sade svaren att läkarna hade bristfällig kunskap om reforminne-
hållet. Det var exempelvis bara sju procent av de tillfrågade lä-
karna som visste att patienterna hade rätt att välja privat vårdgi-
vare i hela landet. 
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Att läkarna inte alltid hjälper sina patienter att välja vårdgi-
vare på det sätt som föreskrivs i reformerna kan alltså vara en bi-
dragande orsak till att inte fler patienter utnyttjar sina valmöj-
ligheter inom specialistsjukvården. Trots att valfriheten existe-
rat i över 15 år tycks den inte heller ha inneburit den förändring 
av förhållandet mellan läkare och patient som reformerna avsåg. 
Läkarna involverar fortfarande sällan patienterna i de beslut som 
rör vårdprocessens uppläggning efter det att diagnosen ställts. I 
stället tycks den traditionella läkarrollen, där läkarna själva fat-
tar beslut om behandling på grundval av medicinska hänsynsta-
ganden leva kvar, trots att besluten inte bara handlar om medi-
cin utan också ofta om patientens livssituation och välbefinnan-
de i övrigt. Exempelvis kan patienten värdera biverkningar av en 
viss behandlingsmetod på ett annat sätt än läkaren eller vilja be-
handlas på ett annat sjukhus än det läkaren föreslår. 

Lärdomar från valfrihetsreformerna
Detta kapitel har visat att idén om att valfriheten skulle leda till 
ett nytt sätt att allokera resurser inom vården – och därmed en 
delvis förändrad organisation av verksamheten – inte kan sägas 
ha fått något tydligt genomslag i den svenska hälso- och sjukvår-
den. Tanken med valfriheten var dels att stärka patienternas in-
flytande, dels att öka effektiviteten inom sjukvårdssystemet ge-
nom konkurrens mellan vårdgivarna om »kunderna«. 

Landstingen tycks ha haft lite olika ambitioner när det gäl-
ler att förverkliga målen om valfrihet, men inte ens i de landsting 
som varit mest positiva till reformen har vi sett behövliga organi-
sationsförändringar för att patienterna skall kunna välja vårdgi-
vare. I flera landsting har man i stället begränsat patienternas val-
möjligheter. Införande av väntetider innan patienterna får söka 
vård i annat län, otydliga remissregler och bestämmelser om att 
bara vissa läkare vid sjukhus får förskriva valfrihetsremisser är 
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några exempel på detta. Inte heller är landstingens styrnings- och 
ersättningssystem väl anpassade för att underlätta valmöjlighe-
terna. I landsting med prestationsersättningssystem ser det for-
mellt ut som om pengarna följer patienternas val, men i prakti-
ken finns det olika spärrar som gör att vårdgivarna inte blir ersat-
ta efter i hur stor utsträckning de attraherar nya patienter. Där-
med finns heller inga ekonomiska incitament för att konkurrera 
om patienterna, exempelvis genom bättre bemötande.

I kapitlet har jag tagit upp tre tänkbara förklaringar till att val-
frihetsreformen fått så begränsat genomslag i den svenska sjuk-
vården. För det första visades att valfrihetsrekommendationer-
nas svaga juridiska ställning och den bristande styrningen från 
både regeringen och Landstingsförbundet skapade dåliga förut-
sättningar för reformens genomförande. Även om den politiska 
viljan att öka patienternas valmöjligheter varit stark från natio-
nellt håll var riktlinjerna för hur reformerna skulle implemente-
ras inom landstingen vaga och gav dålig vägledning för lokala po-
litiker. Valfrihetsreformen kom att helt och hållet bli en angelä-
genhet mellan Landstingsförbundet och landstingen, och tycks 
därmed ha uppfattats som frivillig att genomföra i praktiken. 

För det andra har jag visat att flera av landstingen känt sig eko-
nomiskt hotade av valfriheten och haft svårt att se hur den kan 
kombineras med existerande styrningsmodeller. Rädslan för att 
tappa kontrollen över vårdens kostnader är tydligast när det gäl-
ler patienter som väljer vård i andra landsting och troligt är att 
man i landstingen mer handlar utifrån vad man uppfattar som en 
framtida hotbild. Kanske har hotbilden överdrivits på grund av 
att det inte finns tillräckligt bra uppföljningssystem där man kan 
följa patienternas val genom vården. Det är till exempel i dag inte 
möjligt att exakt uppskatta hur stor andel av utomlänsvården 
som baseras på patienternas egna val och hur stor del som är spe-
cialistvård i annat landsting som landstingen själva avtalat. Det-
ta, i kombination med en ideologiskt betingad oro för att valfri-
heten undergräver jämlikheten i vården och hotar de egna poli-
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tiska prioriteringarna, har troligen medverkat till att vissa lands-
ting i praktiken varit ovilliga att aktivt verka för att valfriheten 
skall kunna realiseras. 

För det tredje visas i kapitlet att implementeringen av refor-
merna också brustit på den kliniska nivån. Det finns tydliga teck-
en på att läkare i dag inte upplyser patienterna om deras valmöj-
ligheter och inte informerar om vilka alternativ de kan välja mel-
lan. Patienterna är i stället hänvisade till medier, internet, släkt 
och vänner när det gäller kunskap om andra vårdgivare. Detta bi-
drar med all sannolikhet till att patienterna inte utnyttjar valfri-
heten i den utsträckning som de kanske skulle göra om de gavs 
möjlighet.

Sammanfattningsvis är organisationen av sjukvården, där re-
surserna följer patienternas val, långt ifrån genomförd i Sverige 
i dag. Idealet om en slags »marknad«, där patienterna via sina val 
förverkligar konkurrensen och därmed själva påverkar vårdens 
organisation, tycks avlägset. Den ursprungliga idén om valfrihet 
har förvandlats och anpassats till en traditionell byråkratisk styr-
ningsmodell, som i mångt och mycket liknar den som fanns in-
nan marknadsinspirerade styrmodeller började införas inom den 
svenska sjukvården på 1990-talet. Trots det uttalade stödet för 
ökad valfrihet som funnits på många håll i samhället tycks inte 
valfrihetsreformerna överlevt det stålbad av besparingar och för-
stärkt kostnadskontroll som många landsting gått igenom de se-
naste tio åren. 

En fråga som kapitlet aktualiserar är vilket ansvar riksdag och 
regering bör ta för genomförandet av politiska reformer inom 
sjukvårdens område. Den bristande styrningen av implemente-
ringen av valfrihetsreformen tyder på att man vare sig inom re-
gering, Landstingsförbundet eller i landstingen själva funderat 
tillräckligt kring vilka förutsättningar som måste vara uppfyll-
da för att valfrihetsreformen skulle kunna realiseras i praktiken. 
Politikerna i dåvarande Landstingsförbundet tycktes tro att det 
räckte med att formulera en rekommendation – främst riktad mot 
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patienterna själva – när det egentligen hade behövts mer precisa 
riktlinjer om nya arbetssätt både på landstingsadministrativ och 
klinisk nivå. 

Landstingsförbundets rekommendationer om valmöjlighe-
ter är ett exempel på en form av »mjuk« politisk styrning som i 
grunden bygger på frivillighet, eller på att parterna, det vill säga 
Landstingförbundet och landstingen, kommer överens om vad 
som bör göras. Detta har under lång tid varit ett vanligt sätt att 
styra svensk sjukvård – även från den nationella nivån. Frivillig-
heten har funnits dels när regeringen (genom Socialdepartemen-
tet) överenskommit med landstingen om hur statsbidragen till 
vården skall användas (de så kallade Dagmarförhandlingarna), 
dels genom andra överenskommelser, till exempel vårdgarantin 
eller den nationella psykiatriöverenskommelsen.

Den till stor del »mjuka« och frivilligt baserade styrningen av 
sjukvården från nationella politiska aktörer visade sig fungera då-
ligt i fallet med valfrihetsreformerna. Trots riksdagens och reger-
ingens uttalade vilja att öka valfriheten inom olika samhällssek-
torer, bland annat sjukvården, genomfördes inte detta fullt ut. I 
praktiken var det dåvarande Landstingsförbundet som kom att 
hantera frågan om utvidgade valmöjligheter i vården, i form av 
en »överenskommelse« som många landsting tycks ha känt sig fria 
att tolka på egen hand. För att idealen om valfrihet inom svensk 
sjukvård skall realiseras krävs av allt att döma någon form av bin-
dande nationellt regelverk. Om patienternas makt skall bli reell 
måste också detta innebära att fördelningen av resurser kopplas 
till patienternas val av vårdgivare. 

Det bör vara ekonomiskt kännbart för vårdgivare om patien-
ter väljer att gå någon annanstans. Saknas denna koppling mis-
sar man mycket av den förändringspotential som kan finnas mel-
lan vårdvalet och resursfördelningen hos vårdgivare när det gäl-
ler att förbättra vårdkvaliteten och patientbemötandet. Den po-
litiska utmaningen ligger alltså i att skapa ett resursfördelnings-
system som belönar de vårdgivare som patienten väljer, samti-
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digt som kostnadskontrollen kan bibehållas. Ytterst handlar frå-
gan om valfriheten om vem som styr inom sjukvården och vilken 
makt nationella aktörer som riksdag och regering skall ha när det 
gäller att värna patienternas intressen. 
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 6.  Drivkrafter bakom nya 
 organisationsmodeller  
inom sjukvården

Sven Siverbo

Organisationen och styrningen inom Sveriges landsting 
har genomgått betydande förändringar den senaste tju-
goårsperioden. Många landsting har infört nya organi-

sations- och styrmodeller, som exempelvis målstyrning, bestäl-
lare–utföraremodeller och prestationsfinansiering. I det här ka-
pitlet belyses drivkrafterna bakom dessa reformer och hinder 
för deras införande. Syftet är att förklara varför organisations- 
och styrmodeller försvinner och ersätts av nya. Intresset riktas 
främst mot förändringar som har initierats av landstingen själva, 
men de flesta av de modeller som beskrivs har prövats i ett fler-
tal landsting och kommit att diskuterats inom sjukvårdssystemet 
som helhet.

En vanlig förklaring till att organisation och styrning föränd-
rats under senare decennier är att det funnits ambitioner att öka 
hälso- och sjukvårdens effektivitet, det vill säga försöka få ut mer 
vårdtjänster för de begräsade resurser som står till förfogande 
inom det skattefinansierade systemet. En viktig bakgrund till de 
organisationsförändringar som skett blir då de ökade vårdbeho-
ven i Sverige i kombination med minskade intäkter genom ned-
dragningar inom sjukvården, framför allt i början av 1990-talet. 
Detta är förmodligen den förklaring som de flesta politiker och 
tjänstemän som styr systemet skulle lyfta fram i första hand. En 
annan förklaring ges av organisationsforskare, som pekar på att 
nya modeller kan fungera som symboler för modernitet, hand-
lingskraft och goda avsikter – och därigenom öka organisationers 
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legitimitet – utan att egentligen bidra till deras effektivitet. En 
sådan förklaring kan vara särskilt relevant när det gäller politiskt 
styrda organisationer, där de styrande är beroende av medborgar-
nas förtroende för att kunna fortsätta sin verksamhet. 

I det här kapitlet påvisas ytterligare en drivkraft bakom för-
ändringar av organisations- och styrmodeller inom landstingen. 
Den tar sin utgångspunkt i att produktion av sjukvård är av en så-
dan karaktär att det nästan alltid går att identifiera brister i orga-
nisationen och därför också alltid finns anledning att försöka för-
bättra verksamheten. Följden blir att det ständigt finns en poli-
tisk ambition att öka effektiviteten i vårdproduktionen, vilket i 
sin tur driver fram nya organisations- och styrmodeller med det-
ta syfte. Vilka nya modeller som väljs beror på vad som vid den 
aktuella tidpunkten allmänt uppfattas som mest effektivt. Dessa 
uppfattningar påverkades under delar av 1980- och 1990-talen av 
liberala ideologiska strömningar i Sverige och många andra län-
der. Alla tre förklaringarna kan givetvis rymma en del av sanning-
en, och tillsammans bidra till förståelsen av hur synen på organi-
sation och styrning kom att förändras inom svensk sjukvård un-
der denna period. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av de senaste två decen-
niernas mest spridda och omtalade organisations- och styrmodel-
ler i landstingen. Ambitionen är att beskriva vilka problem de av-
ser att lösa och på vilka sätt de var tänkta att öka effektiviteten. 
Därefter följer ett avsnitt som fördjupar analysen av varför orga-
nisation och styrning undergår kontinuerlig förändring inom häl-
so- och sjukvård, och vilka hinder som finns för att förändra orga-
nisationen inom denna sektor. Sedan förs ett resonemang om var-
för det var just de beskrivna modellerna och inga andra som blev 
populära.
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Nya organisationsmodeller  
inom sjukvården efter 1980
Under 1970-talets senare hälft dominerade ett planeringsideal i 
offentlig sektor (Brorström och Rombach 1996). Innebörden var 
bland annat att det var viktigt att ha lång framförhållning i plane-
ringsarbetet. Eftersom planeringshorisonten var lång skulle ett-
årsbudgeten enbart vara en bekräftelse av den långsiktiga planen, 
fast med korrigeringar för inflationen. 

Planeringsidealet styrde även hälso- och sjukvårdssektorn. Ef-
terkrigstidens utbyggnad av hälso- och sjukvården fortsatte och 
landstingen hade under 1960-talet även fått ta över ansvaret för 
öppenvård och mentalvård, vilket medförde att nya administra-
tiva hierarkier byggdes upp på lokal nivå. Den dominerande upp-
fattningen var att en effektiv hälso- och sjukvård skulle vara or-
ganiserad i stora enheter samt noggrant och långsiktigt planerad. 
Landstingen arbetade efter nationella direktiv med femårsplaner, 
medan Socialdepartementets sjukvårdsdelegation argumentera-
de för att planeringsperspektiven borde utsträckas till 10–15 år. 
Stordrift och specialisering förespråkades allmänt. 

Som en reaktion på den ovan beskrivna utvecklingen blev det 
i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet allt vanligare att 
landstingen valde att decentralisera genom att flytta makt och 
ansvar till lägre nivåer inom sin organisation. Detta underlätta-
des av att även staten vid denna tidpunkt förespråkade decentra-
lisering inom offentlig verksamhet, och därigenom ökade hand-
lingsutrymmet för landstingen. Lokala nämnder och styrelser 
med ansvar för hälso- och sjukvård inom mindre geografiska om-
råden inrättades. Inom dessa skapades ofta särskilda ekonomiska 
ansvarsenheter i form av kostnads-, resultat- och balansräknings-
enheter, där det ekonomiska ansvaret var tydligt definierat och 
uppdelat. 

Den kritik av hälso- och sjukvårdens organisation som fö-
regick decentraliseringstrenden hade flera olika ursprung. Ett 
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handlade om verksamhetens utveckling och de nya krav som ställ-
des. Landstingens verksamhet hade blivit mer omfattande och 
sammansatt och det var därför opraktiskt – nästan omöjligt – att 
centralplanera och regelstyra den på samma sätt som tidigare. 

Till detta kom den alltmer populära uppfattningen under 
1970-talet att verksamhetsutvecklingen inom sjukvården häm-
mades av för mycket byråkrati och att det inte fanns tillräckligt 
utrymme för lokala initiativ (se exempelvis Lundin och Söder-
holm 1997). Decentraliseringen inom landstingen syftade till att 
anpassa verksamheten efter lokala förutsättningar och uppmunt-
ra initiativ från lägre nivåer i organisationen. Slutligen antogs de-
centralisering också öka det demokratiska inflytandet över verk-
samheten genom att lokala politiska nämnder kunde påverka ut-
ifrån bättre kunskaper om invånarnas behov och intressen (Mon-
tin 1993). 

Drivkrafter bakom decentraliseringstrenden inom svensk 
sjukvård under 1970-talet var alltså dels tillkortakommanden 
hos den tidigare centraliserade styrningen, som blev tydligare 
när systemet fortsatte att expandera, dels föreställningar om att 
verksamheten skulle bli både mer effektiv och demokratisk till 
följd av att beslutsfattande skedde längre ned i landstingens or-
ganisation.

Målstyrning
Under 1980-talets andra hälft kom en ny inflytelserik idé om styr-
ning att prägla landstingens verksamhet: den så kallade målstyr-
ningen. Även inom andra delar av den offentliga sektorn, inklusi-
ve kommunerna, fick idéerna om målstyrning stort inflytande. 
Genomslaget var så fullständigt att målstyrning till och med fö-
respråkades i förarbetet till 1992 års kommunallag. Målstyrning 
är en vidareutveckling av decentraliseringstanken, men hand-
lar i första hand om relationen mellan politik och administra-
tion, det vill säga verksamhetens faktiska utförande. Grundtan-
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ken är att den politiska ledningen skall formulera övergripande 
mål för verksamheten och därefter överlåta åt medarbetare inom 
själva produktionen att förverkliga målen. Därmed ges den sena-
re gruppen en större frihet att själva organisera sitt arbete, bara 
målen uppfylls. Förhoppningen är att det decentraliserade ansva-
ret och ökade handlingsutrymmet skall motivera och locka fram 
kreativitet bland dem som arbetar inom en organisation. 

I praktiken har målstyrning inom sjukvården handlat om att 
politiker på nationell nivå formulerat övergripande mål för sjuk-
vårdssystemet som helhet, som sedan lokala politiker inom lands-
tingen preciserat och konkretiserat – ofta efter dialog med de 
verksamhetsansvariga – exempelvis sjukhus- och primärvårds-
chefer. Därefter arbetar de anställda inom vården med att upp-
fylla de mer konkreta målen (Rombach 1991). Avsikten med mål-
styrning är att tydliggöra rollfördelningen genom att tydligt mar-
kera att politiker skall ansvara för att formulera visioner och mål 
och att sjukhus och vårdcentraler skall ansvara för att visionerna 
och målen förverkligas. Kritiken som föregick målstyrning var att 
landstingspolitikerna var för intresserade av att styra verksamhe-
ten i detalj när de i stället borde ägna sig åt övergripande visioner 
och målsättningar (Montin 1993, Westerståhl 1995). 

Den nya målstyrningsteknik som vann insteg inom lands-
tingen på 1980-talet bidrog till att förtydliga målen inom sjuk-
vården och ge tydligare riktlinjer för sjukhus och vårdcentraler. 
Rollfördelningen mellan politiker, tjänstemän och vårdpersonal 
blev emellertid inte alltid så tydlig som man hoppats. I synner-
het [de] lokala politikerna har haft svårt hitta sin roll i målstyr-
da verksamheter, eftersom politiska frågor i praktiken inte enbart 
är »vad«-frågor utan även rymmer »hur«-frågor. Det har också vi-
sat sig svårare än man trodde att formulera mål för landstingens 
sjukvård som både är meningsfulla och uppföljningsbara (Rom-
bach 1991). 

Ett tredje problem med målstyrningen är att uppföljningen av 
målen ofta kommit att bli eftersatt. Metoderna för att mäta vad, 
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exakt, som görs inom sjukvården och hur effektivt det görs har 
varit – och är fortfarande – outvecklade (Socialstyrelsen 2000). 
Bekymren till trots har målstyrningstekniken fortfarande många 
förespråkare och används än i dag inom många landsting i Sveri-
ge. Sannolikt kommer användningen att öka till följd av den nya 
lagstiftning som stadgar att alla landsting skall formulera mål och 
riktlinjer för verksamheten för att nå god ekonomisk hushållning.

Beställare–utföraremodellen
Mot slutet av 1980-talet och början av 1990-talet blev den så kal-
lade beställare–utföraremodellen en populär styrningsteknik 
inom svensk sjukvård. Den grundläggande tanken med beställa-
re–utförarstyrning är att politikerna görs till beställare av exem-
pelvis sjukvårdstjänster medan de verksamhetsansvariga inom 
vården tilldelas rollen som utförare, som får ersättning för sitt ar-
bete när de utfört sitt uppdrag. Beställare–utföraremodellen kan 
därmed ses som att den rollfördelning som förespråkas inom mål-
styrningen utvecklas ännu ett steg: man skiljer inte endast mellan 
dem som talar om vad som skall göras och dem som faktiskt gör 
det utan kopplar också resursfördelningen till att överenskom-
na uppdrag utförs. Politikerna hamnar ännu längre bort från den 
praktiska verksamheten men får samtidigt – åtminstone i teorin 
– en förstärkt makt genom att resursfördelningen görs villkorlig 
och tydligare knuten till en viss beställd tjänst eller prestation. 

Ett annat gemensamt drag är att både målstyrning och bestäl-
lare–utförarstyrning syftar till att förändra politikerrollen så att 
medborgarnas intressen hamnar i fokus i stället för, som ofta tidi-
gare var fallet inom svensk sjukvård, hälso- och sjukvårdsprodu-
centernas. Detta har beskrivits som att beställarna skall se till att 
hälso- och sjukvården blir behovsorienterad i stället för produk-
tionsorienterad. Många landsting skapade under 1990-talets bör-
jan en eller flera politiska beställarnämnder med eget budgetan-
svar, som fick i uppdrag att på detta sätt »köpa« hälso- och sjuk-
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vård åt medborgarna från sjukvårdens företrädare. I uppdragen 
ingick att vända sig till landstingets egna sjukhus och vårdcen-
traler med sina beställningar, men ibland gavs också möjlighet 
att beställa tjänster från andra tänkbara leverantörer, exempelvis 
inom den privata sektorn.

