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Sammanfattning 

Idag brottas Sveriges hälso- och sjukvårdsorganisationer med en ökande kostnadsbörda 

avseende läkemedel. Ökningen kan till stor del förklaras av introduktionen av nya dyra 

läkemedel. Dessa kan många gånger trots sitt höga pris vara vinstgivande för såväl patient 

som samhälle. Till följd av kostnadsökningen efterfrågas ett strukturerat introducerande av 

nya dyra preparat och metoder som ser till en säkerställd patientnytta. Flera landsting runt om 

i Sverige har de senaste åren infört modeller för att kontrollera nya läkemedels introduktion, 

men också för att nya läkemedels användning ska styras av sjukvårdshuvudmannen. Att införa 

ett ekonomistyrningsverktyg som direkt berör läkares val av ordination bör enligt teorin vara 

en svårighet då professionen generellt antas vara motvillig till förändring. Speciellt förändring 

av ekonomistyrningskaraktär, vilken beskrivs som ett hot mot läkares grundläggande 

värderingar.   

Denna uppsats syfte har varit att studera hur ett ekonomistyrningsverktyg används i hälso- och 

sjukvårdsorganisationer. Mitt val av empirisk miljö blev Västra Götalandsregionen och det 

studerade styrverktyget i fråga blev processen vid namn ”ordnat införande”. Min vilja var 

också att ta reda på hur läkarkåren relaterar till ett mer styrt arbetssätt och hur styrningen har 

etablerats i läkarkåren. Jag genomförde mina första intervjuer tämligen tidigt i processen 

vilket gav mig hjälp att komma vidare i studien. Dessa intervjupersoner representerade 

ägarperspektivet inom organisationen. De följande tre intervjuerna var med läkare som 

respresenterar utförarperspektivet i uppsatsen. Jag läste in mig på teorier från strategi till den 

relativt smala grenen som beskriver läkares olika synsätt på ekonomistyrning. Mitt val att 

göra en så pass snäv studie har begränsat mig då lämplig teori att luta empirin emot har varit 

svår att finna och att tyda. Min teoretiska referensram har bestått av böcker och artiklar inom 

ämnesområden från strategi till styrning inom hälso- och sjukvård. Jag har haft som mål att 

använda nya studier och helst med bas i ett sjukhusperspektiv. Det finns risk för att 

styrverktyget ordnat införande som jag studerat inte har varit helt jämförbart med de studier 

jag har använt i referensramen. Detta eftersom referensramen bygger på ekonomistyrning i 

traditionell bemärkelse, medan ordnat införande påverkar läkarens yrkesroll i val av 

behandlingsmetod. 

Slutsatsen i denna fallstudie har visat att acceptansen för ordnat införande kan bero på att 

processens målsättning stämmer överens med professionens grundläggande värderingar. 

Evidensbaserad vård och patientnytta är krav läkarkåren kan relatera till. Med sjukvårdens 

begränsade resurser finns förståelse för prioritering för patientnytta. Ordnat införande är en 

del i att skapa mer gemensam handling i Västra Götalandsregionen, även om det finns 

utrymme för att skapa större medvetenhet i professionen om processens arbetssätt. Det bör 

finnas lyhördhet för läkarkårens åsikter och ihållande kommunikation för att skapa varaktig 

delaktighet och användande av styrning inom hälso- och sjukvård. 

 

 

 

 



Abstract 

Swedish health care organizations of today are struggling with an increasing cost burden for 

drugs. This increase can to a large extent be explained by the introduction of new expensive 

drugs. These can, despite of their high cost many times prove to be profitable for both patient 

and society. As a result of these increasing costs there is a need for a structured introduction 

of new expensive drugs and procedures. Therefore a procedure acknowledging patient benefit 

is required. In recent years several county councils in Sweden has introduced models to 

control introduction of new drugs, but also because the use of new drugs should be controlled 

by the health care provider. Establishing a financial reporting tool that directly affects 

physician choice of prescription should according to theory be a difficulty, when the 

profession is generally assumed to be reluctant to change. Especially change of financial 

nature, which is described as a threat to the physician's fundamental values.  

The objective in this paper has been to study how a financial control tool is used in healthcare 

organizations. The empirical environment chosen is the Västra Götalandsregion and the 

control tool is the process named "ordnat införande (arranged introduction)". The desire has 

been to gain knowledge about how the medical profession related to a more controlled 

approach as well as how the governance has been established in the medical profession. The 

first interviews were conducted fairly early in the process which helped the study forward. 
These interviewees represented the owners’ perspective within the organization. The 

following three interviews were with doctors representing the perspective of the performers. 

The theories used are in the range from strategy to the relatively narrow segment describing 

physicians’ different viewpoints on management control. The choice to do such a narrow 

study has been limited due to the difficulty to find appropriate theory to explain the empirical 

data. The theoretical framework has consisted of books and articles on topics from strategy to 

governance in health care. The aim has been to use new studies, preferably based in a hospital 

perspective. There is a risk that the management tool arranged introduction which was a part 

of the literature basis is not fully comparable with the studies used in the framework. This is 

because the framework is based on financial control in the traditional sense, while the 

arranged introduction affects doctor’s professional role in choosing a therapy.  