Beställare–utföraremodellen innehåller alltså möjligheten att 
konkurrensutsätta landstingens verksamhet genom att beställar-
na upphandlar sjukvårdstjänster i konkurrens. Genom att utfö-
rarna av en verksamhet separeras organisatoriskt från beställar-
na blir det mer naturligt att dessa också kan vara helt friståen-
de från det egna landstinget, såsom privata företag eller utförare 
i andra landsting. Beställarnas roll på en konkurrensutsatt mark-
nad blir att handla upp hälso- och sjukvårdstjänster enligt lagen 
om offentlig upphandling (lou) och sluta avtal med den utföra-
re som erbjuder bäst villkor. Därigenom ersätts den traditionella, 
direkta politiska styrningen med kontraktsstyrning, det vill säga 
att verksamheten styrs genom det avtal som sluts mellan bestäl-
lare och utförare i stället för genom direkt insyn och reglering. 
Beställare–utföraremodellen öppnade därmed dörren för att det 
offentliga monopolet på produktion av sjukvård övergavs, något  
som den svenska sjukvårdsmodellen i praktiken kommit att inne-
bära sedan 1970. 

Det vanligaste motivet bakom att införa konkurrens i sjukvår-
den, genom att tillåta privata aktörer att tävla om beställarnas 
kontrakt, är föreställningen att konkurrens leder till högre eko-
nomisk effektivitet. När pris vägs mot kvalitet i en upphandling 
måste alla aktörer anstränga sig för att tillhandahålla så bra sjuk-
vård som möjligt till så lågt pris som möjligt, det vill säga agera 
som producent på vilken marknad som helst. För att åstadkom-
ma detta behöver verksamheten kontinuerligt utvecklas och nya 
vägar till resurshushållning och kvalitetsutveckling prövas. Kon-
kurrensutsatta marknader skapar därmed i sig själva en organi-
satorisk förnyelse, där nya lösningar prövas och där – åtminstone 
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enligt dominerande ekonomiska teorier om marknadens roll – en-
dast de mest effektiva lösningarna överlever.

Omfattningen på den hälso- och sjukvårdsverksamhet som 
landstingen köper externt har ökat. En rapport från Konkur-
rensverket (2005) visar att de privata vårdgivarnas andel av sjuk-
vården ökade från 10 till 19 procent under perioden 1993–2003 
och i en rapport från Socialstyrelsen redovisas att var fjärde lä-
karbesök år 2000 gjordes hos en läkare i privat regi. År 2004 köp-
te landstingen – enligt en rapport från Sveriges kommuner och 
landsting (2005) – hälso- och sjukvårdsverksamhet av privata fö-
retag och vårdgivare för 13,6 miljarder kronor. Av samma rapport 
framgår att landstingens sammanlagda köp av verksamhet från 
privata företag 2004, exklusive tandvård och läkemedel i öppen-
vården, uppgick till nära 10 procent av de totala nettokostnader-
na. 

I början av 2000-talet bodde två tredjedelar av landets befolk-
ning i landsting som tillämpade beställare–utföraremodellen (Si-
verbo 2004a). Till skillnad från en del andra länder har införan-
det av modellen i Sverige skett på frivillig grund. Varje enskilt 
landsting har fått bestämma om modellen skall införas eller ej. 
Utformningen av beställare–utföraremodeller har varierat mel-
lan landstingen. I många fall har också anpassningar och föränd-
ringar av modellerna skett efter deras införande. Exempel på frå-
gor som diskuterats är om det skall vara en beställarnämnd inom 
landstinget eller flera, med olika geografiskt ansvar, och om både 
primärvård och sjukhusvård skall beställas. I flera landsting ut-
vecklades egna, lokalt konstruerade, modeller med specifika sär-
drag. Ett känt exempel är den så kallade Dalamodellen i lands-
tinget Dalarna, som innebar att primärvårdsläkarna agerade i rol-
len som beställare av sjukhusvård: en idé som lånats från Storbri-
tannien. Ett annat är Stockholmsmodellen, som infördes i Stock-
holms landsting i början av 1990-talet och som innehöll ett utta-
lat mål om att en stor del av verksamheten skulle konkurrensut-
sättas genom privatiseringar. 
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I vissa landsting skedde, i samband med införandet av bestäl-
lare–utföraremodellen, bolagisering och privatisering av sjuk-
vårdsenheter (exempelvis sjukhus) som tidigare styrdes direkt av 
landstingen. Bolagisering innebär att exempelvis ett sjukhus inte 
längre styrs av en politisk nämnd inom landstinget utan i stäl-
let av en särskild bolagsstyrelse, med uppgift att försäkra sig om 
att bolaget styrs enligt marknadsmässiga principer. Bolagisering 
medför också att en verksamhet regleras av aktiebolagslagen, vil-
ket innebär delvis andra villkor exempelvis vad gäller möjlighe-
ten till offentlig insyn och hantering av det egna kapitalet. Mo-
tiven från politiskt håll till att omvandla landstingsägda sjukhus 
till offentligt ägda bolag var ofta inte endast att skapa bättre för-
utsättningar för konkurrens utan även att skapa en ny sorts in-
tern styrning av verksamheten, som gjorde det lättare (och mind-
re politiskt känsligt) att genomföra organisationsförändringar 
och därmed försöka öka effektiviteten i verksamheten. 

Forskningsöversikter har visat att idéerna bakom beställare–
utföraremodellen ofta varit svåra att realisera i praktiken (se Si-
verbo 2004a). Ett problem som uppmärksammats är svårigheter-
na för de politiska beställarna att skaffa egen information om ex-
akt vad för slags sjukvård de skall beställa. Studier visar att be-
ställarna ofta inte har prioriterat att ta reda på vad invånarna i det 
egna landstinget efterfrågar eller behöver. I stället har de hämtat 
sin information hos utförarna om vilka tjänster som bör köpas in 
– utförarna som ju idealt sett bör vara deras motpart när kontrakt 
om beställningar skall skrivas. Genom sin överlägsna kunskap om 
sjukvården får utförarna lätt ett informationsövertag, vilket kan 
innebära att beställarnas makt och förmåga att ställa pris- och 
kvalitetsmässiga villkor försvagas. I så fall företräds inte medbor-
garnas intressen på ett optimalt sätt, och vården riskerar att även 
fortsättningsvis bli produktionsstyrd snarare än behovsstyrd. 

Det framgår också av flera utvärderingar att beställarna och 
utförarna haft svårt att hitta formerna för sin nya relation. Bland 
utförarna, det vill säga på sjukhus och vårdcentraler, har man ofta 
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ansett att beställarna saknat kompetens för att göra välbetänk-
ta beställningar, något som bland annat visat sig genom att des-
sa varit vagt formulerade och lämnat utrymme för olika tolkning-
ar om vilken sorts vårdtjänster som egentligen skall produceras 
och vilka behov som skall prioriteras. Beställarna har också själ-
va medgett att de ibland hamnat i svårigheter i sina förhandling-
ar med utförarna till följd av dessas informationsövertag när det 
gäller vårdens faktiska innehåll och kvalitet. I många landsting 
har emellertid satsningar gjorts på senare tid för att öka bestäl-
larnas kompetens, exempelvis genom att knyta läkare till bestäl-
larkanslierna. 

Andra studier som genomförts har visat att det oftast inte 
funnits någon verklig »marknad« för beställarna att handla på 
och att målsättningarna om konkurrens inte har realiserats. I 
många landsting har beställarna, på grund av bristen på alterna-
tiv, i praktiken varit hänvisade till landstingets egna utförare. 
Den tänkta affärsmässiga relationen dem emellan har då ganska 
snart övergått till en samarbetsrelation som inte skiljt sig särskilt 
mycket från traditionell resursfördelning genom anslagsförhand-
lingar mellan politiker och sjukhus (se Berlin 2006). Sammanfatt-
ningsvis pekar den hittills genomförda forskningen om bestäl-
lare–utföraremodellens effekter mot att det finns ett påtagligt 
glapp mellan modellens principer och det sätt på vilket den har 
fungerat i praktiken. Det är dock svårt att veta om avsaknaden av 
effekter beror på att modellen inte fungerar eller på att den inte 
implementerats fullt ut. 

Beställare–utföraremodellen har hur som helst tappat i po-
pularitet i landstingssektorn. En inventering visar att modellen 
finns kvar i fyra landsting – Stockholm, Västra Götaland, Uppsa-
la och Örebro – men att alla dessa inte använder modellen i enlig-
het med den ursprungliga idén. Å andra sidan finns det landsting 
som har kvar vissa av modellens idéer men kallar den för någon-
ting annat (Ds 2005:7). 
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Vid samma tidpunkt som beställare–utföraremodeller inför-
des blev prestationsfinansiering en vanlig ersättningsform inom 
landstingen. I flera landsting, såsom Stockholm, Dalarna och Bo-
hus, infördes prestationsfinansiering i samma »paket« som bestäl-
lare–utföraremodellen. Prestationsfinansiering innebär att de 
som producerar hälso- och sjukvård tilldelas resurser på grund-
val av hur mycket de presterar. Ersättningsformen har använts för 
att fördela resurser till sjukhus, men även till mindre enheter som 
exempelvis mödravårdsmottagningar. För sjukhusen har så kall-
lad drg-baserad (DiagnosRelaterade Grupper) resursfördelning 
tillämpats. Innebörden är att sjukhusens intäkter helt eller del-
vis är kopplade till vilka diagnoser som har ställts på de patienter 
som behandlas.

Prestationsfinansiering är ett uttryck för en strävan efter att 
skapa incitament till ökad produktion jämfört med den tidiga-
re traditionella anslagsfinansieringen, som snarast ger omvända 
incitament eftersom utökad verksamhet gör det svårare att klara 
ekonomin. Den kan därmed ses som ännu en del av de marknads-
inspirerade styr- och organisationsmodeller som infördes inom 
svensk sjukvård på 1990-talet. Till styrtekniken med presta-
tionsersättning knöts även förhoppningar om att problemet med 
väntetider inom vården skulle minska. Genom ökad produktivi-
tet, det vill säga med fler och snabbare behandlingar, skulle vår-
dens kapacitet öka. Studier av prestationsfinansieringens effekter 
på sjukhusvård har visat att dessa förhoppningar till stor del kom 
att infrias. Väntetiderna minskade i många landsting under 1990-
talets andra del. Samtidigt ökade de totala kostnaderna, eftersom 
vårdgivarna fick betalt för fler behandlingar. 

En oförutsedd sidoeffekt av prestationsersättningen var allt-
så ökade kostnader till följd av den ökade produktionen av vård. 
Följden blev att ledningen i många landsting satte gränser för 
hur många behandlingar sjukhusen fick betalt för (Aidemark och 
Lindkvist 2005, Kastberg och Siverbo 2007). Därigenom kunde 
den politiska kontrollen över kostnadsutvecklingen återtas, men 

Inlaga Vem styr vården?.indd   167 07-04-19   17.16.37



168

( 168)

siverbo

samtidigt försvann – efter att »produktionstaket« nåtts – de eko-
nomiska incitamenten för producenterna att erbjuda fler behand-
lingar till de väntande patienterna. Följden blev att problemen 
med väntetider återkom (Kastberg och Siverbo 2007).

Sammanfattningsvis, när det gäller de marknadsinspirerade 
organisations- och styrmodellerna, kan konstateras att beställa-
re–utföraremodellen har tappat i popularitet i landstingssektorn, 
men att det har skett samtidigt som landstingen tar alltmer hjälp 
av privata företag och vårdgivare för att bedriva hälso- och sjuk-
vård. Det förefaller därmed som om modellen i sig inte är nödvän-
dig för att externa aktörer skall få möjlighet att bedriva offentligt 
finansierad hälso- och sjukvård. Samtidigt sker det största nytt-
jandet av privata vårdgivare i Stockholms län landsting, vilket 
är ett av de landsting som har beställare–utföraremodellen kvar. 
Men om det omfattande nyttjande av externa aktörer beror på be-
ställare–utföraremodellen eller något annat kräver en analys som 
ligger bortom ambitionen med det här kapitlet. När det gäller 
prestationsfinansiering förefaller denna ersättningsform ge pro-
duktivitetseffekter, men om det sker utan produktionsrestriktio-
ner sker det på bekostnad av totalkostnadskontrollen.

Effektiviseringsmodeller
Efter en period med stort intresse för marknadsinspirerade effek-
tiviseringsmodeller under 1980-talets slut och 1990-talets för-
sta del avtog entusiasmen och marknadsbaserade styrmodeller 
kom att ses med mer kritiska ögon inom sjukvården (Brorström 
och Rombach 1996). Samtidigt fortsatte sökandet efter nya sätt 
att effektivisera sjukvårdens organisation. De nya styrmodeller, 
med den målsättningen, som vann insteg mot 1990-talets slut var 
dock konstruerade så att de kunde införas inom ramen för en mer 
»traditionell« organisation. En sådan modell var så kallad proces-
sorientering, vilket är en idé som haft förespråkare sedan 1980-
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talet (se Eriksson 2005), och inte minst i samband med Ädelre-
formen 1992 – då kommunerna tog över ansvaret för sjukvårdan-
de insatser inom äldrevården och rehabilitering av patienter efter 
sjukhusvistelse. Många befarade att de organisatoriska och poli-
tiska gränserna mellan kommun och landsting skulle skapa pro-
blem för patienterna. Processorientering innebär inte en helt ny 
organisationsmodell för sjukvården, på samma sätt som målstyr-
ning eller beställare–utföraremodellen, och har heller inte lanse-
rats med samma frenesi av politikerna, vare sig på nationell nivå 
eller på landstingsnivå. I stället förefaller processorientering i för-
sta hand initieras på sjukhusnivå, av dem som arbetar inom själ-
va verksamheten. 

Processorientering som styrfilosofi är inte entydig, vilket kan 
bero på att den används inom många olika områden, inte minst 
inom privat sektor. Inom hälso- och sjukvård handlar processori-
entering om att mildra de negativa sidoeffekter som en funktions-
indelad specialistorganisation för med sig. Sjukvårdens tradi-
tionella organisation består av avgränsade enheter, eller kliniker 
som fokuserar mer på sin medicinska specialitet och sina resurser 
än på patienternas samlade behov. Typiskt för en sådan organisa-
tion är att patienten inte får en sammanhållen behandling på ett 
ställe, utan att den delas upp på olika och bristfälligt samordna-
de, medicinska enheter som patienten slussas runt emellan. Pro-
cessorientering är tänkt att bidra till att skapa vårdkedjor som är 
uppbyggda utifrån patienternas behov, så att dessa slipper märka 
av sjukvårdens interna organisatoriska gränser, som oftast är en 
följd av medicinsk specialisering. 

En vårdkedja skapas genom att en form av så kallad matrisor-
ganisation etableras, där den ena dimensionen består av den tradi-
tionella organisationen med sina specialistenheter och chefer och 
den andra av verksamhetsprocesser och så kallade processledare. 
En processledares uppgift är att överbrygga specialistenheternas 
samordningsproblem och därigenom skapa vårdkedjor som är än-
damålsenliga ur patienternas perspektiv. En annan uppgift är att 
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i samarbete med specialisterna standardisera och vidareutveck-
la vårdprocesser för särskilda patientgrupper (Eriksson 2005). En 
grundtanke bakom processorientering är således att verksamhe-
tens processer skall kvalitetssäkras, vilket innebär att man job-
bar med en uttalad målsättning om att alla patienter med samma 
åkomma skall behandlas på samma sätt. En annan är att man iden-
tifierar processer och arbetsrutiner som är mindre viktiga för be-
handlingens utfall och försöker eliminera dessa. 

Syftet med processorientering är alltså att kontinuerligt för-
bättra verksamheten genom att de som arbetar där ständigt fun-
derar över hur omhändertagandet av patienterna kan effektivise-
ras och förbättras via ändrad organisation och nya arbetsrutiner. 
Processorientering innebar indirekt en kritik av målstyrnings-
modellen, som var dominerande när processorienteringsmodellen 
först introducerades. Förespråkarna för processorientering me-
nar att målstyrning innebär en risk för att man i organisationer 
slutar anstränga sig när målet är uppnått, och anser att det är vik-
tigt att man i stället förmår personalen att löpande reflektera över 
hur saker och ting kan göras annorlunda inom en organisation. 

En annan modell, som tilldragit sig stort intresse efter mark-
nadsstyrningsvågen i början av 1990-talet, är vad som kallas ba-
lanserade styrkort (eller balanserad styrning). Enligt en statlig 
utredning hade elva landsting infört eller planerade att införa ba-
lanserade styrkort 2005 (Ds 2005:7). Till det kommer alla sjukhus 
och vårdcentraler som på eget bevåg infört eller planerar att infö-
ra modellen. Balanserade styrkort lanserades ursprungligen inom 
näringslivet, som ett hjälpmedel för företag att genomföra plane-
rade strategier och se till så att långsiktiga planer genomfördes 
av medarbetarna. Modellen kom senare att anpassas och överfö-
ras till den offentliga sektorn och hälso- och sjukvården. 

Balanserade styrkort vilar på två grundprinciper. En av dem 
kan sammanfattas i devisen att endast det som kan mätas är vad 
som produceras (eller What You Measure is What You Get), som 
bygger på ett antagande om att medarbetare koncentrerar sig 
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på att genomföra de moment i verksamheten som faktiskt följs 
upp. En annan grundprincip är att fler dimensioner än den eko-
nomiska bör mätas eftersom risken annars är stor för överbeto-
ning av ekonomin, med risk för kortsiktighet och kvalitetsbris-
ter som följd. Förutom ekonomiska aspekter mäts och dokumen-
teras även verksamhetsdimensioner som arbetsprocesser, patien-
ternas upplevelse av vården samt personalens utveckling och lä-
rande, genom styrkorten. Balanserade styrkort som styrmodell 
handlar alltså om att ta fram olika mått på sjukvårdens verksam-
het och löpande sammanställa dessa för att dokumentera resulta-
ten. Tanken är att man genom att noggrant mäta hur väl organi-
sationen klarar att uppfylla sina angivna mål skall styra den mot 
högre effektivitet. 

Det intresse som i dag finns bland landstingen för balansera-
de styrkort kan delvis förklaras med att den tidigare styrning-
en under 1990-talet ganska ensidigt varit inriktad på ekonomi 
och budgetfrågor, och inte lika tydligt beaktat vad som faktiskt 
åstadkoms i verksamheten. Det är i dag (2007) för tidigt att dra 
några definitiva slutsatser om effekterna av balanserade styrkort, 
men de fördelar som har noterats handlar om att styrkorten ger 
en mer fullständig bild av verksamheten, vilket har uppskattats 
inte minst av vårdens personal (Aidemark 2001, Hallin och Kast-
berg 2002). Den kritik som framförts har handlat om att styrmo-
dellen tar lång tid att implementera eftersom det kan ta lång tid 
att arbeta fram bra nyckeltal och vinna stöd för dem i organisatio-
nen. Vissa kritiker har också ansett att en del nyckeltal är poäng-
lösa och att för många eller för få nyckeltal används (Hallin och 
Kastberg 2002). Sammantaget tyder erfarenheterna hittills på att 
styrtekniken med balanserade styrkort är ganska krånglig att an-
vända för landstingen.

Sedan några år arbetar landstingen också med effektiviserings-
idéer som påminner om 1970-talets såtillvida att de handlar om 
att utnyttja stordriftsfördelar i verksamheten genom specialise-
ring och sammanslagningar. Planeringstänkandet, där man arbe-
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tar med vårdproduktionens yttre struktur, har delvis återkom-
mit. I flera delar av landet har landsting slagits samman till regio-
ner och sjukhus gått samman i storsjukhus eller parsjukhus. Inom 
många landsting sker också i dag samverkan med andra landsting, 
exempelvis genom att patienter skickas över landstingsgränser-
na. Utvecklingen tycks drivas av en önskan att se över sjukvår-
dens yttre organisering och undersöka möjligheter till samord-
ningsvinster, exempelvis genom att slå samman behandlingsenhe-
ter och koncentrera vissa typer av behandlingar till färre platser 
(se Brorström och Siverbo 2004a, Siverbo 2004b). 

Ett aktuellt exempel är den pågående sammanslagningen av 
Karolinska sjukhuset och Huddinge sjukhus i Stockholm. Ett 
annat är det flertal sammanslagningar av sjukhus som skedde i 
Västsverige i slutet av 1990-talet. Sjukhussammanslagningarna 
i Västsverige har medfört viss omfördelning av arbetsuppgifter, 
i enlighet med de ursprungliga planerna, men många av de pla-
nerade förändringarna mötte så starkt motstånd från medborga-
re och verksamhetsföreträdare att de inte kunde genomföras. Sär-
skilt starka protester framfördes i samband med planerad avveck-
ling av akutmottagningar.

Samordningssträvandena gäller framför allt den resurskrävan-
de specialiserade vården. Ett centralt motiv bakom samordning 
och specialisering är att åstadkomma högre kvalitet, större pa-
tientsäkerhet och lägre kostnader. Det ökade intresset för sam-
ordning och organisationsreformer som berör sjukvårdens yttre 
produktionsstruktur (var enheter är lokaliserade och hur arbets-
fördelningen ser ut mellan dem) kan delvis ses som en reaktion 
mot den fragmentisering av sjukvårdens organisation som sked-
de i samband med decentraliseringen på 1970-talet, då många 
vårdenheter gjordes administrativt och ekonomiskt självständi-
ga. Den delvisa återgång till långsiktig och storskalig planering 
som märkts inom landstingen på 2000-talet kan också ses som ett 
slags underkännande av de tidigare idéerna om effektivisering ge-
nom marknadsbaserade organisationsmodeller som beställare–
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utföraremodellen, upphandling, konkurrensutsättning och kon-
traktsstyrning. 

I stället för att lita till att starkare ekonomiska incitament 
bland dem som arbetar inom vården automatiskt, eller genom 
marknadens »osynliga hand«, skapar en effektiv sjukvård har po-
litikerna under senare år åter visat intresse för att själva hand-
fast styra utvecklingen genom att planera för och omorganisera 
olika vårdenheters verksamhet och geografiska lokalisering. Ut-
vecklingen kan också beskrivas som att man, från att ha sökt ef-
fektivisering genom att påverka enskilda aktörers bevekelsegrun-
der på mikronivån, åter sökt sig till en mer översiktigt styrning och 
planering på samhällsnivå eller makronivå. Utvecklingen mot sam-
manslagningar av sjukhus och försök att på detta sätt öka effekti-
viteten bör också ses mot bakgrund av medicinsk-tekniska land-
vinningar, som skapar ett ökat behov av resurskrävande investe-
ringar i ny apparatur vilket kräver ett visst patientunderlag för 
att löna sig ekonomiskt. När behandlingsformer som kräver dyra 
investeringar utvecklas är det därför naturligt att sådana koncen-
treras till ett fåtal sjukhus.

I en översiktlig analys av hur idealen för organisering och styr-
ning har skiftat i landstingen sedan 1970-talet kan två intressanta 
pendelrörelser noteras. Den ena utgörs av stordriftsidealets över-
gång till ett småskalighetsideal under delar av 1980- och 1990-ta-
len och dess återkomst i mitten av 1990-talet. Den andra utgörs 
av planeringsidealets övergång till ett marknadsideal mot slutet 
av 1980-talet och dess återkomst vid mitten av 1990-talet. Den-
na sammanfattning av utvecklingen är givetvis en förenkling och 
vissa nyanseringar är nödvändiga. 

För det första är det svårt att bortse från att pendelrörelserna 
hänger samman, det vill säga att planering hör samman med stor-
drift och att marknad förutsätter en viss decentralisering. För det 
andra bör inte pendelmetaforen skymma det faktum att helt nya 
modeller tillkommit och att lärdomar dragits på vägen. Även om 
det till exempel för närvarande inte talas lika mycket om mark-
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nadskonkurrens och decentralisering är sådana styrningsmodeller 
fortfarande vanliga inom landstingen. Alla landsting upphandlar 
i dag vårdtjänster av privata aktörer, även om omfattningen va-
rierar stort. Marknadsinspirerade organisationslösningar betrak-
tas dock knappast längre som en patentlösning på effektivitets-
problem inom hälso- och sjukvården. 

Man bör också tillägga, för att nyansera bilden, att det inte all-
tid är så att landstingen inför de nya organisations- och styrmo-
deller som diskuteras. I praktiken är det sällan fråga om totala ge-
nomslag för modellerna, utan vissa delar av den. Det finns lands-
ting som helt avstår från att anamma nya organisationstrender, 
men det är förmodligen svårt att finna något som helt stått vid 
sidan av breda organisationstrender under 1970- och 1980-talen, 
som decentralisering, målstyrning och införande av ekonomiska 
ansvarsenheter. Organisationsforskningen visar också att det inte 
är ovanligt att nya organisationsmodeller införs mest på ytan. Det 
finns dessutom exempel på att landsting infört stora delar av en 
viss modells bakomliggande idéer men avstått från att nämna mo-
dellen vid namn. Båda dessa fenomen gör att det i praktiken ofta 
är svårt att bestämma en ny organisationsmodells faktiska ge-
nomslag i sjukvården, även om den diskuteras brett. 

Till detta kommer den viktiga observationen att nya styrmo-
deller tillämpas inte på samma sätt i alla landsting, på alla sjuk-
hus och i alla primärvårdsområden. Detta beror dels på att kon-
sulter och andra, som presenterar modellerna för beslutsfattare 
inom landstingen, ofta justerar deras innehåll så att de skall passa 
det aktuella landstinget. En annan orsak till att modellerna änd-
rar innehåll är att användarna, det vill säga politiker och tjänste-
män i de landsting där de introduceras, anpassar modellerna så att 
de blir mer användbara för deras specifika syften. Inom organi-
sationsteorin karaktäriseras detta som att det sker en »översätt-
ning« av modellernas övergripande idéer till organisationernas lo-
kala behov och förutsättningar (Czarniawska och Sévon 1996).
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Sammanfattningsvis kan man alltså notera ett ökat intresse 
bland sjukvårdspolitiker under senare år för att effektivisera häl-
so- och sjukvården genom planering och samordning, vilket står 
i kontrast till att effektivisera genom konkurrens. Samordning 
har bland annat kommit till uttryck genom sammanslagningar 
av vårdenheter och intensifierad samverkan mellan landsting. På 
många håll har också intresse väckts för att förbättra verksamhe-
ten med hjälp av så kallad processorienterad styrning. 

Varför ändras organisation  
och styrning inom vården?
Ett gemensamt drag hos alla de organisationsmodeller som be-
skrivits ovan och som introducerats inom den svenska sjukvården 
under senare decennier är att de bygger på idéer om effektivitet, 
antingen genom att ge förutsättningar för resurssnålare sjukvård 
eller högre kvalitet, eller – allra helst – båda delarna. I en del mo-
deller har även funnits ambitioner att utveckla demokratin inom 
landstingen genom att decentralisera inflytande till lokala poli-
tiska nämnder. Avsikten med detta kapitel är inte att göra en full-
ständig utvärdering av de olika styrmodeller som beskrivits. De 
studier som refererats visar emellertid att dessa tämligen sällan 
lever upp till politikernas förväntningar. Om detta beror på att 
det är fel på modellerna i sig, politikernas förväntningar eller den 
praktiska tillämpningen av modellerna är svårt att svara på. Det 
faktum att de införda modellerna i praktiken ofta inte har kun-
nat öka effektiviteten särskilt mycket, eller haft andra sidoeffek-
ter som varit negativa, har i sig ofta varit en drivkraft till att man 
fortsatt söka efter nya och bättre organisationsmodeller. Ett ge-
nomgående drag i utvecklingen, när det gäller den politiska styr-
ningen av sjukvården under den period som behandlats, kan allt-
så sägas vara strävan efter att öka effektiviteten. Nästa fråga blir 
då varför detta ansetts så viktigt?
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Ur medborgarnas synvinkel finns det alltid anledning att öka 
effektiviteten inom landstingens hälso- och sjukvårdsverksam-
het. Verksamheten finansieras med medborgarnas skatter och 
därigenom kan det sägas finnas en grundläggande skyldighet från 
ansvariga politikers sida att sörja för ökad effektivitet, det vill 
säga att utifrån en given kvalitetsnivå minimera resursåtgången, 
eller utifrån en given resursmängd maximera verksamhetens kva-
litet. Ett annat, mer specifikt skäl är att det hela tiden ställs stör-
re krav på landstingen och sjukvården. Sjukvårdssystemet går 
inte att avgränsa från samhället i övrigt, utan är ett öppet system 
där olika förändringsprocesser i omvärlden ständigt griper in och 
påverkar förutsättningarna. 

Tre omvärldsförändringar under senare tid brukar anses som 
särskilt betydelsefulla för hälso- och sjukvården. Den första är de 
demografiska förändringar som innebär att befolkningen blir allt 
äldre, vilket medför att efterfrågan på hälso- och sjukvård ökar 
(Socialstyrelsen 1998). Den andra är den medicinsk-tekniska ut-
vecklingen av ny apparatur, nya behandlingsformer och nya läke-
medel, som innebär att alltmer avancerad och kostsam sjukvård 
blir möjlig (Aaron 1996). Den tredje förändringen är att patien-
ternas förväntningar på hälso- och sjukvården blir allt högre, vil-
ket måhända delvis är en följd av att det i dag bland medborgar-
na finns en större kännedom om vad hälso- och sjukvården för-
mår, men även av en mer sällsynt krävande attityd (Moran 1999). 
Alla dessa förändringar kan anses ställa ökade krav på hälso- och 
sjukvårdens effektivitet genom att de bidrar till att efterfrågan på 
sjukvård ökar samtidigt som de resurser som finns tillgängliga är 
konstanta, åtminstone på kort sikt. 

En tredje orsak till att många tycker att effektiviteten i häl-
so- och sjukvården måste öka är att den uppfattas som alltför låg i 
dagsläget. Vanligast är kanske att man pekar på brister och trög-
heter i verksamheten, till exempel väntetider för patienterna eller 
dålig kvalitet på vårdtjänsterna. Väntetider och bristande kvali-
tet ses då inte i första hand som resultatet av resursbrist, utan 
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dålig organisation och suboptimalt utnyttjande av befintliga re-
surser. Till stöd för en sådan uppfattning tas ibland mätningar av 
resultaten i vården eller dess produktivitet (hur mycket tjänster 
som produceras utifrån givna resurser). Mätningar av produkti-
vitet inom sjukvården är dock svåra att göra och ofta kontrover-
siella. 

Som påtalats av företagsekonomen Nils Brunsson kan sjuk-
vård anses höra till en kategori av offentlig verksamhet som arbe-
tar med svåra eller olösliga problem. Motstridiga intressen skall 
ständigt hanteras och ibland saknas optimala lösningar (Bruns-
son 1986). Det är omöjligt att lyckas fullt ut med att bota och 
lindra och det kommer alltid att finnas olika uppfattningar om 
vilka specialiteter som skall prioriteras och vad som är en optimal 
avvägning mellan skatteuttag och vårdkvalitet. Hälso- och sjuk-
vårdsorganisationernas förutsättningar att framstå som effektiva 
i medborgarnas ögon är därigenom begränsade. 

Ett annat skäl till att effektiviteten inom sjukvården uppfattas 
som bristfällig är att nya organisationsmodeller i sig skapar för-
väntningar om ökad effektivitet – förväntningar som dock vanli-
gen inte kan uppfyllas. Det är i och för sig svårt att på ett bra sätt 
utvärdera sådana modellers effekter, men det går ofta att konsta-
tera att de i alla fall inte förmådde nå upp till de stolta principer 
som proklamerades när de infördes. Samtidigt presenteras ofta 
andra, alternativa modeller som mer ändamålsenliga. Förklaring-
en är att befintliga modellers praktik nästan undantagslöst kom-
mer till korta när de jämförs med alternativa modellers teoretis-
ka principer ( jfr. Aidemark 2001 och Holmblad Brunsson 2005). 
Upplevd effektivitetsbrist kan alltså bero på att verkligheten 
jämförs med ett idealtillstånd.

Det tycks med andra ord som om det alltid finns skäl att från 
politiskt håll försöka förbättra effektiviteten inom vården genom 
att ifrågasätta befintliga organisationsmodeller och söka efter 
andra, bättre. Föreställningen om ökad effektivitet som ett vik-
tigt mål för sjukvården skapar därmed i sig ett förändringstryck 
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och en ständig strävan efter nya organisationslösningar. Detta 
förklarar emellertid inte varför vissa modeller blir mer populära 
bland politiker och tjänstemän under en viss tidsperiod än andra.

Vad avgör vad som uppfattas  
som en bra organisationsmodell?
Inom de flesta offentliga organisationer finns det vid varje tid-
punkt en uppsättning möjliga alternativ till den rådande effek-
tiviseringsmodellen (Jönsson 1988). När tilltron till den befint-
liga modellen avtar finns det alltså alltid nya modeller att ersät-
ta den med. En viktig men svårbesvarad fråga är vad som avgör 
vilken av dessa modeller som väljs. Varför blev exempelvis just 
modeller som var inspirerade av marknadens dynamik (konkur-
rens, upphandling, prestationsersättning etc.) så populära inom 
svensk sjukvård under 1980- och 1990-talen?

En förklaring till marknadsmodellernas popularitet är att den 
svenska samhällsdebatten, precis som i många andra länder i väst-
världen, influerades av liberala idéer under samma period. Ekono-
mer som Milton Friedman och James Buchanan förde fram idéer 
som handlade om vikten av att minska statens inflytande och öka 
marknadskrafternas genomslag i samhället. Sådana så kallade ny-
liberala idéer påverkade särskilt tydligt den förda politiken i Ro-
nald Reagans usa och Margret Thatchers Storbritannien. Lik-
nande idéer om värdet av marknadens dynamik för att öka effek-
tiviteten kom att påverka synen på sjukvården i dessa och många 
andra länder. Särskilt inflytelserika blev den amerikanske ekono-
men Alain Enthovens idéer om vikten av konkurrens även inom 
offentligt finansierad sjukvård (Blomqvist 2002). 

Även den offentliga sektorns omfattning och effektivitet i all-
mänhet ifrågasattes. Mätningar av den svenska opinionen i frå-
gan om den offentliga sektorns storlek (Nilsson 2004) visar att 
befolkningen, i mitten av 1980-talet, var tudelad – ena halvan an-
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såg att den offentliga sektorn var för stor, lika många hade mot-
satt uppfattning. Mot slutet av 1980-talet skedde en dramatisk 
förändring och 1990 var det tre gånger fler medborgare som ville 
minska på den offentliga sektorn än som motsatte sig detta. Sär-
skilt intressant är att det inom alla grupper av partisympatisörer 
fanns en majoritet bland dem som ville ha en mindre offentlig sek-
tor. Denna ideologiska miljö var sannolikt gynnsam för de mark-
nadsinspirerade modeller som kom att prövas inom landstingen 
och utgör därmed en del av förklaringen till att sådana modeller 
valdes.

Andra förklaringar som har lanserats är att marknadsmodel-
lerna är uttryck för ett slags idémässigt »mode« (Borgert 1992). 
En närliggande förklaring är den av sociologiska institutionalister 
förfäktade tesen att organisatoriska reformer främst syftar till att 
öka legitimiteten i den förda politiken. Ett sätt för den politiska 
ledningen och chefstjänstemännen i landstingen att skapa legiti-
mitet för sig själva och sin verksamhet är att visa att den är ef-
fektiv och att nya organisationsmodeller införs för att främja det-
ta syfte. Men eftersom det saknas bra instrument för att bedöma 
effektiviteten inom sjukvården är detta svårt att belägga. Under 
sådana villkor – menar vissa forskare – kan beslutsfattarna skapa 
legitimitet genom att anpassa sig till rådande föreställningar och 
normer i omvärlden om vad som anses vara effektiv organisation 
och styrning (Brunsson 1986).

Hinder för implementering  
av nya organisationsmodeller
Som konstaterats ovan är det inte ovanligt att nya organisations- 
och styrmodeller inte genomförs fullt ut eller att de, om de in-
förs, ger andra effekter än de avsedda. En förklaring till varför det 
inte alltid blir som det är tänkt när organisationsreformer införs 
inom landstingen är att sjukvård som verksamhet har vissa speci-
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ella egenskaper. Till skillnad från många andra organisationer där 
styrningen sker uppifrån och ner, i en hierarkisk struktur, präglas 
sjukvården av motstridiga viljor och en ständigt pågående makt-
kamp mellan olika grupper av aktörer. Dessa är tre till antalet och 
kan beskrivas som att de företräder olika domäner inom sjukvår-
dens organisation: den administrativa, den politiska och den pro-
fessionella (Kouzes och Mico 1979). Vilket resultat införda orga-
nisationsreformer får kan därför åtminstone delvis förstås som 
beroende av samspelet mellan de olika domänerna och hur dessa 
förhåller sig till de nya organisationsmodellerna.

Den administrativa domänen består av de chefer och adminis-
tratörer som är verksamma inom landstingen. Ofta är det tjänste-
männen som är källan till nya organisations- och styrmodeller ef-
tersom de först kommer i kontakt med nya organisatoriska mode-
trender. Ambitionen inom denna domän är att öka sjukvårdens 
effektivitet, det vill säga att få ut så mycket sjukvård som möjligt 
för tillgängliga resurser. 

Den politiska domänen är formellt sett den överordnade. Po-
litikernas uppgift är att se till att sjukvården fördelas till patien-
terna på ett rättvist sätt. Denna uppgift är svår eftersom det finns 
många olika uppfattningar om vad som är rättvist och de före-
träder många olika grupper samtidigt, såsom patienter, personal, 
medborgare och skattebetalare. Politikerna har ofta spelat en vik-
tig roll när nya organisationsmodeller prövats, ofta som pådriva-
re, ibland som bromsare när det upptäckts att en viss modell inte 
fungerat väl. Det finns också exempel på att den politiska ledning-
en förändrat innehållet i modellerna efter protester från medbor-
gare, vårdpersonal eller andra politiker. Ett sådant exempel är 
när de ledande politikerna inom landsting med beställare–utfö-
raremodell ingrep i beställningsprocessen eftersom de ansåg att 
de beställningar som gjordes var ogenomtänkta. Beställarna hade 
valt att satsa på primärvård och då räckte inte deras pengar för 
att beställa sjukhusvård i en sådan omfattning att sjukhusen kun-
de täcka sina kostnader. 
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Beställarnas bedömning var att den ökade satsningen på pri-
märvård skulle minska belastningen på sjukhusen. Företrädarna 
för sjukhusen menade att den bedömningen var alltför optimis-
tisk och att de måste få behålla sina resurser till dess att efter-
frågan på sjukhusvård verkligen minskade. Ledande landstings-
politiker valde att gå på sjukhusföreträdarnas linje och beställar-
na tvingades ändra sina beställningar. Det gav upphov till en del 
kritik från beställarna i det aktuella landstinget, som menade att 
den införda beställare–utföraremodellen inte gavs möjlighet att 
fungera som avsett (se Siverbo 2004a). 

Ett annat exempel på hur landstingspolitiker har hejdat för-
ändringsprocesser är de strukturförändringar i form av samman-
slagningar och omlokaliseringar av behandlingsenheter som pla-
nerats i många landsting sedan slutet av 1990-talet. När medbor-
garna på de orter där viss verksamhet skulle försvinna protestera-
de, avbröts de planerade sammanslagningarna eller omförhand-
lades så att medborgarna blev nöjda. I många landsting förefal-
ler det också finnas ett slags informella överenskommelser om att 
utbudet av sjukvård skall behållas på befintliga orter där det re-
dan finns. Det har givit upphov till ett fenomen som skulle kunna 
kallas Territoriellt Baserad Anslagstilldelning, tba (Brorström 
och Siverbo 2004b), vars innebörd är att resurser inte enbart kan 
fördelas till olika verksamheter utan även måste fördelas rättvist 
mellan olika geografiska områden inom ett landsting eller en regi-
on. Annars finns det risk att de regerande politiska partierna tap-
par röster i vissa områden eller att nya missnöjesparter etableras. 
Sådana överenskommelser eller eftergifter i förhållande till mer 
rationell (och effektiv) styrning och resursfördelning visar att 
den politiska domänen präglas av en annan logik än den administ-
rativa, där bibehållandet av väljarnas stöd spelar en central roll. 

Den professionella domänen inom sjukvården utgörs av dem 
som arbetar inom verksamheten och har medicinsk utbildning. 
Även denna domän har inflytande över implementeringen och an-
vändningen av nya organisationsmodeller. Den professionella do-
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mänen är genom sitt kunskapsövertag och sin placering den mest 
inflytelserika och har därigenom goda möjligheter att inverka på 
organiseringen av verksamheten. Det är svårt för politiker och 
administratörer att driva igenom förändringar som den medicin-
ska professionen är emot, särskilt om den kan argumentera för att 
dessa är till nackdel för patienterna. Generellt sett är den med-
icinska professionen förändringsobenägen när det gäller organi-
satoriska reformer. Den är också vanligen kritisk till reformpro-
cesser som bidrar till ökad administration och tar tid från pa-
tientarbetet. Många läkare har exempelvis varit mycket kritiska 
till beställare–utföraremodellen, liksom till senare tids planera-
de strukturförändringar genom sammanslagning av enheter och 
koncentration av verksamhet. I många fall har också läkarprofes-
sionens protester lett till att reformer avbrutits eller modifierats.

Varför förändras styrningen inom sjukvården?
Ambitionen i det här kapitlet har varit att förklara varför orga-
nisations- och styrmodeller inom sjukvården försvinner och er-
sätts av nya. Analysen visar att strävan efter ökad effektivitet har 
varit en viktig drivkraft bakom organisatorisk förändring inom 
de svenska landstingen efter 1970. Det skall inte tolkas som att 
landstingens hälso- och sjukvårdsverksamhet nödvändigtvis är 
mindre effektiv än annan privat eller offentlig verksamhet, utan 
att den av skäl som beskrivits ovan uppfattas som ineffektiv, sär-
skilt av politiker och tjänstemän. Till detta kommer att nya de-
mografiska, medicinsk-tekniska och ekonomiska förutsättningar 
ställer krav på ökad effektivitet eftersom de skapar ökad efterfrå-
gan på vård samtidigt som resurserna är fortsatt begränsade. 

En viktig slutsats i kapitlet är också att lanserandet av nya or-
ganisationsmodeller i sig bidrar till uppfattningen att effektivite-
ten i den tidigare organisationen är låg. Kunskapen om nya mo-
deller blir då en egen drivkraft bakom förändringar. Av detta re-
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sonemang följer att organisationsförändring inte enbart sker på 
grundval av identifierad ineffektivitet och faktiska behov av för-
bättringar i det avseendet, utan även genom kunskapstillväxt och 
inflytande av nya idéer om styrning och organisation.

Den omgivande politiska och sociala miljö i vilken landstingen 
verkar har betydelse för vilka effektiviseringsmodeller som un-
der olika tidsperioder uppfattas som effektiva. Under 1980- och 
1990-talet hade, som vi kunnat konstatera ovan, så kallade nyli-
berala idéer ett tydligt inflytande över vilka organisationsmodel-
ler som ansågs främja effektiviteten och anammades av politiker 
och tjänstemän inom landstingen. Under tidigare decennier hade 
idéer om planering och decentralisering – inspirerade åtminstone 
delvis av vänsterorienterade ideal om social ingenjörskonst och, 
senare, lokal demokrati – en liknande inverkan. Det vittnar om 
att ideologier – större idésystem om hur samhället bör organise-
ras – påverkar organisations- och styrideal även inom sjukvården. 
Än så länge är dock kunskaperna begränsade om vad som påver-
kar sådana ideologiers framväxt och om varierande genomslag i 
olika samhällen över tid.

Avslutningsvis kan det synas lämpligt att fundera kring frågan 
om det över huvud taget är möjligt för politiker och tjänstemän 
att styra sjukvården. Historien tycks gång på gång visa att nya or-
ganisationsmodeller kommer till korta. Är det så att de ständiga 
försöken att förbättra styrningen genom ny organisation egent-
ligen är en oframkomlig väg för att nå ökad effektivitet inom vår-
den? Det som talar för en sådan pessimistisk tolkning är att de 
som skall styras är professionella grupper som arbetar inom sjuk-
vården och som i praktiken inte är särskilt mottagliga för styr-
ning från politiker och administratörer, särskilt om den kringskär 
deras möjlighet att bedriva medicinsk verksamhet på det sätt som 
de själva anser bäst. De medicinska professionerna – främst läka-
re och sjuksköterskor – hålls samman av sin utbildning och egen 
kunskap om hur medicinsk verksamhet bör organiseras för att be-
handlingar skall vara effektiva: en kunskap som vare sig politiker 
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eller tjänstemän besitter. Kunskapsövertaget hos de medicinska 
professionerna och det faktum at det är de som utför vårdarbetet 
gör att de i stor utsträckning styr sig själva (Ouchi 1980). Det är 
inte heller vare sig möjligt eller önskvärt att politiska beslutfat-
tare detaljstyr den praktiska verksamhet som bedrivs inom pro-
fessionella organisationer som sjukvården. 

Ett större bekymmer är att politikerna i landstingen i så ringa 
utsträckning haft förmåga att styra de yttre betingelserna för 
vården, som ekonomi, prioriteringar och övergripande organisa-
tionsfrågor. Detta kan emellertid endast till del förklaras av svå-
righeterna med att styra den medicinska professionen. Ett minst 
lika stort problem har varit att politiska beslutsfattare avstått 
från att driva igenom planerade förändringar på grund av protes-
ter från lokala väljare.
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 7.  Organisationsförändringar och  
prioritering i svensk sjukvård

Peter Garpenby och Per Carlsson

I många länder – inklusive Sverige – har samhällets politik för 
att främja hälsa kommit att bli liktydig med ökad tillgäng-
lighet till tjänster producerade av för ändamålet utbildade 

yrkesgrupper inom det som brukar kallas sjukvårdssystem. Poli-
tiken har realiserats dels genom stöd till medicinsk forskning och 
utbildning, dels genom att kostnaderna för vård avlastats den en-
skilde och lyfts över till kollektiv finansiering – genom skatter el-
ler försäkringar. Därmed har nya utmaningar för sjukvårdssyste-
met uppstått, såsom att etablera politisk kontroll och hitta lämp-
liga styrformer för hur de kollektivt insamlade resurserna skall 
fördelas mellan sjukvårdens olika delar. Gemensamt finansierad 
sjukvård förutsätter alltid någon typ av administrativ styrning 
av tillgängliga resurser, till skillnad från fördelning via en mark-
nad. Detta förutsätter i sin tur prioriteringar. Olika typer av val 
eller prioriteringar, där man sätter något före något annat, kan 
ske mer eller mindre öppet och systematiskt. Just ökad öppenhet 
vid prioriteringar var en viktig aspekt för riksdagen när den fat-
tade beslut om de prioriteringsprinciper som gäller för sjukvår-
den sedan 1997. Sedan dess har diskussioner om prioriteringar 
förts mer öppet, men i praktiken görs prioriteringar i sjukvården 
fortfarande nästan alltid dolt (Prioriteringscentrum 2007). 

I Sverige tycks det för närvarande finnas en bred enighet om 
att det är viktigt att utöva en demokratisk kontroll över hälso- 
och sjukvård genom att ge folkvalda politiker inflytande över re-
sursfördelningen. Detta betonas starkare i vårt land än i många 
andra länder och kommer till uttryck genom att direktvalda po-

(187 )
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litiker styr landstingen. Den politiska styrningen av sjukvården 
motiveras av att många beslut som rör vården baseras på ett stort 
inslag av värderingar förutom fakta. Att bestämma vad som skall 
ingå i sjukvårdens uppdrag och vad som inte skall göra det, eller 
vilka tjänster som skall beläggas med avgifter, handlar i grunden 
om prioriteringar.

I detta kapitel visas hur man från nationell nivå sedan 1990-
talet försökt styra utvecklingen inom sjukvården mot mer öpp-
na prioriteringar. Bakgrunden är de förändrade demografiska och 
kunskapsmässiga förutsättningar som gör att efterfrågan på sjuk-
vård kommit att öka, samtidigt som de ekonomiska ramarna för 
vården är fortsatt begränsade. 

Ibland uppfattas prioriteringar som helt nya företeelser i 
svensk sjukvård. Vi kommer att visa att olika former av ransone-
ringar och begränsningar alltid har funnits i den svenska sjukvår-
den, men att sådana beslut kan komma att upplevas som mer kon-
fliktfyllda i framtiden. I kapitlet visas också att det finns hinder 
och motstånd mot öppna, politiskt styrda prioriteringar. Slutli-
gen berör vi möjliga framtida utvecklingslinjer för den fortsatta 
strävan efter öppna prioriteringar inom sjukvården. En slutsats i 
kapitlet är att politiker har svårt att fatta beslut om vad som inte 
skall ingå i den offentliga sjukvården eftersom sådana ställnings-
taganden riskerar att uppfattas som kontroversiella när de blir of-
fentliga. I stället bör den politiska styrningen i detta fall förmod-
ligen ske på »en amlängds avstånd«. Samtidigt kan det vara vik-
tigt för sjukvårdens legitimitet att även andra samhällsaktörer 
– expertgrupper, medborgarråd etc. – får medverka till att skapa 
procedurer för prioriteringsbeslut.
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Vad är prioriteringar?
Rent begreppsligt innebär prioritering medvetna val mellan al-
ternativ i form av rangordning efter bestämda kriterier (till ex-
empel hälsorelaterade behov). Prioriteringar inom sjukvården 
görs på olika nivåer inom systemet, med olika typer av aktörer in-
blandade: inte bara politiker utan även tjänstemän, vårdpersonal, 
patientorganisationer och medborgare. Det kan hävdas att pri-
oriteringsbeslut fattas på åtminstone fyra olika nivåer inom den 
svenska sjukvården.

1. På den nationella nivån fördelas resurser mellan hälso- och sjuk-
vård och andra samhällssektorer. Visserligen har landstingen ett 
förhållandevis stort självbestämmande men regering och riksdag 
kan ingripa om kostnaderna för sjukvården skulle överstiga vad 
som anses samhällsekonomiskt lämpligt. Under 1990-talet inför-
des skattestopp för landstingen och senare har ett lagstadgat krav 
på balans i landstingens (och kommunernas) ekonomi införts. Re-
geringen kan därutöver tilldela pengar till särskilda insatser inom 
landstingen som anses viktiga. Exempel på sådana under senare 
år är psykiatrireformen, Ädelreformen och olika planer för pri-
märvården. På detta sätt sker på den nationella nivån en priorite-
ring mellan hälso- och sjukvård och andra samhällssektorer, även 
om man kanske inte medvetet resonerar i sådana termer.

2. På landstingsnivå sker en fördelning av resurser mellan olika 
sjukdomsgrupper genom att politikerna på denna nivå fördelar 
medel mellan olika vårdenheter och verksamheter. I vissa lands-
ting sker resursfördelningen genom mer specificerade uppdrag 
eller beställarkontrakt medan upphandling av vård i konkurrens 
är sällsynt. I undantagsfall markerar staten direkt genom lagstift-
ning att vissa aktiviteter måste beredas plats inom landstingens 
samlade resursutrymme, till exempel beträffande rättspsykiatri 
och aborter. 

3. På den kliniska nivån – mottagningar och vårdavdelningar – 
fattas beslut, vanligen av läkare, om vilka grupper som skall få 
medicinska tjänster och vilka behandlingar som skall ges. På den-
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na nivå beslutar man också om att införa nya teknologier eller be-
handlingsmetoder som kan leda till att grupper med vissa medi-
cinska problem får en större resurstilldelning. 

4. På den kliniska nivån fattas också resurstilldelningsbeslut som 
gäller vården av enskilda patienter. Sådana beslut tas vanligen i 
samråd med patienter och anhöriga och måste falla inom ramen 
för landstingets policy och riktlinjer. 

Dock är det knappast någon som tror att alla löpande beslut 
om resursfördelning som fattas på de ovan nämnda nivåerna är ut-
tryck för medvetna prioriteringar. I praktiken sker prioriteringar 
mellan olika behov inom sjukvården nästan alltid genom många, 
olika och svåröverskådliga beslut. 

Den typ av prioritering som huvudsakligen görs inom en sjuk-
domsgrupp, klinik eller yrkesgrupp (punkt 3 ovan) brukar kal-
las vertikal prioritering. I Sverige pågår i dag på flera håll arbete 
med riktlinjer för vertikala prioriteringar inom sjukvården, där 
syftet är att ge stöd och vägledning för i första hand kliniskt vård-
arbete och att bättre förstå resonemanget bakom de prioritering-
ar som faktiskt görs. Prioriteringar mellan olika sjukdomsgrupper, 
verksamhetsområden, och vårdenheter inom ett landsting invol-
verar politiker och brukar benämnas horisontella (punkt 2 ovan). 
Gränsen mellan vertikala och horisontella prioriteringar är emel-
lertid inte skarp. Politiska prioriteringar handlar i regel om re-
sursfördelning till olika verksamhetsområden, snarare än beslut 
om specifika insatser. De få försök som gjorts att åstadkomma 
större tydlighet och öppenhet har väckt uppmärksamhet. I vissa 
situationer kan även politiska prioriteringar röra specifika vård-
insatser. Det kan då gälla gränsen för det offentliga åtagandet, 
som när politiker uppmuntrar vården att skärpa indikationer för 
olika behandlingar (som vid införandet av allmän vårdgaranti), 
eller beslutar om avgifter för vissa medicinska åtgärder. 

En prioritering – eller medveten rangordning av olika alter-
nativ – kan användas som underlag för resursfördelning mellan 
verksamheter. Den kan också användas om beslutsfattaren vill 
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fördela överskott av resurser på ett visst sätt. Men när resursbrist 
råder – som det ofta gör i vården – kan prioriteringar också läggas 
till grund för olika typer av ransoneringar av vårdinsatser. Ran-
sonering innebär att resurser på olika sätt undanhålls patienter-
na eller inte kommer dem tillgodo. Det kan ske på flera olika sätt. 
Ett är när hinder för vårdkonsumtion upprättas genom patientav-
gifter, vilket åtminstone för vissa kan medföra att man avstår från 
att söka vård om behovet inte är stort. Genom att avgiftsdifferen-
tiera på olika vårdnivåer kan man också försöka styra patienterna 
till den billigare primärvården. 

Ransonering kan också ske genom avledning, exempelvis ge-
nom förbud mot eller administrativa svårigheter att välja en hög-
re vårdnivå. Konkret sker detta i form av krav på så kallad remiss, 
ett tillstånd att passera till nästa vårdnivå. 

En annan vanlig styrmekanism när sjukvården skall hante-
ra en situation där alla individer som efterfrågar tjänster inte kan 
betjänas samtidigt är fördröjning, som kommer till uttryck genom 
väntelistor eller köer. Olika principer kan tillämpas för att upp-
rätta en väntelista: »först till kvarn« eller »efter behov« (Yates 
1987). Den enskilda patienten kan då påverka situationen endast 
om det finns möjlighet att fritt välja vårdgivare. En annan möjlig-
het är att bekosta vården privat, genom direkt betalning ur egen 
ficka eller försäkring. 

Ett fjärde sätt att ransonera sjukvård är vad som brukar be-
nämnas uttunning, vilket sker när kvaliteten på tjänsterna sänks 
genom att vårdpersonalen ägnar mindre tid åt patienterna eller 
att vissa behandlingar utgår. Patienterna har ofta svårt att upp-
fatta att uttunning förekommer eller att bedöma konsekvenserna 
av detta för den egna behandlingen. 

De flesta länder med offentlig finansiering av sjukvården till-
lämpar olika former av ransonering eller dold prioritering. I län-
der som Sverige, där politikerna är direkt ansvariga för att sty-
ra sjukvården, kan dolda prioriteringar till viss del ses som ett de-
mokratiskt problem, eftersom utkrävandet av ansvar för patien-
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ternas omhändertagande då ofta försvåras (vilket i och för sig 
kan vara avsikten). Som vi skall se nedan har det emellertid av 
flera skäl visat sig svårt att åstadkomma mer öppna prioritering-
ar inom sjukvården. Med »öppna« prioriteringar brukar man avse 
prioriteringsbeslut där grunderna redovisas öppet och är till-
gängliga för alla som är intresserade (Liss 2004, s. 30). 

Prioriteringar före 1990-talet
Prioriteringar och ransoneringar inom sjukvården är inget nytt 
fenomen utan har alltid förekommit. Trots detta möter man ofta 
uppfattningen att sjukvården var bättre förr. Det kan vara svårt 
att riktigt få klart för sig vad en sådan uppfattning bygger på. Det 
är sant att den svenska hälso- och sjukvården hade betydligt fler 
vårdplatser för 25 år sedan än i dag, men var innehållet i vården 
bättre? Vad vi vet är att andelen verksamma i vården med lång ut-
bildning har ökat och den personal som längre tillbaka skötte den 
tidigare slutenvårdens omfattade »hotellverksamhet« har reduce-
rats i antal. 

En annan skillnad är att det i dag finns regleringar som tydli-
gare prioriterar mellan olika behov. De regleringar som tidigare 
fanns användes främst för att ransonera vård, men kopplades mer 
sällan till prioriteringar, det vill säga uttalade principer för vil-
ka en sorts behov som ansågs viktigast. Betydelsen av att mer öp-
pet diskutera prioriteringar inom sjukvården lyftes fram först ef-
ter det att huvudmannareformen genomförts på 1960-talet – det 
vill säga efter att landstingen fick ett samlat ansvar för sjukvår-
dens olika delar, inklusive den psykiatriska vården. Genom den 
nybildade myndigheten Socialstyrelsen och expertorganet Spri 
(Sjukvårdens och Socialvårdens Planerings- och Rationaliserings-
institut) försökte staten då påverka landstingen i riktning mot 
en medveten och långsiktig planering av sjukvårdens utveckling. 
Som ett inslag i denna sjukvårdsplanering började man även dis-
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kutera i termer av behov och prioriteringar. Det skulle emellertid 
dröja ytterligare flera decennier innan ett mer systematiskt prio-
riteringsarbete initierades inom landstingen. 

Går vi långt tillbaka i tiden – före landstingens inrättande vid 
1800-talets slut – är det tveksamt om vi över huvud taget kan tala 
om prioritering av hälso- och sjukvård. Läkartätheten var så låg 
och sjukkassornas verksamhet så begränsad att vården ransone-
rades främst genom geografiska och ekonomiska hinder. Möjligen 
skulle man kunna påstå att staten prioriterade sådana hälsorela-
terade insatser som syftade till att minska oron i och hotet mot 
samhället. Åtgärder för att kontrollera smittsamma sjukdomar 
prioriterades högt liksom insatser för att kontrollera avvikande 
och psykiskt störda personer, som avskiljdes från övriga samhäl-
let och placerades på institutioner. 

Ända fram till 1970-talet präglades den svenska sjukvården av 
en extrem funktionsuppdelning mellan det medicinska och det 
driftsmässiga. På den ena sidan härskade läkarna – främst över-
läkarna – som i praktiken bestämde vårdens innehåll och inrikt-
ning. Politikerna och tjänstemännen i landstingen ägnade sig näs-
tan uteslutande åt driftsfrågor, det vill säga ansvar för byggnader, 
personal (förutom läkarna, som var anställda av staten) och bud-
getfrågor. Men sjukvården styrdes inte via budgeten, den var en-
bart ett instrument för att fördela medel mellan olika verksam-
heter i enlighet med läkarnas uppfattning om hur dessa borde ut-
vecklas. 

Bland läkarna själva fanns en outtalad hierarki med kirurger 
och internmedicinare i toppen och andra specialiteter längre ned 
på skalan. Det var alltså denna – läkarkårens egen – prioritering 
som avgjorde hur landstingen fördelade resurserna. Politiker och 
tjänstemän kunde på sin höjd ha åsikter på marginalen om inrät-
tandet av tjänster och inköp av utrustning. Någon medveten pri-
oritering mellan sjukdomsgrupper eller olika vårdbehov förkom 
inte i denna budgetprocess (Borgenhammar 1968). Det var ock-
så den medicinska professionen som i praktiken reglerade »in-

Inlaga Vem styr vården?.indd   193 07-04-19   17.16.40



194

( 194)

garpenby & carlsson

släppet« i sjukvården genom att avgöra vad som kunde anses vara 
vårdens uppgift och därmed definiera den offentliga sjukvårdens 
gränser.

Ett delvis nytt synsätt kom till uttryck när hälso- och sjuk-
vårdslagen (hsl) formulerades i slutat av 1970-talet. Den nya la-
gen föreskrev att landstingen skulle »planera hälso- och sjukvår-
dens utveckling och organisation med utgångspunkt i människor-
nas samlade behov« (sou 1979:78, s. 44). Att stora problem fö-
relåg att omsätta kravet på att hälso- och sjukvården skulle pla-
neras »från befolkningens behov« framgick dock av exempelvis 
den så kallade hs-90-rapporten, publicerad 1984 (sou 1984:40). 
Där konstaterades lakoniskt: »Några direkta mått på vårdbehov 
finns ej att tillgå.« I stället rekommenderades användning av »oli-
ka mått som kan tjäna som behovsindikatorer vid en relativ re-
sursfördelning, det vill säga fördelning av en given totalram mel-
lan olika områden.« (sou 1984:40, s. 174). Man kan påstå att det-
ta problem – att hitta goda mått på hälsa och behov – har förföljt 
landstingen in i vår tid.

Drivkrafter mot öppen prioritering
Det kan hävdas att behovet av prioriteringar inom sjukvården 
kommit att bli än mer tydligt i vår tid, även om det alltid funnits. 
Den främsta drivkraften mot prioritering är gemensam finansie-
ring av sjukvården. I ett system där medborgarna förväntas dela 
på resurserna måste det förekomma en rangordning av åtgärder 
efter angelägenhetsgrad. Frågan är bara hur systematiskt detta 
sker och vem som fattar besluten. Vi kan också hitta faktorer som 
ytterligare driver på i riktning mot mer medvetna prioritering-
ar – öppna eller dolda. Vi redogör först för dessa och övergår där-
efter till att diskutera faktorer som påverkar i riktning mot ökad 
öppenhet i prioriteringsbesluten.
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Ökade förväntningar på vården
Ett sätt att mäta storleken på gapet mellan utbudet och beho-
vet av hälso- och sjukvård är att studera hälsoutvecklingen i be-
folkningen och ställa denna i relation till hur mycket skatteme-
del som avsätts till hälso- och sjukvård. Sådana redovisningar pe-
kar på hälsoförbättringar, mer resurser till vård och omsorg och 
gradvisa effektiviseringar, vilket talar för att gapet snarare har 
minskat än ökat. Det missnöje bland medborgarna som finns över 
sjukvården tycks ha sin grund i upplevda behov snarare än en ök-
ning av faktiska behov av sjukvård. Den otrygghet många männi-
skor upplever i dag när det gäller vårdens förmåga att lösa deras 
hälsoproblem utgår från förväntningar på hälsa, trygghet och ser-
vice som skiljer sig påtagligt från vad människor förväntade sig 
för femtio år sedan. En del har säkert att göra med sociala sam-
hällsförändringar, som att familjen minskat i betydelse. 

En annan faktor som påverkar förväntningarna på sjukvården 
har att göra med ett fenomen som brukar kallas utbudsstyrd ef-
terfrågan. Med detta menas att de flesta av sjukvårdens tjänster 
inte kan efterfrågas av patienterna, eftersom dessa knappast ens 
känner till att de existerar. Patienten önskar få ett hälsoproblem 
åtgärdat, men det är läkare eller annan vårdpersonal som föreslår 
behandlingar. Därför är det i praktiken oftast vårdens egna före-
trädare som står för »efterfrågan« på nya tjänster och ny teknik 
inom området. Samtidigt ökar kunskapen om vad sjukvården kan 
åtgärda och vilka metoder som står till buds också bland med-
borgarna. Orsakerna bakom detta är flera. Det faktum att befolk-
ningens utbildningsnivå har ökat skapar bättre förutsättning-
ar för att ta del av information om hälsorelaterade ämnen. Den-
na förmåga, i kombination med ett växande intresse, förstärks av 
det kraftigt utökade informationsflöde om hälsa, sjukdomar, och 
sjukvård som massmedier och Internet bidrar med (Pennbridge, 
Moya och Rodrigues 1999). 
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Det är numera inte enbart läkaren som föreslår en lämplig be-
handling, utan det finns även andra aktörer, såsom annan vård-
personal, patientorganisationer och myndigheter som agerar som 
patienternas agenter. Dessa bidrar också till informationssprid-
ning om nya metoder och om brister i vården. Informationssprid-
ningen eller marknadsföringen sker i ökad utsträckning direkt 
till medborgare, patienter och patientorganisationer. Allt detta 
bidrar till att öka förväntningarna och efterfrågan på sjukvård, 
liksom till att förstärka missnöjet när inte sjukvården kan till-
fredställa all efterfrågan omedelbart.

Den teknologiska utvecklingen 
Hälso- och sjukvård är oerhört kunskapsintensiva och den bio-
medicinska forskningen genererar ständigt nya uppslag och inno-
vationer för att förebygga, diagnostisera och behandla hälsopro-
blem (samlingsnamnet för sådana innovationer är medicinsk tek-
nologi). Forskning och utveckling pågår både i privata företag, i 
den akademiska världen och i hälso- och sjukvården. Ofta finns 
ett samarbete mellan dessa aktörer och det internationella kun-
skapsutbytet är omfattande. Användningen av teknologin styrs 
av en rad faktorer vid sidan av de medicinska behoven. Hit hör 
professionella intressen, kommersiella intressen liksom påtryck-
ningar från patientgrupper (Garattini och Bertelé 2000). 

Medicinsk teknologi bidrar vanligtvis till hälsoförbättringar i 
någon form, men också till kostnadsökningar. Ett exempel är ut-
byggnaden av kranskärlsjukvården på 1980-talet, som krävde po-
litiska initiativ i flera länder för att anpassa sjukvårdorganisatio-
nen efter den nya teknologiska utvecklingen. Totalt sett har den-
na verksamhet resulterat i betydande kostnadsökningar. Ett an-
nat är expansionen av vården av reumatiker, som kunnat ske tack 
vare nya, effektiva men mycket dyra läkemedel. Sveriges Kommu-
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ner och Landsting uppskattar att den fortsatta teknologiutveck-
lingen under perioden 2005 till 2030 kommer att öka sjukvårdens 
resursbehov med 27 procent (skl 2005). 

Det har gjorts många försök från statens sida att styra utveck-
lingen och spridningen av medicinsk teknologi med hjälp av reg-
leringar och påbud. De flesta initiativ har dock misslyckats. Det 
främsta skälet till detta är att beslutsprocesserna vid införandet 
av nya metoder är komplexa och att det är ytterligt svårt att för-
utse framtiden. Detta i sin tur gör det nästan omöjligt att styra 
kunskapsutveckling och teknikanvändning inom sjukvården med 
hjälp av relativt tröga byråkratiska system, utan att styrningen 
framstår som otidsenlig eller inadekvat. Inte desto mindre kan 
det finnas goda skäl att bromsa spridningen av vissa teknologier 
medan andra behöver påskyndas. Staten, eller den nationella po-
litiska nivån, har under senare tid i stället valt att försöka styra 
användningen av nya metoder och arbetssätt inom vården genom 
att sprida kunskap till landstingen. Detta sker bland annat genom 
Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk utvärdering 
(sbu), som etablerades 1987.

Förutom de faktorer vi redogjort för här kommer den demo-
grafiska utvecklingen, med allt fler mycket gamla personer som 
behöver vård, att få en avgörande betydelse när det gäller att ska-
pa ökade vårdbehov i framtiden.

Prioriteringar och nya idéer om styrning
Ett fenomen blir inte ett problem förrän det uppfattas som ett 
problem. Varför kom frågan om hälso- och sjukvårdens resurser 
att uppfattas som ett problem just i slutet av 1980-talet? Vi me-
nar att resurserna alltid har varit begränsade och att det i grund 
och botten handlar om hur problemen uppfattas under den aktu-
ella tidsperioden. Som exempel kan nämnas att under 1940-ta-
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let definierades sjukvårdens problem som sammanhängande med 
bristen på lokaler (läs: moderna storskaliga sjukhusbyggnader). 
På 1960-talet var det bristen på utbildad personal som uppfatta-
des som problemet. 

Det ökade intresset för prioritering på 1980-talet samman-
hänger med att hälso- och sjukvården började uppfattas på ett an-
norlunda sätt än tidigare. Längre tillbaka ägnade sig politiker och 
administratörer – som då var betydligt färre till antalet än i dag 
– åt att förse vården med »insatsvaror« i form av byggnader, ap-
parater och personal. Det var med andra ord systemets övergri-
pande organisation som stod i blickpunkten för dessa icke medi-
cinskt skolade beslutsfattare (Garpenby 1996). Innehållet i sjuk-
vården (processen) och vad som kom ut av verksamheten (resul-
tatet) lämnades däremot i hög grad åt läkarna att bedöma. 

Men något inträffade under senare delen av 1980-talet som 
kom att påverka synen på sjukvården och dess olika aktörer. Idé-
er lanserades och spreds globalt, som gick ut på att sjukvården 
led av låg effektivitet och dålig anpassning till patienternas, eller 
»kundernas«, önskemål. Slutsatsen blev att styrning och ansvars-
förhållanden inom verksamheten måste förändras. Internatio-
nellt blev dessa idéer kända under benämningen New Public Man-
agement och nådde även det svenska sjukvårdssystemet, som dit-
tills levt i stilla ro under förespeglingen att alla aktörer inom vår-
den gjorde sitt bästa och kunde anförtros uppgifter utan närmare 
kontroll (James och Manning 1996). 

De nya idéerna om styrning bidrog till att synen både på den 
medicinska professionen och de valda politikerna förändrades. 
Det ovillkorliga förtroendet för läkarna ersattes gradvis med an-
svarsutkrävande och politikerna fick nya uppgifter, främst att 
utmejsla sin roll som så kallade befolkningsföreträdare. Befolk-
ningsföreträdaren förväntas ägna sig åt att ta reda på befolkning-
ens behov och åt att »styra« sjukvården i önskvärd riktning. Det-
ta kan i och för sig uppfattas som något mycket rimligt i ett land 
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där sjukvården huvudsakligen finansieras genom offentliga med-
el, men det medförde en dramatisk förändring i flera led.� 

Det tidigare förtroendet mellan läkarkår och politiker, som 
manifesterades bland annat genom dold prioritering och ransone-
ring, blev allt svårare att upprätthålla när relationen mellan aktö-
rerna skulle tydliggöras i form av beställaruppdrag eller kontrakt 
och resultaten beskrivas i form av hälsoförbättring, nytta och ef-
fekter. Detta behöver givetvis inte vara en negativ utveckling. 
Det blir orimligt i en demokrati att samla in flera hundra miljar-
der från medborgarna och använda dessa pengar utan att med-
borgarna eller någon annan riktigt vet om de gör nytta. Men det 
gamla systemet, som byggde på förtroende mellan vårdens olika 
aktörer, hade sina poänger. En var att man kunde undvika att lyf-
ta fram och problematisera alla svåra avvägningar som alltid mås-
te göras inom vårdens verksamhet. Den öppna redovisningens tid 
ställer nya och högre krav på alla inblandade parter att redovisa 
grunderna för sina val.

För den medicinska professionen innebär de ökade kraven på 
redovisning av resultat att den förväntas kunna visa upp sin kun-
skap, vilket medför att läkarna tvingas erkänna att alla medicin-
ska interventioner inte gör lika stor nytta och att alla utövare av 
medicin inte är lika skickliga. Föreställningen att den moderna lä-
kekonsten vilar på en solid vetenskaplig grund började först ifrå-
gasattas av läkarna själva genom lanseringen av begreppet evi-
densbaserad medicin (evidence-based medicine, ebm; Eddy 1990). 
I sin ursprungliga form handlar ebm om att behandlande läkare 
skall anpassa sina behandlingsrutiner till nya forskningsrön och 
samlad klinisk erfarenhet på området. I denna ursprungliga form 
handlar ebm endast om att kvalitetssäkra den enskilda läkarens 

1. Det kan vara intressant att notera att det första landsting i Sverige som 
började förändra rollerna mellan olika aktörer var Östergötland, genom den 
så kallade lok-utredningen 1985. Politikerna fick lära om – att verkligen an-
stränga sig att vara befolkningsföreträdare. Många år senare gick Östergötland 
i täten mot öppna prioriteringar. 
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behandlingsbeslut (Sackett m.fl. 1996). Men snart kom professio-
nella sällskap och myndigheter att börja sammanställa och distri-
buera systematiska litteraturgranskningar över kliniska studier. 
Därmed gjordes ebm till ett styrverktyg inom sjukvården, som 
också kunde användas av politikerna. 

I Sverige har Statens beredning för medicinsk utvärdering 
(sbu), uppdraget att kritiskt granska den vetenskapliga grunden 
för medicinska innovationer, existerande rutiner och praxis inom 
sjukvården samt tandvården. Risken finns för en överoptimistisk 
syn på möjligheten att låta all sjukvård styras av ett evidensba-
serat tänkande (Sheldon och Long 1994). Fokuseringen på ebm 
har av vissa också setts som ett försök från politiskt håll att und-
fly debatten om prioriteringsfrågor och låta »tekniska« besluts-
underlag som evidensstudier, snarare än värderingar, styra vil-
ken vård som ges företräde (Hunter 1995). Den risken är emel-
lertid överhängande endast om man söker ersätta en öppen prio-
riteringsdiskussion med processer för att ta fram evidensbaserad 
kunskap om olika behandlingars effekter. Båda inslagen bör fin-
nas samtidigt inom sjukvården. Kravet på läkarna att redovisa re-
sultaten av sina behandlingar leder dock till att ansvaret för verk-
samheten flyttas uppåt i vårdens organisation. Man kommer till 
en punkt där kunskapen om effekter måste ställas mot värdering-
ar. Därmed blir det svårare för läkarna att ensamma stå för priori-
teringsbesluten. 

För politikerna innebär framväxten av evidens – eller kun-
skapsbaserad – medicin att de förväntas göra tydligare val mel-
lan olika behandlingsmetoder inom sjukvården: alltså fatta beslut 
också om verksamhetens innehåll. Att vara befolkningsföreträda-
re eller beställare av vård ställer helt andra krav än den tidigare, 
mer distanserade, politikerrollen. Utvecklingen reser nya frågor 
om hur vården skall styras och vilken roll politikerna skall spela 
i förhållande till den medicinska professionen. I vilken utsträck-
ning skall exempelvis de folkvalda ta ställning till medicinska un-
derlag om behandlingsresultat? Finns i dag tillräckligt bra under-
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lag, som möjliggör ställningstaganden om vad som är den lämpli-
ga sammansättningen av vårdtjänster inom ett landsting? Myck-
et tyder på att detta ännu inte är fallet, trots försök under gångna 
decennier att ta fram information om vilken nytta man kan för-
vänta sig från olika medicinska interventioner. 

De förändrade ansvarsgränserna mellan profession och politi-
ker, som de nya organisationsformerna i sjukvården medfört, är 
alltså dubbeltydiga för politikerna. Å ena sidan får de mer insyn i, 
och möjlighet att styra, verksamheten. Å andra sidan ges de ock-
så ett utökat ansvar för svåra beslut som hittills hanterats av den 
medicinska professionen. Ur den synvinkeln kan den ökade po-
litiska öppenheten när det gäller prioriterings- och resursfördel-
ningsfrågor vara ett sätt för politikerna att flytta över en del av 
detta nya ansvar till medborgarna. 

Slutligen kan man hävda att utvecklingen mot nya styrmedel 
och ansvarsförhållanden inom sjukvården ställer förändrade krav 
även på medborgarna. Den ökade öppenheten från politikernas 
sida gör att bilden av sjukvården förändras. Det blir tydligare att 
resurserna är begränsade och att gemensam finansiering innebär 
att vi måste lära oss fördela vårdtjänsterna på ett sätt som fram-
står som rättvist. Detta kan innebära påfrestningar i samhället. 
Frågan är i vilken grad befolkningen är beredd att i handling visa 
solidaritet när det gäller tillgång till sjukvård. Vem vill egentli-
gen stå tillbaka? De flesta kan tänka sig att vänta på en akutmot-
tagning om de egna hälsoproblemen är måttliga och det framgår 
att svårt sjuka patienter kommer att ges förtur. Men det är en an-
nan sak om solidariteten påverkar fördelningen av vård så att vis-
sa behov inte kan tillfredsställas alls. Det finns undersökningar i 
Sverige som visar att allmänheten visserligen stöder behovsprin-
cipen men likväl förväntar sig att den offentliga sjukvården skall 
kunna hjälpa till även vid små hälsoproblem (Rosén 2002). 
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Prioriteringsutredningen  
och efterföljande lagstiftning
I Sverige kom prioriteringsdiskussionen att intensifieras på 1990-
talet. År 1992 tillsatte den dåvarande borgerliga regeringen en 
statlig kommitté med uppdrag att överväga hälso- och sjukvår-
dens ansvar, avgränsning och roll samt formulera etiska principer 
och riktlinjer för prioriteringar inom dess område. Kommittén 
blev uppmärksammad, även internationellt, för sin ambition att 
visa hur prioriteringsfrågorna sammanhänger med synen på sjuk-
vårdens grundläggande målsättningar. Däremot gick den aldrig 
in på den svåra frågan om vilka målen egentligen är eller var grän-
sen för sjukvårdens ansvar skall dras. 

Kommittén lade fram tre grundläggande etiska principer som 
ansågs kunna ligga till grund för prioritering av vård i Sverige. 
Människovärdesprincipen innebär att alla människor har lika vär-
de och samma rätt till vård oberoende av personliga egenskaper 
och funktioner i samhället. Behovs- och solidaritetsprincipen innebär 
att sjukvårdens resurser skall fördelas efter behov. Kostnadseffek-
tivitetsprincipen innebär att sjukvården vid val mellan olika verk-
samhetsområden eller åtgärder bör eftersträva en rimlig relation 
mellan kostnader i form av insatta resurser av olika slag och ef-
fekt, mätt i förbättrad hälsa eller höjd livskvalitet. Dessa princi-
per kom i något omskriven form att fogas till den svenska hälso- 
och sjukvårdslagen (hsl) genom ett riksdagsbeslut 1997. 

Det är tveksamt om riksdagsbeslutet innebar någon väsentlig 
praktisk skillnad jämfört med den praxis som redan rådde inom 
svensk hälso- och sjukvård, innan utredningen kom med sitt be-
tänkande. Den stora skillnaden var att landets högsta beslutande 
församling slog fast att prioriteringar är ett naturligt inslag i vår-
den och att dessa måste kunna diskuteras öppet med befolkning-
en. Däremot gjorde inte staten situationen lättare för landstingen 
genom att slå fast att »stora behov skall ha företräde framför små 
behov«. Riksdagsbeslutet gav egentligen ingen vägledning för 
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landstingen, hur de praktiskt skulle gå tillväga för att arbeta mer 
öppet och systematiskt med prioriteringar. Det var först långt se-
nare som staten, genom Socialstyrelsen, började ge ut »Nationel-
la riktlinjer« för olika sjukdomsområden, där en tydlig rangord-
ning av medicinska åtgärder ingick. 

När riksdagen 1997 ställde sig bakom prioriteringsutredning-
ens etiska principer uttalade politikerna samtidigt en önskan om 
en »bred och öppen debatt« i det svenska samhället för att nå fram 
till ökad förståelse för beslut om prioriteringar i vården. Riksda-
gen slog bland annat fast att en öppen prioriteringsdiskussion är 
nödvändig för att bevara befolkningens förtroende för sjukvår-
den:

När alla vårdbehov inte kan tillgodoses måste en mer öppen dis-
kussion föras som gör prioriteringsgrunderna klara. De värdering-
ar som styr såväl tillgången till hälso- och sjukvård som de priori-
teringar som sker måste i princip kunna delas av flertalet i befolk-
ningen. Nödvändiga prioriteringar måste uppfattas som rimliga och 
rättfärdiga. Denna demokratiska förankring är viktig inte minst för 
att kunna vidmakthålla förtroendet för vården (Prop. 1996/97:60, 
s. 15).

I praktiken lämnade riksdagen över till landstingen att finna 
lämpliga former för att tillämpa de tre etiska principerna och ska-
pa större öppenhet i prioriteringsarbetet. Samtidigt rådde en be-
tydande oklarhet om hur långt landstingen kunde gå i fråga om 
öppenhet. Handlade det om en allmän »medborgardialog« kring 
svårigheterna att få resurserna att räcka till, skulle man involvera 
medborgarna i svåra beslut eller räckte det med att bli mer tydlig 
i sina val av insatser och gränsdragningar för vårdens ambitioner? 
Först hände ingenting, vilket den av regeringen tillsatta priori-
teringsdelegationen, som hade till uppgift att sprida kunskap om 
och följa tillämpningen av de etiska riktlinjerna, kunde konstate-
ra (sou 2001:8). 
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Flera landsting påbörjade emellertid under slutet av 1990-ta-
let ett arbete för att kartlägga behoven för olika sjukdomsgrup-
per och sammanställa kunskap om nyttan med olika medicinska 
interventioner. I vissa fall gjordes också försök att rangordna in-
satserna efter angelägenhetsgrad i enlighet med de etiska princi-
perna. Den typ av arbete, som har till huvudsakligt syfte att sam-
la in kunskap om befolkningens behov av sjukvård och förbättra 
dialogen kring dessa frågor mellan politiker och sjukvårdens fö-
reträdare, har kommit att betecknas medicinskt programarbete 
(Kernell Tolf, Bäckman och Carlsson 2003). Medicinskt program-
arbetet kan fungera som en inkörsport till en mer omfattande pri-
oriteringsprocess, även om erfarenheterna hittills visar att detta 
inte sker automatiskt. Programarbetet har dock medfört att sjuk-
vårdspolitiker i landstingen fått en bättre kunskap, både om otill-
fredsställda behov i befolkningen och nyttan med olika medicin-
ska behandlingsmetoder. 

Två landsting har gått i täten när det gäller medicinskt pro-
gramarbete, Östergötland och Västra Götalandsregionen. I Väst-
ra Götaland påbörjades 2001 ett ambitiöst arbete för att åstad-
komma regiongemensamma öppna prioriteringar. Arbetet var 
tänkt att leda till politiska beslut om horisontella prioriteringar, 
eller prioriteringar mellan olika sjukdomsområden. Tanken var 
också att alla beslut och ställningstaganden skulle redovisas öp-
pet för befolkningen. Fram till 2004 arbetade regionens 24 medi-
cinska sektorsråd med att göra specialitetsvisa rangordningar av 
medicinska åtgärder. Detta arbete rapporterades våren 2004 till 
politikerna och presenterades också öppet, det vill säga på regi-
onens hemsida och i tryckt form. Den följande prioriteringspro-
cessen kom dock inte att involvera politikerna, utan arbetet togs 
över av ett regiongemensamt prioriteringsråd bestående av tjäns-
temän och medicinska företrädare. En av rådets uppgifter blev att 
utarbeta förslag till metoder för horisontella politiska priorite-
ringar. Om Västra Götalandsregionen når en punkt där politiker 
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kommer att öppet ta ansvar för prioriteringar mellan sjukdoms-
områden är än så länge oklart. 

Även på nationell nivå har nya former av prioriteringsarbete 
kommit att initieras under 2000-talet, bland annat av sjukvårdens 
yrkesgrupper och dess organisationer. Svenska Läkaresällskapet 
var först med att försöka utforma procedurer för att rangordna 
medicinska insatser på basis av sjukdomstillståndets svårighets-
grad, patientnytta, kostnadseffektivitet och evidensgrad. Senare 
följde Vårdförbundet efter liksom Svensk sjuksköterskeförening, 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och Legitimerade Sjukgym-
nasters Riksförbund. Det var uppenbart att bland sjukvårdens yr-
kesgrupper, som dagligen tvingades hantera resursbrist genom 
att prioritera och ransonera, fanns ett stort intresse att diskute-
ra dessa frågor och hitta metoder för att genomföra prioriteringar 
på ett mer systematiskt sätt. Men Läkaresällskapet konstaterade 
också att rangordningslistor som tas fram av vårdpersonal inte är 
lämpade att som enda dokument utgöra underlag för den horison-
tella prioriteringen mellan stora sjukdomsgrupper/verksamhets-
områden (Svenska Läkaresällskapet 2004). Underförstått, om po-
litiker ger sig in på detta svåra område går det inte att lägga hela 
ansvaret på vårdens professioner, genom att enbart hänvisa till det 
underlagsmaterial som dessa grupper tar fram. 

Från statens sida var det först och främst Socialstyrelsen som, 
genom sitt arbete med att utveckla evidensbaserade »Nationella 
riktlinjer« för olika sjukdomsområden, hade ambitionen att stöd-
ja landstingspolitikerna i att påbörja öppna prioriteringar. Social-
styrelsen har arbetat med riktlinjer sedan 1996 men tidigare var 
dessa varken evidensbaserade eller utformade som stöd vid pri-
oriteringar. År 2000 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regering-
en att komplettera riktlinjerna med beslutsstöd för prioritering-
ar, utifrån riksdagsbeslutet om prioritering från 1997. En helt ny 
arbetsform kom att utvecklas av myndigheten, med nya expert-
grupper som fick ansvar för att ta fram medicinskt faktaunderlag 
och kostnadsberäkningar. 
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Från 2004 innehåller riktlinjerna en 10-gradig rangordning av 
olika vårdinsatser, som bygger på en kombination av medicinsk 
och hälsoekonomisk kunskap, men som även tar hänsyn till de 
etiska principerna i riksdagsbeslutet om prioriteringar. Det för-
sta exemplet var »Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård«, som 
följts av ytterligare tre. Under hösten 2006 var riktlinjer för yt-
terligare fem områden under utarbetande.

De nationella prioriteringsriktlinjerna illustrerar komplexite-
ten i styrningen av hälso- och sjukvården. Via Socialstyrelsen och 
dess arbetsgrupper, som främst består av läkare, kan staten försö-
ka påverka prioriteringsbeslut som tas inom sjukvården på klinik-
nivå. Riktlinjerna ger ett stöd i arbetet för de medicinska profes-
sionerna. Men tanken var egentligen att riktlinjerna skulle tjä-
na som en utgångspunkt för en dialog med landstingens politiker 
om öppna och systematiska prioriteringar. Detta har dock visat 
sig svårt att få till stånd. Politikerna betraktar riktlinjerna som 
ett dokument som främst angår läkare och annan vårdpersonal 
(Garpenby, Andersson och Junker 2005). Därmed sker en direkt 
styrning från den nationella nivån (Socialstyrelsen) mot vårdens 
verksamhetsföreträdare, utan att lokala politiska beslutsfattare 
involveras. Riktlinjerna ger heller ingen vägledning när det gäller 
hur olika sjukdomsområden skall vägas mot varandra och hur oli-
ka hälsobehov inom befolkningen skall prioriteras. Detta är frå-
gor som inte kan besvaras utan att ta ställning till värderingar, 
vilket, om prioriteringsarbetet skall vara demokratiskt förank-
rat, kräver politisk inblandning och öppen debatt. En risk med en 
direktstyrning mot professionen, genom nationella riktlinjer för 
det kliniska vårdarbetet, är alltså att prioriteringar även fortsätt-
ningsvis sker främst inom själva sjukvården och därmed förblir 
dolda för medborgarna. 

År 2004 utvärderades arbetet med prioriteringar inom sjuk-
vården av Riksdagens granskningsorgan, Riksrevisionen. Ut-
värderarna påtalade att riktlinjerna för prioriteringar borde ha 
utformats på ett tydligare sätt i den reviderade hälso- och sjuk-
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vårdslagen och att regeringen inte tillräckligt aktivt styrt och 
följt upp implementeringen av 1997 års lagändring (Riksrevi-
sionen 2004). Det är avslutningsvis värt att notera att det fort-
farande är en stor del av resursfördelningen inom sjukvården som 
inte styrs genom politiska beslut. Pengar fördelas övergripande 
till olika områden inom vården, som sjukvårdsförvaltningar eller 
medicinska centra. Inom dessa sker sedan diskussioner och för-
handlingar mellan operativt ansvariga tjänstemän och medicin-
ska chefer om fördelningen av medel. Det är alltså främst på den-
na nivå, verksamhetsnivån, som faktiska prioriteringar görs. Där 
fattas också beslut om väntetider och bortval av medicinska åt-
gärder, det vill säga sådant som man i praktiken inte ägnar sig åt 
inom vårdsystemet, men som ingen offentligt har tagit ställning 
till. I den utsträckning politiska företrädare alls deltar i diskus-
sionerna på denna nivå sker detta mestadels genom att de förbju-
der de verksamhetsansvariga att öppet ta bort några medicinska 
åtgärder. Det innebär i så fall att resursbristen främst måste han-
teras genom olika typer av ransonering: köer, kvalitetsförsäm-
ringar eller annat.

Östergötland: ett lokalt försök  
till öppna prioriteringar
Endast i ett fall kan man säga att försök gjorts i Sverige att skapa 
en komplett process för öppna politiska prioriteringar inom sjuk-
vården. Detta skedde inom Landstinget i Östergötland, där man 
i början av 2000-talet inledde ett aktivt samarbete mellan politi-
ker, tjänstemän och medicinskt ansvariga för att inte bara skapa 
rangordningslistor för olika medicinska åtgärder utan också välja 
bort de lägst prioriterade. Politikerna i Östergötland väckte stor 
uppmärksamhet i medierna när de hösten 2003, med utgångs-
punkt från de lokalt framtagna rangordningslistorna, förklarade 
att några åtgärder som placerats lågt inte längre skulle finansieras 
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av landstinget. Östergötlandsinitiativet är det första exemplet i 
Sverige på » horisontell« politisk prioritering, det vill säga att po-
litiker tog ställning till medicinska behov inte bara inom ett visst 
sjukdomsområde, utan också mellan olika områden (Bäckman, An-
dersson och Carlsson 2004). 

Det är svårt att fastställa när prioriteringsarbetet i Östgöta-
landstinget egentligen påbörjades. Formellt var det hösten 2002, 
när alla klinikchefer fick i uppdrag av landstingsdirektören att ut-
arbeta rangordningslistor för länssjukvård. Sådana listor hade 
dock funnits sedan 1997 för flera sjukdomsområden, som ett led 
i landstingets medicinska programarbete. Det går emellertid att 
spåra processen i detta landsting mycket längre tillbaka, kanske 
ända till 1980-talet. Bennich-Björkman (2004) menar att Öster-
götland tidigt arbetade med att skapa institutionella förutsätt-
ningar för dialog och samförstånd mellan politiker, tjänstemän 
och den medicinska professionen, vilket visade sig vara viktigt 
när prioriteringsarbetet inleddes. Prioriteringar inom offentlig 
sektor som innehåller inslag av bortval är så politiskt känsliga, 
menar Bennich-Björkman, att en förutsättning är att vårdperso-
nalen, åtminstone de medicinska cheferna, måste vara lojala mot 
politikerna och stötta dem. Om landstingspolitiker över huvud 
taget skall våga göra sådana ställningstaganden förutsätter det 
uppbackning av ledande medicinska företrädare. 

De öppna prioriteringarna i Östergötland kan också betrak-
tas som ett experiment i en ny politikerroll, nämligen att som 
befolkningsföreträdare öppet ta ställning till medicinska effek-
ter av olika behandlingar och göra avvägningar mellan dessa och 
mer övergripande samhällsprioriteringar. Prioriteringsarbetet i 
Östergötland var också en lärande process. Vid flera tillfällen ar-
rangerade landstinget praktiska prioriteringsövningar för politi-
kerna, tjänstemännen vid landstingets kansli, medicinska rådgi-
vare, samt ett urval av läkare vid länets sjukhus. I efterhand kan 
man konstatera att arbetet med att förankra prioriteringsproces-
sen inom landstinget framför allt koncentrerades till sjukvårdens 
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interna verksamhet. I detta avseende tycktes arbetet framgångs-
rikt, även om det främst var ledningen för olika verksamheter 
som berördes, snarare än alla medarbetare. Däremot hade lands-
tinget större svårigheter med vad som kan kallas den externa pro-
cessen, nämligen att förankra prioriteringarna bland medborga-
re och medier. Även om man genomförde flera försök med en in-
tensifierad medborgardialog, där frågor om sjukvårdens resursan-
vändning och prioritering diskuterades, sammankopplades dessa 
aktiviteter inte på något tydligt sätt med den pågående priorite-
ringsprocessen. 

Hanteringen av medierna visade sig vara en ännu svagare länk. 
Landstinget hade uppenbart svårt att bemöta de starkt kritiska 
inslag som förekom i medierapporteringen, vilket bidrog till att 
undergräva legitimiteten i prioriteringsarbetet (Bäckman, Lind-
roth och Carlsson 2005). Slutligen kan man också konstatera att 
landstingspolitikerna i Östergötland knappast fick något natio-
nellt politiskt stöd, vare sig från riksdag eller regering, trots att 
de utgick från 1997 års riksdagsbeslut. När landets ledande soci-
aldemokratiska landstingsråd i ett gemensamt uttalande hösten 
2003 slog fast att »prioriteringar av enskilda patienter kan ald-
rig ske efter i förväg fastställda mallar och kriterier« fanns delade 
meningar om detta skulle uppfattas som ett stöd för eller ett av-
ståndstagande från prioriteringsarbetet i Östergötland. Social-
ministern avstod från att kommentera uttalandet (Dagens Medi-
cin 2003). 

Efter 2003 har Landstinget i Östergötland fortsatt med att 
utveckla rangordningslistor för medicinska verksamhetsområ-
den, men de har inte använts till att göra bortval av den typ som 
fick sådan uppmärksamhet. Man kan dock hitta en del frågeteck-
en bland chefer i vården om styrkan i politikernas övertygelse att 
fortsatta på den inslagna vägen med systematiska prioriteringar 
(Bäckman, Karlsson och Carlsson 2006). Framtiden för de öppna 
och systematiska prioriteringarna blev ännu mer oklar när Öster-
götland efter valet 2006 bytte politisk majoritet. 
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Hinder för öppna prioriteringar
Varför tycks öppna prioriteringar inom sjukvården vara så svå-
ra att genomföra i praktiken? Svaret pekar i flera olika riktningar. 
En handlar om svårigheterna att fastslå tydliga mål för verksam-
heten, vilket är en förutsättning för all prioritering. För att kun-
na bestämma vilka åtgärder som är viktigast, måste vi också veta 
vad syftet med en verksamhet är. En offentligt finansierad hälso- 
och sjukvård som den svenska brottas nästan alltid med otydliga 
och motstridiga mål. Å ena sidan skall sjukvården stå för trygg-
het och kunna bidra till hälsoförbättringar vid små behov. Å and-
ra sidan förväntas den kunna hantera stora behov, där omfattande 
vårdinsatser är livsnödvändiga. Sjukvårdens inriktning har ock-
så förändrats till att handla mindre om omedelbara effekter på liv 
och död till att beröra relativa förbättringar av livskvalitet och 
minskande av medicinska risker på sikt. Givet dessa olika sorters 
behov är det mycket svårt att hitta ett mål för sjukvården som 
i alla tänkbara situationer kan uppfattas som överordnat andra 
(Holm 1998). 

För att öppna prioriteringar skall bli verklighet krävs emeller-
tid en större tydlighet när det gäller sjukvårdens målsättningar. 
Även om prioriteringsprocessen kan baseras på information om 
faktiska förhållanden, sjuklighet, behov och effekter är det svårt 
att komma runt frågan om mål. Målen styr också vilken kunskap 
som samlas in som underlag för prioriteringsbeslut. Det spelar 
ingen roll vilka sofistikerade metoder vi använder för att samla 
in och behandla fakta om det är fel slags fakta (Liss 2003). Öppen 
prioritering kräver också att alla aktörer som är inblandade i verk-
samheten – politiker, administratörer och vårdpersonal – strävar 
mot samma mål, och att målen är förankrade hos befolkningen. 
Kan inte tydliga mål för sjukvården formuleras blir detta i sig ett 
hinder för prioriteringar, särskilt öppna prioriteringar. 

Mot bakgrund av den så kallade anti-rationalistiska organi-
sationsforskningen, som menar att politiker egentligen inte vill 
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styra en verksamhet utan bara ge sken av att de gör det, skulle 
man kunna misstänka att frånvaron av öppna prioriteringar i den 
svenska sjukvården beror på brist på politisk vilja. En del sanning 
kan naturligtvis ligga i detta. Efter försöket i Östergötland blev 
många sjukvårdspolitiker än mer försiktiga med att öppet tala 
om prioriteringar, särskilt i termer av bortval. En annan förkla-
ring till att inte så mycket har hänt på prioriteringsfronten är att 
det saknats organisatoriska former för prioriteringsarbete. Dessa 
kan vara av olika slag, alltifrån en allmänt accepterad modell för 
att rangordna åtgärder inom sjukvården (se nedan) till former för 
att kommunicera principer för prioriteringar med medborgarna 
där det – trots diverse försök – finns en stor osäkerhet hur man 
skall gå tillväga (Prioriteringscentrum 2007). 

En ytterligare utmaning i sammanhanget är det lokala själv-
styret bland landstingen. Ett första steg om prioriteringar skall 
upplevas som rimliga och rättvisa i befolkningens ögon är att de 
inte utmärks av godtycke. Vi vet genom mångårig forskning att 
individers syn på rättvisa till stor del handlar om korrekt bemö-
tande och neutralitet, det vill säga att individer bemöts lika och 
inte diskrimineras (Blader och Tyler 2003). Det förutsätter att 
alla tänker i stort sett lika när det gäller att bedöma behov och 
klassificera nyttan med åtgärder som ingår i sjukvårdens arsenal. 
Man måste kunna lita på att medicinska problem behandlas lika 
över landet och att, om en rangordning av behov måste ske, detta 
görs på samma sätt inom alla landsting.

Under senare år har flera olika arbetsmodeller för vertikala pri-
oriteringar inom olika sjukdomsgrupper vuxit fram i landet. Pri-
oriteringscentrum och Socialstyrelsen har, tillsammans med fle-
ra stora landsting och vårdyrkesförbund, enats om en gemensam 
modell (Carlsson, Kärvinge, Broqvist m.fl. 2007). Den syftar till 
en gemensam terminologi mellan yrkesgrupper och sjukvårdshu-
vudmän. I sina huvuddrag bygger den på den modell som Social-
styrelsen använt vid utvecklingen av Nationella riktlinjer. 
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Ett annat hinder för öppna prioriteringar är bristande kom-
munikation mellan olika beslutsnivåer i verksamheten. Som Ben-
nich-Björkman (2004) visat finns skillnader mellan landstingen 
när det gäller att bygga mötesplatser mellan politiker, tjänste-
män och vårdens företrädare. Så kallad intern legitimitet i priori-
teringsarbetet, som innebär att man kan kommunicera, inte mot-
säger varandra och har en likartad syn på hur verksamheten skall 
beskrivas, är en grundläggande förutsättning för att mer öppen-
het i processen skall komma till stånd och även externa aktörer, 
som befolkningen och medierna, kunna få ta del av de värderings-
grunder som ligger till grund för exempelvis bortval av insatser. 
Därför kan organisationsförändringar som gör det lättare för po-
litiska beslutsfattare att tala med verksamhetsföreträdare och 
bygga upp ett förtroendefullt samarbete vara ett sätt att undan-
röja hinder för en öppen demokratisk debatt om prioriteringar i 
sjukvården.

Vi har hittills visat att den svenska hälso- och sjukvården i mo-
dern tid – när den gemensamma finansieringen och den politiska 
kontrollen förstärkts – alltid präglats av resursbrist. Vi har ock-
så visat hur detta dilemma hanterats på olika sätt – framför allt 
har det skett i stort sett utan insyn från befolkningen. I vår typ 
av sjukvård finns i praktiken en mängd motstridiga mål och oli-
ka medel kommer till användning för att mildra de konflikter som 
alltid förekommer. Dessa konflikter genereras av förväntningar 
och ambitioner i befolkningen, hos politiker och hos vårdens pro-
fessioner. 

Under senare tid har konflikterna förstärkts genom en tydliga-
re uppdelning av ansvar mellan politikerna som befolkningsföre-
trädare och vårdens professioner som »serviceproducenter«. Men 
det har också skett genom den kraftiga medicinska kunskapstill-
växten och genom kommersiella intressen att realisera kunskapen 
i form av produkter och tjänster. Konflikterna uppstår även ge-
nom att politiker försöker möta allmänhetens förväntningar med 
erbjudanden om större insyn (transparens) i sjukvårdens resul-

Inlaga Vem styr vården?.indd   212 07-04-19   17.16.43



2137. Organisationsförändringar och prioritering

(213)

tat, i kombination med valfrihet och införandet av »rättigheter« i 
form av vårdgaranti. Dessutom är sjukvården föremål för en stör-
re massmedial uppmärksamhet än tidigare, vilket formar allmän-
hetens bild av vården och gör den mer utsatt för opinionstryck, 
vilket påverkar politikerna. Detta i sin tur kan störa »ritningar-
na« för vårdens professioner, som upplever att det i sista hand är 
de som måste försöka balansera de motstridiga kraven från pa-
tienter och politiker. 

Vi menar att det finns tre huvudsakliga vägar för en gemen-
samt finansierad sjukvård att försöka hantera dessa problem: att 
fortsätta med dolda prioriteringar, att tydligt definiera ett baspa-
ket av sjukvårdstjänster som finansieras av det offentliga syste-
met och att skapa en organisation för det vi kallar procedurrätt-
visa. Det sistnämnda handlar om att skapa särskilda organ med 
en bred sammansättning av experter, vårdpersonalföreträdare 
och medborgare som kan skapa procedurer för ett öppet priori-
teringsarbete och fungera som stöd för politikerna i detta arbete. 
Vår egen förhoppning är att den sistnämnda modellen skall ersät-
ta det sätt på vilket prioriteringsbeslut fattas inom svensk sjuk-
vård i dag, med inslag av både godtycke och dold ransonering. 

Tre scenarier för prioritering i svensk sjukvård
a) Att fortsätta med dolda prioriteringar
Den svenska medborgaren har ingen absolut »rätt« till offentligt 
subventionerad hälso- och sjukvård. Lagstiftningen är inte utfor-
mad så att medborgaren kan hävda individuella rättigheter i re-
lation till den allmänna – av landstingen producerade – vården 
(Vahlne Westerhäll 1994). I stället är det landstingen som har 
skyldighet att tillhandahålla vård efter ganska allmänt hålla prin-
ciper, som att vården skall vara av god kvalitet, tillgodose patien-
tens behov av trygghet, vara lätt tillgänglig, och bygga på respekt 
för patientens självbestämmande och integritet (sfs 1982:763). 
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I Sverige, liksom i alla system med tillgång till sjukvård på 
samma villkor för alla medborgare, fördelas vården efter bedöm-
ning av medicinskt skolad personal. Alla sådana system kan sägas 
innehålla ett visst mått av paternalism, såtillvida att de bygger 
på att den vårdsökande hyser stor respekt för dem som är satta att 
bedöma vem som skall kvalificera sig för tillgång till vård och hål-
ler till godo med vad som erbjuds (Klein 1993). Samma sorts till-
tro till att allt går rätt till blir också en förutsättning för de – för 
patienten oftast dolda – prioriteringar som sker inom systemet. 

Vi menar att när den svenska sjukvården alltmer tvingas spri-
da sina resurser innebär föreställningen att alla får all tänkbar 
vård en risk för att medvetna prioriteringar ersätts med ransone-
ring genom en allmän kvalitetsförsämring. Det finns skäl till att 
föreställningen att alla behov, stora som små, kan tillfredsställas 
genom sjukvårdssystemet, blivit dominerande just i länder med 
generella – eller för alla öppna – sjukvårdsystem. Eftersom finan-
sieringen sker genom att alla bidrar ekonomiskt efter förmåga via 
skatten, medan tilldelning sker efter behov, finns en risk att till-
tron till systemet undergrävs om allmänheten ser att alla behov 
faktiskt inte kan tillgodoses. Ett system uppbyggt på tilldelning 
efter behovsbedömning blir mer sårbart när gapet mellan resur-
ser och förväntningar växer.

Den vanligaste lösningen på detta dilemma är att hantera ga-
pet i det fördolda, det vill säga svåra beslut om resursfördelning 
sker utan offentlig insyn och debatt. Detta är också en väg som 
förespråkas av vissa forskare (se exempelvis Hunter 1997,  Me-
chanic 1997). Då behövs inget regelverk som lägger fast principer 
för prioriteringar. Enligt förespråkarna för dolda prioriteringar 
riskerar en öppen debatt om prioriteringar i stället att skada all-
mänhetens tilltro till det offentliga sjukvårdssystemet. Frågan är 
emellertid hur attraktiv och i längden hållbar en sådan lösning är 
i en demokrati där medborgarna blir allt bättre utbildade och in-
formerade? 
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b) Att sätta tydliga gränser för det offentliga ansvaret 
Mot bakgrund av resonemanget ovan kan man fråga sig om det 
inte vore bättre att en gång för alla sätta tydliga gränser för vad 
samhället skall bekosta av hälso- och sjukvård. Idén är att man 
tydligt avgränsar den offentligt finansierade sjukvårdens ansvar 
genom nationella riktlinjer om vad som ingår och vad som inte 
gör det – en lösning som brukar diskuteras under benämningen 
baspaket (basic package).

Svårigheterna med denna lösning på prioriteringsproblemet 
har varit dels att hitta vägar för att avgöra vilka åtgärder som skall 
lyftas ut från den offentliga sjukvårdens område, dels att få folk-
valda politiker att ta konsekvenserna av ett sådant tillvägagångs-
sätt. Inom litteraturen har två olika sätt att hantera frågan disku-
terats – en rationell och en mer konsensusinriktad. Den rationel-
la varianten går ut på att politiker fattar ett övergripande beslut 
om vad som skall ingå i vårdens baspaket, utifrån information om 
befolkningens behov samt kostnader och nytta med olika behand-
lingsformer. Detta är ett tillvägagångssätt som under 1990-talet 
prövats bland annat i Nederländerna, där man försökte hitta kri-
terier och arbetssätt för att fastställa innehållet i ett så kallat bas-
paket av tjänster som täcks av den allmänna sjukförsäkringen. 

Erfarenheterna därifrån visar på flera svårigheter med ett så-
dant, till synes rationellt, arbetssätt. För det första att det är tek-
niskt komplicerat att finna kriterier för rangordning av vårdin-
satser som går att tillämpa konsekvent på alla aktiviteter i sjuk-
vården. Att förlita sig på särskilt framtagna beslutsunderlag som 
talar om hur man skall prioritera i alla sammanhang är helt enkelt 
inte praktiskt möjligt – inslag av värderingar kommer alltid in 
(Hoedemaekers och Oortwijn 2003). För det andra ställer tanken 
på ett nationellt fastställt baspaket det politiska beslutsdilemmat 
på sin spets. Ett sådant beslut blir ofrånkomligt »öppet« och mås-
te redovisas för medborgarna, eftersom avsikten ju är att tydlig-
göra vad som ingår och inte ingår i vårdens åtagande. Någon poli-
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tisk aktör måste alltså även i detta fall fatta beslut och kunna stäl-
las till ansvar. 

Det konsensusinriktade tillvägagångssättet har såvitt vi vet 
inte prövats fullt ut i något land. Det har formulerats tydligast 
av den amerikanske filosofen Daniel Callahan, som tänker sig 
en öppen dialog i samhället där medborgarna ställs inför tydli-
ga prioriteringsalternativ och får en möjlighet att överväga för- 
och nackdelar (Callahan 1990). Rent praktiskt kan detta ske ge-
nom en kombination av debatter, offentliga utfrågningar och ut-
bildningsprogram – en öppen diskussion där också vårdens aktö-
rer deltar. Callahan tänker sig att en politisk beslutande försam-
ling sedan lägger fast allmänna riktlinjer för vad som skall ingå i 
vårdens åtagande, vilka sedan förfinas av myndigheterna för att 
slutligen utmynna i vad han benämner kategoribaserade riktlin-
jer för sjukvårdens arbete. Det man kan fråga sig är hur en sådan 
process skall kunna passa in i ett demokratiskt system där olika 
partier strider om makten och hur ansvar för besluten skall kun-
na utkrävas. På den punkten framstår Callahans förslag som gan-
ska diffust. 

c) Att hitta bästa procedur
Som en reaktion mot tanken på att utveckla en generell priorite-
ringsformel, där alla sjukvårdens aktiviteter passar in, presente-
rades under senare delen av 1990-talet en helt annan lösning på 
sjukvårdens resursproblem, som bygger på så kallad procedur-
rättvisa. Det handlar då i första hand inte om vilket resultat som 
levereras utan om hur medborgarna bemöts av myndigheter: lik-
värdigt, respektfullt och med öppen dialog. Utgångspunkten är 
ganska enkel. Eftersom det är omöjligt i ett samhälle att bli över-
ens om vad som är den bästa prioriteringen inom alla sjukdoms-
områden är det bättre att bryta ned prioriteringarna i en mängd 
små beslut, där varje beslut baseras på ett särskilt utformat till-
vägagångssätt. Särskilt viktigt i det avseendet är bra beslutsun-
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derlag, en ordentlig och offentlig genomlysning av olika alterna-
tiv, deltagande av många olika intressenter, tydliga motivering-
ar av fattade beslut och en öppenhet för omprövning om nya fakta 
kommer fram (Klein 1998, 2000; Daniels och Sabin 2002). 

Det finns organisatoriska lösningar i flera länder som lånat in-
slag från detta synsätt. Ett exempel är National Institute for Health 
and Clinical Excellence (nice) i England, där man konstruerat en 
procedur för prövning av effekten av medicinska metoder och 
rangordning av insatser utifrån denna, som även inkluderar ett 
medborgarråd (Citizens Council ) som referensgrupp för bedöm-
ningarna. I Sverige är Läkemedelsförmånsnämnden (lfn) det 
främsta exemplet på en sådan institution. Ett tredje exempel på 
en särskild organisation som skapats för att göra prioriteringar är 
det så kallade Prioriteringsrådet i Västra Götlandsregionen. 

De tre exemplen på särskilt framtagna procedurer och organi-
sationer för prioriteringsbedömningar inom vården utmärks av 
att de exkluderar politiker. Detta kan tyckas märkligt mot bak-
grund av vår tidigare diskussion om vikten av politisk öppenhet 
och demokratisk redovisning av värderingsgrunder. Men det är 
det som är själva poängen. nice, Läkemedelsrådet och Priorite-
ringsrådet i Västa Götaland är alla exempel på vad som kan be-
nämnas styrning genom mellanhänder. De är organisationer som 
har till uppgift att bedöma fakta, ge förslag till beslut, och i vis-
sa situationer även fatta regelrätta beslut. En sådan styrningsmo-
dell kan verka odemokratisk, men kan samtidigt fungera som ett 
stöd för politikerna i ett i övrigt demokratiskt system. 

Prioriteringsbeslut kan vara oerhört laddade och det kan vara 
svårt för politiska beslutsförsamlingar att klara denna uppgift en-
sam, särskilt under krav på öppenhet. Hellre än att gå i riktning 
mot dolda prioriteringar, bör vi vara villiga att pröva nya organi-
satoriska lösningar. Det kan också vara lättare för en fristående 
organisation än för traditionella politiska beslutsorgan att initie-
ra en dialog med medborgarna. En organisatorisk lösning av detta 
slag måste givetvis genomföras utan att demokratin undergrävs: 
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mellanhändernas uppdrag måste vara politiskt formulerat. Legi-
timiteten i deras beslut kommer då inte endast från att procedu-
ren bakom beslutet är väl förankrad bland medborgarna och ba-
serar sig på bästa tillgängliga faktaunderlag – det är dessutom ett 
demokratiskt mandat.

Sammanfattningsvis tror vi alltså inte på en allmän och stor-
slagen lösning på prioriteringens problematik genom att man hit-
tar den slutgiltiga formeln för vad som skall vara innanför och ut-
anför det offentliga sjukvårdssystemet. I stället tror vi på en ut-
veckling mot flera sorters prioriteringsorgan som kan stödja det 
politiska beslutsfattandet inom systemet genom att utveckla sär-
skilda, och bland befolkningen förankrade, procedurer för rang-
ordning av medicinska insatser. Givet förutsättningarna i vår typ 
av demokrati, där det i praktiken är svårt för politikerna att fatta 
och stå för obehagliga beslut om bortval av vårdinsatser, framstår 
detta som den mest framkomliga vägen när vi inom en snar fram-
tid måste ta aktivare ställning till sjukvårdens uppdrag och prio-
riteringar.
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 8. Kan vi styra sjukvården?

Paula Blomqvist

Vem styr vården? Den här boken har visat att frågan inte 
är helt lätt att besvara. En sak tycks emellertid stå klar: 
ingen enskild aktör styr vården, inte heller politikerna. 

Sjukvården som organisation kan i stället sägas vara föremål för 
styrning från en rad olika håll – och dessutom på olika nivåer i 
verksamheten. Av alla olika grupper som försöker påverka sjuk-
vårdens organisation kan emellertid tre sägas vara de viktigaste: 
politiker, tjänstemän och den medicinska professionen. 

Politikernas roll som en styrande kraft inom sjukvården base-
ras på att de är valda av befolkningen för att representera ideo-
logiskt baserade värderingar när det gäller hur vårdens resurser 
skall fördelas. Deras faktiska möjligheter att styra verksamhe-
ten begränsas samtidigt av brist på sakkunskap i medicinska och 
andra frågor som rör verksamhetens praktiska natur. Som vi sett 
i boken har politiker på nationell nivå, det vill säga inom reger-
ing och riksdag, en annan uppgift än de som är valda lokalt för att 
leda landstingen. Medan rikspolitikerna främst fått rollen att for-
mulera övergripande mål för landets sjukvård, är det inom lands-
tingen som målen skall uppfyllas genom att alla medborgare ges 
tillgång till den sjukvård de behöver. De är alltså landstingspoli-
tikerna som direkt organiserar sjukvården genom att bestämma 
vilka verksamheter som skall finnas inom ett visst område, var de 
skall placeras och hur mycket resurser de skall tilldelas. En speci-
ell grupp politiker är de som sitter i skl:s styrelse –alltså på na-
tionell nivå- och som formulerar gemensamma riktlinjer för alla 
landsting i Sverige, samtidigt som de är representanter för lokala 
intressen i sina egna landsting.

(222)
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Offentligt anställda tjänstemän är en grupp som har andra ex-
pertkunskaper än medicinska, exempelvis i ekonomi, juridik och 
administration. Liksom politikerna återfinns de på både nationell 
och lokal nivå inom sjukvårdssystemet. På den nationella nivån 
finns tjänstemännen i olika nationella myndighets- och expertor-
gan som Socialdepartementet, Socialstyrelsen, sbu och Läkeme-
delsförmånsnämnden. På den lokala nivån spelar de ofta en viktig 
roll i den praktiska styrningen av verksamheten inom landsting-
en, exempelvis som budgetförhandlare eller beställare av vård-
tjänster. Som Sven Siverbo visar i sitt kapitel har ofta lokala tjäns-
temännen varit mest aktivt pådrivande när det gällt att införa 
nya administrativa och ekonomiska styrsystem inom landsting-
en. Tjänstemän finns även på verksamhetsnivå i vården, exempel-
vis i sjukhusens ledning.

Den medicinska professionen är – vilket tas upp i flera av bo-
kens kapitel – av naturliga skäl en central styrande kraft inom 
sjukvården. Genom sin speciella sakkunskap om människokrop-
pen och dess sjukdomar är det endast den som kan fatta behand-
lingsbeslut och därmed utöva direkt sjukvårdande verksamhet. 
Den medicinska professionen finns främst representerad på sjuk-
vårdssystemets kliniska nivå, alltså inom själva vården. Det är 
av tradition främst denna som styr verksamheten på kliniker och 
mottagningar, även om den strikt hierarkiska ordning som place-
rar läkarkåren i arbetsledande ställning gentemot andra professi-
oner i vården har börjat luckras upp. Den medicinska professio-
nen är även representerad på systemets nationella nivå genom att 
läkare de är knutna till olika myndigheter som experter. Till det-
ta kommer professionens egna organisationer, såsom Läkarför-
bundet, läkarnas fackliga organisation, som är en viktig remissin-
stans när lagar stiftas inom sjukvårdens område, och olika medi-
cinska specialistföreningar. 

Specialistföreningarna utövar en styrande funktion inom vård-
systemet genom att de utfärdar behandlingsrekommendationer 
inom sina respektive specialiteter på basis av vetenskapliga kun-
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skapssammanställningar (evidens). I ökande utsträckning har 
den medicinska professionen också kommit att bli representerade 
på landstingsnivå inom systemet, exempelvis genom att de knu-
tits till landstingens beställarenheter eller de lokala läkemedels-
kommittéer som ger rekommendationer om läkemedelsanvänd-
ning inom varje landsting. Sammantaget måste alltså styrningen 
av sjukvården förstås som ett ständigt samspel – ibland präglat av 
motstridiga intressen – mellan dessa tre centrala aktörsgrupper.

Styrningen av sjukvården förändras över tid. I Roger Qvar-
sells kapitel visas hur sjukvården till en början formades nästan 
till helt övervägande del genom politiska beslut på nationell nivå, 
fattade av kungar och ämbetsmän som värnade sitt rike (och sin 
krigsmakt) mot smitta och social oro. Den gradvisa modernise-
ringen av systemet på 1800-talet och början av 1900-talet sked-
de i nära samverkan med den framväxande medicinska vetenska-
pen, som i allt högre utsträckning började kunna göra anspråk på 
att faktiskt bota sjukdomar. Fler och modernare sjukhus bygg-
des, samtidigt som en alltmer välorganiserad provinsialläkarkår  
försåg en växande del av befolkningen även på landsbygden med 
tillgång till vetenskapligt baserad sjukvård. Under efterkrigsti-
den flyttade den styrande makten i systemet nedåt, till landsting-
en. Det var också först då som sjukvården blev tillgänglig för alla 
medborgare genom den allmänna sjukförsäkringen (1955). 1960- 
och 1970-talen präglades av en fortsatt utbyggnad av systemet 
under landstingens ledning, väggledd av dåtidens ideal om detal-
jerad samhällsplanering och en politisk strävan att reducera kvar-
dröjande ojämnlikheter i befolkningens hälsa.

Efter 1980 tillstötte nya bekymmer för landstingen. Den sjuk-
vårdsapparat de satts att administrera kunde inte länge expande-
ra utan ansågs plötsligt dyr och ineffektiv. Styrningen av sjukvår-
den kom i allt högre grad att handla om att skära i budgetar och 
fatta beslut som skapade konflikter med vårdens professioner och 
frustration hos medborgarna. Sökandet efter lösningar som kun-
de mildra konflikten mellan resursbegränsningen och medborgar-
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nas efterfrågan på vård ledde till att nya idéer om hur sjukvården 
borde styras vann insteg bland politiker och tjänstemän, både på 
nationell nivå och inom landstingen. Många av dessa var inspire-
rade av näringslivet och den privata marknadens dynamik, som 
bygger på konkurrens och ekonomiska incitament. 

Under 1980-talet ökade också kritiken mot systemet från pa-
tienternas håll. Nya generationer medborgare var mer ifrågasät-
tande inför de enhetslösningar som skapats inom efterkrigstidens 
välfärdssystem och en vårdapparat som ofta föreföll mer anpas-
sad för personalens behov än patienternas. Medborgarnas frus-
tration över bristen på inflytande inom systemet kom bland annat 
att formuleras som politiska krav på valfrihet. Genom att kombi-
nera ett friare patientval med de marknadsinspirerande organisa-
tionsmodeller som lanserades i många landsting under 1990-ta-
let skapades helt nya sorters styrsystem, där resurserna sades föl-
ja patienterna, i stället för tvärtom. I praktiken kom många in-
slag i modellerna, som valfriheten, inte att realiseras, eftersom de 
befanns öka kostnaderna för sjukvården snarare än minska dem 
och dessutom var administrativt krångliga. Vissa element, som 
beställare–utförarseparation, prestationsbaserad ersättning och 
konkurrensutsättning genom en ökad andel privata vårdgivare, 
vann emellertid insteg och kom så småningom – om än i varierad 
utsträckning i olika landsting – att förändra den svenska sjukvår-
dens ansikte.

Under 2000-talet märks ett återuppväckt intresse bland lands-
tingen för övergripande planering av sjukvårdens produktion. 
Lite tillspetsat kan man talat om en förskjutning av styrningen 
från systemets mikronivå (påverkan av incitament hos enskilda 
individer) till makronivå, där man försöker effektivisera vården 
genom att förändra produktionens övergripande struktur, exem-
pelvis sjukhusens lokalisering eller möjligheten till samordnings-
vinster genom sammanslagning och koncentration av verksam-
het. Landstingen har under senare år också intensifierat samver-
kan över landstingsgränserna i syfte att vinna stordriftsfördelar 
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och effektivera resursanvändningen. Utvecklingen mot regional 
samverkan kan ses som en förberedelse bland landstingen för en 
möjlig framtida sjukvårdsorganisation byggd på regionala enhe-
ter, såsom föreslagits av den så kallade Ansvarskommittén. 

En annan, mer kontroversiell, tendens inom styrningen av 
sjukvården under senare år är en tydligare vilja från nationella 
makthavare, som riksdag och regering, att verka för mer likformi-
ga förhållanden inom landet. Exempel på detta är nationella vård-
garantier, specialdestinerade statsbidrag och etablerandet av na-
tionella kvalitetssäkringsregister.  Sammanfattningsvis kan man 
konstatera att organisationen av sjukvården under olika tidspe-
rioder speglar förändrade behov och resurser inom samhället men 
också maktförskjutningar mellan den nationella och lokala nivån, 
liksom mellan olika aktörsgrupper inom systemet.

I bokens inledningskapitel ställdes tre övergripande frågor om 
förutsättningarna för den politiska styrningen av sjukvården. De 
handlade om hur systemet rent faktiskt styrs i dag, vilka krafter 
som genererar förändringar inom sjukvården över tid samt hur 
hindren för politisk styrning av vården ser ut. I de följande ges 
några korta reflektioner kring dessa frågor mot bakgrund av den 
forskning och kunskap som presenterats i bokens olika kapitel. 
Ambitionen är inte att på något uttömmande sätt besvara frå-
gorna, det låter sig knappast göras på så begränsat utrymme (om 
alls), utan snarare peka på några av de många spännande tolk-
ningar av och idéer om vårdens styrning som förts fram i boken. 

Den svenska sjukvårdens organisation
Den historiska utvecklingen av sjukvårdssystemet och de skiftan-
de synsätten på medborgarnas behov av vård som kommit till ut-
tryck under olika tidsperioder har satt avtryck i dagens system. I 
bokens kapitel speglas på skilda sätt – ofta kritiskt – särdragen i 
den svenska sjukvårdens organisation. Ett sådant kan sägas vara 
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den höga graden av offentligt ägande och direkt politisk styrning 
av vårdsystemet. Den svenska sjukvården har av tradition  haft 
ett starkt offentligt inslag, där inte bara sjukhus utan sederme-
ra också primärvårdsenheter (vårdcentraler) ägs och drivs av den 
lokala staten, det vill säga landstingen. 

Den direkta politiska styrningen av den svenska sjukvården 
på lokal nivå har sannolikt medfört att beslut som annars skul-
le ha fattats av aktörer som vårdens professioner, exempelvis vad 
gäller investeringar eller resursfördelning, kommit att fattas uti-
från ett mer övergripande befolkningsperspektiv, där olika grup-
pers medicinska behov ställs mot varandra. Ett direkt politiskt 
inflytande över resursfördelningen inom systemet skapar också 
ökade möjlighet att kontrollera sjukvårdens kostnader, särskilt i 
jämförelse med system med många olika finansieringskällor, fri-
stående finansiärer och vårdgivare. Den lokala politiska styrning-
en av sjukvården förstärker det svenska sjukvårdssystemets de-
mokratiska karaktär genom att ge medborgarna möjlighet att på-
verka genom allmänna val i sitt närområde, det vill säga på lands-
tingsnivå, och genom närmare kontakter med sina förtroendeval-
da. Samtidigt finns, som noteras i flera av bokens kapitel, exempel 
på hur planerade och förmodat välmotiverade reformer stoppats 
av lokala politiker som velat undvika impopulära beslut, exem-
pelvis när det gällt nedläggningar av sjukhus. Huruvida vårdens 
skall styras av lokalt valda politiker är till syvende og sist en vär-
deringsfråga. Hittills har det funnits en tydlig politisk majoritet i 
Sverige för en sådan ordning.

Ett annat särdrag i den svenska sjukvårdens organisation, som 
problematiseras av flera författare i boken, är den delvis oklara 
ansvarsfördelningen mellan olika geografiska nivåer i systemet. 
Decentraliseringen av den politiska makten är långt driven inom 
den svenska sjukvården. Till detta kommer en norm om »mjuk« 
styrning av landstingen från nationella lagstiftare och myndig-
heter, som innebär att man ofta förlitat sig på informationssprid-
ning och överenskommelser i stället för bindande regler. Frågan 
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om förhållandet mellan de olika politiska nivåerna inom systemet 
har aktualiserats genom Ansvarskommitténs förslag att slå ihop 
landstingen till regioner, vilket kommittén menar skulle förstär-
ka den regionalpolitiska nivån och ge möjligheter till mer kraft-
full styrning av sjukvården. 

Kommittén menar också att ett mindre antal stora regioner 
skapar bättre förutsättningar för att införliva ny kunskap inom 
systemet, som förmedlas av nationella aktörer. En sådan förstärkt 
kunskapsstyrning från nationell nivå ses av kommittén som ett 
viktigt sätt att verka för mer likvärdiga förhållanden inom lan-
dets sjukvård (sou 2007:10, s. 119ff ). Det är emellertid oklart om 
en regional organisation av sjukvården verkligen skulle öka förut-
sättningarna för nationell styrning av systemet på det sätt som 
kommittén förespråkar. Lika troligt förefaller vara att regioner-
na blir en ännu starkare politisk maktfaktor på systemets »mel-
lannivå«, särskilt om de väljs direkt av befolkningen och därtill 
får ansvar även för andra politiska områden, som tillväxt och sys-
selsättning. Inte heller är det uppenbart att de större regionerna 
skulle ha lättare att samverka med kommunerna, vilket, som på-
talas i kapitlet av Mats Thorslund, är en angelägen uppgift om 
omhändertagandet av äldre patienter skall förbättras och styr-
barheten i denna del av systemet öka. 

Ett tredje särdrag i den svenska sjukvården som påvisas i bo-
ken är vad som skulle kunna kallas systemets bristande patientfo-
kus. Det är knappast något överdrift att påstå att svensk sjukvård 
länge lidit av tillkortakommanden just när det gäller att möta pa-
tienterna. De senaste decenniernas uppmaningar från politikerna 
till vårdens företrädare att »ställa patienten i centrum« har upp-
märksammat problemet men knappast löst det. Brister i bemö-
tande och omhändertagande av patienter, som beskrivs bland an-
nat i kapitlen av Mats Thorslund och Ulrika Winblad, kommer 
till uttryck inom systemet på flera olika sätt: låg servicenivå (som 
inkluderar olika bemötandeaspekter samt information till patien-
terna), bristande tillgänglighet (väntetider, telefonköer etc.) och 
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frånvaro av tydliga och formellt utkrävbara rättigheter inom sys-
temet. Detta kan också formuleras som att målet om tillgänglig-
het inte uppfylls särskilt väl inom svensk sjukvård. 

Internationell forskning bekräftar bilden av att patientbemö-
tande är en svag punkt i det svenska sjukvårdssystemet och att vi 
i just detta avseende ligger efter andra, jämförbara, länder (Coul-
ter 2005). Orsakerna är säkerligen flera, men en kan sökas i syste-
mets historiska framväxt, där vården redan från början kom att 
bli en angelägenhet främst mellan staten och den medicinska pro-
fessionen. Frånvaron av en spontant framväxt marknad för sjuk-
vårdstjänster för att möta medborgarnas efterfrågan, i kombina-
tion med den tidiga fokuseringen på institutionsbaserad vård – 
inom vilken läkarna av naturliga skäl får en auktoritär roll med-
an patienterna blir mer passiva – gav systemet en inriktning där 
patientens röst blev svag. När även öppenvården inlemmades i 
landstingens organisation och andelen privatpraktiserande läka-
re reducerades inom systemet efter 1970 minskade också möjlig-
heterna till personliga relationer mellan läkare och patient genom 
att patienterna inte längre kunde välja vårdgivare och dessutom 
sällan träffade samma läkare på landstingens vårdcentraler.

Mot bakgrund av den teori om institutioners roll som pre-
senterades i bokens första kapitel skulle man kunna säga att den 
svenska sjukvårdens organisation har byggt in ett arv av under-
ordnade patienter som visat sig svårt att förändra, trots upprepa-
de politiska försök. 

Drivkrafter bakom förändringar
Boken har även belyst olika förändringsdrivkrafter som kom-
mit till uttryck inom den svenska sjukvården under de senaste 
25 åren. De flesta av dem – demografiska och ekonomiska föränd-
ringar, ny medicinsk kunskap och ökade förväntningar från med-
borgarnas sida – är väl kända och märks inom alla sjukvårdsys-
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tem. Det kan emellertid vara intressant att fråga sig hur  sådana 
förändringsdrivkrafter kommer till uttryck inom just det svens-
ka systemet. I bokens kapitel ges en rad olika exempel på hur för-
ändringar i sjukvårdsystemets omgivande miljö får specifika ut-
tryck genom att de tolkas av politiker och experter, som sedan in-
itierar reformer för att anpassa systemet till de nya förutsättning-
arna. 

Ett exempel, som illustreras av Sven Siverbo, är hur den för-
sämrade ekonomiska situationen för landstingen under 1980-ta-
let föranledde politiker och tjänstemän att införa nya styrnings-
modeller för att försöka öka sjukvårdens effektivitet. En viktig 
poäng i kapitlet är att det inte endast handlade om faktiska för-
ändringar i ekonomin utan även om inflytandet av nya idéer och 
tankemodeller, liksom ökad makt för de expertgrupper som före-
språkade dem.  

Ett annat exempel på hur den resursbristen under 1980-talet 
kom att omsättas i politiska reformer och organisatorisk förny-
else av systemet är 1992 års så kallade Ädelreform. Som vi sett 
syftade Ädelreformen till att flytta över patienter som kunde an-
ses medicinskt färdigbehandlade – i praktiken främst de äldre – 
från landstingens sjukhus till billigare vårdformer inom kommu-
nerna. Reformen uppfyllde av allt att döma till stor del detta syf-
te: en mängd resurser frigjordes inom sjukhusvården genom att 
antalet äldre patienter minskade, vilket gjorde att sängplatser-
na kunde reduceras och omsättningen av patienter öka – och där-
med systemets produktivitet. Samtidigt förstärkte reformen på 
ett delvis olyckligt sätt ansvarsuppdelningen mellan kommuner 
och landsting och bidrog till att medikalisera den kommunala äld-
reomsorgen och fragmentisera vårdens organisation.

En annan förändring i systemets miljö som kommit att föranle-
da organisatorisk anpassning är medborgarnas ökade intresse för 
sin hälsa och större förväntningar på att sjukvårdssystemet skall 
tillfredsställa alla sorters hälsorelaterade behov. Roger Qvarsell 
visar i sitt kapitel hur vår syn på hälsa och välbefinnande fått allt-
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mer mediala uttryck och kommit att läggas till grund för en väx-
ande marknad för hälsorelaterade produkter och tjänster vid si-
dan om sjukvårdssystemet. En sådan marknad avlastar av allt att 
döma systemet genom att den tillgodoser behov som inte kan till-
fredsställas inom den offentligt finansierade vården. Den bidrar 
sannolikt också till att öka förväntningarna på sjukvården genom 
att visa på ett större möjligt utbud av tjänster, samtidigt som fö-
reställningen underbyggs att normaltillståndet är att vara ener-
gisk, vacker och fri från krämpor i alla livets skeenden och att av-
vikelser från detta omedelbart bör åtgärdas med behandling och 
preparat. Som Roger Qvarsell konstaterar kommer styrningen av 
sjukvården i framtiden förmodligen att präglas mer av behovet av 
samspel mellan den kommersiella vårdmarknaden och den pro-
duktion som äger rum inom det offentliga systemets ram. Den ak-
tuella diskussionen i svensk sjukvårdspolitik om huruvida sjuk-
husen skall tillåtas ha en särskild kö för patienter med privat fi-
nansiering är ett exempel på detta.

Hinder för politisk styrning av sjukvården
Hinder för den politiska styrningen av sjukvården har varit ett 
genomgående tema i boken. Många exempel har givits på refor-
mer som lanserats men inte genomförs, eller gett oförutsedda si-
doeffekter. Varför tycks inte politikerna kunna styra sjukvården 
bättre? Flera olika svar ges av bokens författare. Några förkla-
ringsfaktorer tycks återkomma i flera kapitel.

En av dessa handlar om att politikernas makt begränsas av den 
medicinska professionens sakkunskap, som gör det omöjligt för 
dem att styra vården i detalj. Det är som flera författare i boken 
noterar inte heller önskvärt att politikerna styr vården i alla dess 
delar: vissa beslut bör överlåtas åt medicinska professioner eller 
annan expertis. 
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Som vi sett flera exempel på gör den medicinska professionens 
maktställning att även reformer som inte i första hand handlar 
om medicin, utan om organisation eller ekonomi, kan vara svåra 
att genomföra.  Den forskning som refererades i kapitel 1 visar att 
det ofta är aktörerna längst ned i en organisation som avgör om 
planerade förändringar faktiskt genomförs. Detta gäller särskilt 
om dessa har en stark professionell identitet och en arbetssitua-
tion som gör att de måste ha autonomi – självständighet – för att 
flexibelt kunna möta skiftande behov och förutsättningar. Sjuk-
vården är ett tydligt exempel på en sådan organisation, präglad 
av självständigt arbetande professioner på systemets gräsrotsni-
vå. Specifikt för sjukvården är också den snabba kunskapsutveck-
lingen, som gör att även många investeringsbeslut – vilken ny 
teknisk utrustning bör köpas in? – i praktiken fattas av den medi-
cinska professionen. Politikernas styrning blir därför ofta reaktiv, 
genom att de kan säga ja eller nej till krav från professionen men 
själva saknar förmåga att bedöma vilken ny teknik eller behand-
lingsform som är mest ändamålsenlig. Samtidigt ställs, i en verk-
samhet som bekostas av offentliga medel men där behoven över-
stiger resurserna, krav på att kunna redovisa för medborgarna på 
vilka värdemässiga grunder resurser fördelas. Ett av de viktigas-
te hindren för den politiska styrningen av vården – politikernas 
lekmannastatus och roll som representanter för medborgarna – 
lägger alltså samtidigt grunden för deras legitimitet som besluts-
fattare inom systemet. 

Ett annat hinder för politisk styrning av sjukvården som på-
talas i flera kapitel är dess uppdelning på olika geografiska nivå-
er, vilket sprider ansvaret för sjukvården mellan olika aktörer och 
ställer krav på likabehandling av alla patienter i landet mot strä-
van efter lokalt självbestämmande. Ett exempel på hur skilda in-
tressen mellan aktörer på olika nivåer i systemet kom att bli ett 
hinder för reformgenomförande ges i boken av Ulrika Winblad, 
som visar att 1990-talets valfrihetsreformer i praktiken inte ge-
nomfördes eftersom de upplevdes hota intressen både på den kli-
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niska nivån (där läkarna är vana att remittera patienter som de 
själva finner bäst) och bland lokala politiska makthavare, som vil-
le behålla kontrollen över resursfördelningen inom sina landsting. 
Ett annat exempel är arbetet med att införa öppna prioritering-
ar inom svensk sjukvård, som initierades genom ett riksdagsbe-
slut 1997 men som i praktiken gått mycket långsamt inom lands-
tingen, kanske på grund av frågans politiskt känsliga natur. Även 
Ädelreformen kan ses som en reform som kommit att försvåras av 
systemets uppdelning på olika geografiska och organisatoriska ni-
våer – i detta fall mellan landsting och kommuner – även om en av 
dess uttalade målsättningar var just att klargöra ansvarsfördel-
ningen mellan dessa. 

Frågan om på vilken geografisk nivå sjukvård skall produce-
ras, finansieras och regleras är förvisso inte unik för Sverige utan 
ställs inom de flesta sjukvårdssystem. Genom den föreslagna re-
gionaliseringen kommer den svenska  vårdens organisation att bli 
mer lik den som i dag finns i andra europeiska länder. Ansvarsför-
delningen inom svensk sjukvård kompliceras samtidigt av tradi-
tionen av starkt lokalt självstyre, som gör att kommuner, lands-
ting och regioner kommer att fortsätta hävda rätten att självstän-
digt organisera vård och omsorg, även om det innebär betydande 
lokala skillnader i systemets utseende.

En tredje svårighet när det gäller den politiska styrningen av 
sjukvården påvisas i Peter Garpenbys och Per Carlssons kapitel om 
prioriteringar. Det handlar om medborgarnas förväntningar på 
systemet och den kanske överdrivna föreställningen att sjukvår-
den kan styras så att alla hälsorelaterade behov som uppstår ome-
delbart kan tillfredsställas, små som stora. Medborgarnas ökade 
förväntningar skapar i dag ett starkt förändringstryck inom vår-
den.  Peter Garpenby och Per Carlsson visar hur den förändrade 
inställningen till hälsorelaterade behov lett till att gapet mellan 
efterfrågan på vårdtjänster och resurserna som står till buds inom 
systemet kommit att öka, vilket leder många att tro att »vården 
var bättre förr«. I själva verket finns mycket litet som talar för att 
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det var så, menar de, och pekar på att sjukvården både är mer kva-
lificerad och ekonomiskt effektiv i dag än tidigare. Medborgarnas 
förväntningar på sjukvårdssystemet är en kraft som i det svens-
ka systemet tenderar att kanaliseras politiskt. Missnöje med sjuk-
vården – särskilt om det förmedlas via medierna – skapar ett di-
rekt tryck på ansvariga politiker att föreslå nya reformer, både på 
nationell nivå och inom landstingen. 2005 års stora satsning på en 
nationell vårdgaranti, som svar på de alltmer uppmärksammade 
vårdköerna är ett exempel, liksom olika satsningar på lokal sjuk-
vård, såsom utbyggandet av den så kallade närsjukvården. Att 
tillfredställa alla upplevda hälsorelaterade behov inom den offent-
liga vården är emellertid, som kapitelförfattarna konstaterar, en 
ekonomisk omöjlighet. I praktiken löses ekvationen ofta på den 
kliniska nivån i verksamheten genom ransoneringar och dolda pri-
oriteringar, som kan leda till att patienterna får vänta på behand-
ling, får längre väg till sjukhuset, eller möts av trött och stressad 
personal. 

Det faktum att det är den medicinska behovsprövningen som 
ytterst styr resursfördelning och tillgänglighet inom sjukvården 
innebär också att medborgarna aldrig kan garanteras vård eller ha 
»rätt« till en viss behandling. Det enda man egentligen kan ges 
rätt till inom ett sjukvårdssystem som likt det svenska bygger på 
behovsprincipen är att få en bedömning av sina behov. Möjligheten 
finns då alltid att den bedömning som görs är att behovet inte är 
akut, eller kan avhjälpas med någon behandling som står till buds 
inom systemet. Detta innebär att patienten får vänta, eller skick-
as hem utan behandling, vilket inte är ett symptom på systemets 
bristande organisation, som patienten kanske upplever det, utan 
helt sonika dess förutsättningar. En del prioriteringar är rimliga, 
kanske nödvändiga, men kan från  patienternas perspektiv ändå 
upplevas som att sjukvården fungerar dåligt.

Medborgarnas förväntningar på vården underblåses i prakti-
ken ofta av politiker. Det är, som exemplet prioriteringslistan i 
Östergötland visar, politiskt riskfyllt att tala om vilka behov som 
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bör nedprioriteras eller väljas bort. Desto mer opportunt kan det 
vara att förespegla väljarna att vården klarar av att möta alla be-
hov och att förväntningarna på systemet kommer att uppfyllas. 
Eftersom sjukvården är en så viktig fråga för väljarna ligger i sa-
kens natur att partierna tävlar om att utlova förbättringar – mer 
vård – snarare än att samlas kring svåra frågor som hur det of-
fentliga systemets ansvar skall avgränsas. Kanske är det just här 
som bristerna i den politiska styrningen av systemet – och den 
inbyggda konflikten mellan att uppfylla väljarnas önskningar och 
säkra systemets fortlevnad – blir som tydligast. Om sjukvården 
skall vara behovsstyrd måste vissa, mindre, behov stå tillbaka. 
Garpenby och Carlsson visar i sitt kapitel att detta är en konflikt 
som blir extra tydlig i sjukvårdssystem som det svenska, där fi-
nansieringen sker på solidarisk basis genom allmän beskattning 
och tillgången till vård ses som en medborgerlig rättighet. Det 
blir, som författarna påpekar, svårare att i ett sådant system tala 
om vad som inte ingår den offentliga sjukvården eller öppet erkän-
na att alla behov faktiskt inte kan tillfredsställas. Samtidigt är 
kanske just detta politikens viktigaste uppgift inom sjukvården. 

Avslutningsvis kan man ställa frågan vilka implikationerna av 
de insikter om vårdens styrning som förmedlats genom boken är. 
Bör man alls försöka styra sjukvården från politiskt håll? Eller är 
det hopplöst? En sådan slutsats vore i mitt tycke förhastad. Sjuk-
vården genomgår en ständig utveckling, oftast till det bättre, och 
en stor del av den har kommit till stånd genom politiska visioner 
om förbättrad folkhälsa eller en mer solidarisk fördelning av vår-
dens resurser. 

Samtidigt måste medborgarnas upplevelse av systemet tas på 
allvar, inte bara av politiker utan av alla som arbetar inom vården. 
Det minskade förtroende för vården som uppmätts genom de så 
kallade medborgarundersökningarna och ökningen av antalet an-
mälningar till hsan, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, och 
lokala patientnämnder, kan ses som indikatorer på att patienter-
na inte är nöjda med vården. Som vi kunde konstatera inlednings-
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vis i boken är medborgarnas stöd för systemet en av sjukvårdens 
viktigaste målsättningar och på sikt en förutsättning för dess 
fortlevnad. Ett medborgerligt förtroende för  sjukvården behövs 
för att politikerna skall kunna skapa stabila spelregler för syste-
met, något som är viktigt inte minst för vårdens utförare. 

I boken belyses från flera olika håll frågan om mötet mellan 
sjukvården och patienterna, eller medborgarna. En samlat in-
tryck är, som redan tidigare påpekats, att tillgängligheten ofta 
upplevs som bristfällig, liksom kontinuiteten och bemötandet av 
patienterna. Ökad tillgänglighet handlar inte bara om att få be-
handling, utan också – och kanske främst – om att snabbt komma 
i kontakt men sjukvården, antingen på telefon eller genom besök. 
Här finns av allt att döma  fortfarande utrymme för förbättringar, 
kanske framför allt inom primärvården. 

Kontinuitet kan skapas exempelvis genom en personlig, fast 
kontakt i sjukvårdssystemet, exempelvis en husläkare, som pa-
tienten kan vända sig till med sina frågor. Detta är en viktig fråga 
särskilt för äldre multisjuka patienter men även för andra grupper 
som ofta måste ta vårdens tjänster i anspråk. Patientbemötande 
rymmer flera olika komponenter. Några som ofta lyfts fram är be-
hovet av tydlig information, att personalen tar sig tid att lyssna, 
och att det ges möjlighet till delaktighet i beslutsfattandet, ex-
empelvis vid remittering och behandlingsplanering. Dessa frågor 
har getts stort utrymme inom den svenska vårddebatten sedan 
1980-talets slut och även blivit föremål för hårdare nationell styr-
ning. Ett ytterligare steg mot tydliggörande av patienternas rät-
tigheter tas om Ansvarskommittén får gehör för sitt förslag om 
en samlad patienträttighetslagstiftning. 

För att patienternas behov av information och delaktighet 
skall bli verklighet inom svensk sjukvård krävs emellertid av allt 
att döma mer än bara nationella påbud. Flera av bokens författare 
menar att patientorientering inom vården  kan åstadkommas en-
dast om patienterna själva ges möjligheter att styra sin vårdkon-
sumtion, exempelvis genom att välja vårdgivare. 
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Anders Anell hävdar i sitt kapitel att ett fritt patientval ock-
så är en viktig förutsättning för att utveckla primärvården, se-
dan länge ett mål inom svensk sjukvårdspolitik. När egenprakti-
serande husläkare ges möjlighet att själva bygga upp sin verksam-
het, och bli ekonomiskt belönade om de lyckas attrahera patien-
ter, får primärvården en egen »statusbas«, som i någon mån kan 
väga upp det faktum att kunskapen om specifika diagnoser inte 
är lika djupa som inom den specialiserade vården. Anell visar att 
en möjlig framtida lösning när det gäller att stärka primärvårdens 
roll inom systemet är att ge patienterna ett fritt val inte endast av 
läkarkontakt, vilket de åtminstone formellt har redan i dag, utan 
även mellan olika sorters primärvårdsmodeller. Då skapas större 
möjligheter för patienterna att påverka vårdens organisation och 
se till sina individuella behov när det gäller bemötande, tillgäng-
lighet och kontinuitet. 

Ett annat sätt att stärka både patienternas och primärvårdens 
roll inom systemet, som torde vara värdefull inte minst för äldre 
patienter, är att ge primärvårds- eller husläkaren en tydligare roll 
som patienternas företrädare eller »lots« inom vården. Det inne-
bär att dessa ges ett mer uttalat ansvar för att koordinera och för-
medla information mellan de olika delar av vårdsystemet som pa-
tienterna kommer i kontakt med under behandlingen. 

Att genom politisk styrning förändra sjukvården är möjligt. 
Ibland är det också önskvärt. Den här boken identifierar två vik-
tiga uppgifter för sjukvårdspolitiken: att föra dialog med med-
borgarna om behovet av prioriteringar och att verka för ökad till-
gänglighet, kontinuitet och delaktighet inom systemet. De två 
uppgifterna är knappast motstridiga; de kan tvärtom anses hänga 
ihop. Det är i mötet med vården och dess personal som patientens 
upplevelse av systemet formas. Det är också på denna nivå som 
prioriteringarna ytterst måste förklaras och försvaras. En per-
sonlig kontakt i systemet skapar trygghet och tillit hos patien-
terna och ökar därmed rimligtvis också möjligheten för acceptans 
av medicinska bedömningar som ibland kanske innebär väntan el-
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ler till och med utebliven behandling. Om organisationen av det 
svenska sjukvårdssystemet utvecklas i den riktningen får det san-
nolikt bättre förutsättningar att även uppfylla målet att medbor-
garna skall vara nöjda.
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