The conclusion of this case study has shown that acceptance of the arranged introduction may 

depend on the consistence with the core values of the professions’ and with the process’s 

objectives. Evidence-based care and patient benefit are demands the medical profession can 

relate to. Due to the health care’s limited resources an understanding for the priorities made 

towards patient benefit exist. The process of arranged introduction is one part of the 

establishment of more joint action in the Västra Götalandsregion, although there is still a 

possibility to increase awareness in the profession regarding the process method. There should 

be sensitivity to the medical professions’ views and extended communication to provide 

sustained participation and use of management within health care.  
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1. INLEDNING 
 

I detta inledande kapitel vill jag ge läsaren en bild av vad som ligger till grund för min 

problemformulering. Jag vill ge en introduktion av den teori som kommer att vidareutvecklas 

längre fram i uppsatsen, för att sedan presentera problemformuleringen och mitt syfte med 

studien. 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Vi lever i en tid med snabb medicinsk utveckling. Nya läkemedel och tekniska hjälpmedel för 

behandling tillkommer. Samtidigt utmanas sjukvårdsystemen av en ökad sjukdomsbörda och 

en åldrande befolkning Sjukdomar som tidigare saknat behandling kan nu behandlas genom 

mer effektiva läkemedel (Gustafsson et al., 2008).  

I Sverige används cirka 12 procent, vilket motsvarar 35 miljarder per år, av de totala hälso- 

och sjukvårdskostnaderna till läkemedel (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2010). 

Kostnadsökningen för läkemedel har varit konstant på 4,6 procent per år sedan 2001 och kan 

till största del förklaras av introduktion av nya läkemedel (ibid.). Detta beror på att nya 

läkemedel oftast skyddas av patent under sina första år och därför inte utsätts för konkurrens 

på en fri marknad. Då patent löper ut introduceras generiska preparat. Generiska preparat har 

samma verksamma ämnen som det tidigare patentskyddade läkemedlet, men säljs under annat 

namn. Generikakonkurrensens priseffekter leder ofta till häpnadsväckande prissänkningar och 

stor sänkning av marknadsandelar för originalpreparatet (Domeij, 1998).  

Enligt Gustafsson et al. (2008) tog andelen bioteknologiskt framställda produkter fart under 

de första åren av 2000-talet. Till dessa hör vissa vacciner, insuliner och medel för diagnostik 

och behandling av cancersjukdomar. De tillhör gruppen specialistläkemedel, vilka förskrivs 

av andra specialister än de allmänmedicinska. Det årliga antalet godkända substanser ökade 

från 1-2 procent till 15-20 procent och nya läkemedel har oftast hög kostnad per patient. Trots 

det kan de vara kostnadseffektiva i den mån att de ger stora vinster för både patient som 

samhälle (ibid.). Gustafsson et al. (2008) menar att denna utveckling ger behov av ett 

strukturerat introducerande av dessa läkemedel i sjukvården och att det inte finns utrymme för 

dyra läkemedel utan säkerställd nytta. 

”Det finns skillnader i läkemedelsförskrivning och läkemedelsanvändning 

som inte kan förklaras av underliggande skillnader i sjukdomsförekomst.” 

(SKL 2010, s.4)  

Tydliga prioriteringar är av vikt på grund av skillnader i förskrivning men också för att 

samhällets resurser för läkemedel inte är obegränsade (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2010). I Sveriges Kommuner och Landsting (2007) beskrivs fyra landsting som infört 

styrmodeller för att kontrollera introduktioner av nya läkemedel. I Västra Götalandsregionen 

[VGR] kallas processen som behandlar introduktion av nya dyra läkemedel ordnat införande. 

Dessa modeller kan peka på en önskan om att få kontroll på framtida kostnader men också att 

användningen av nya läkemedel ska styras av sjukvårdshuvudmannen SKL (2007). 
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Sjukvårdshuvudmannen är enligt Blomqvist (2007) detsamma som landsting eller regioner i 

de fall flera landsting har slagits samman till ett storlandsting. 

1.2 Problemdiskussion 
 

Nyckeln till en organisations framgång är förekomsten av en välformulerad och effektivt 

implementerad strategi (Grant 2010, s. 9). Enligt Dobni (2003) finns utmaningen i 

implementeringen snarare än formeringen av strategin. Grunden i implementeringen är att 

skapa en mottaglig miljö som knyter ihop individuella aktiviteter till en helhet som är 

värdeskapande. Val av strategi behöver inte alls vara lika viktig som omgivningen som finns 

för att sätta den i verket (ibid.). Implementering är en kritisk hörnsten och vägen till att bygga 

en välfungerande organisation. (Crittenden & Crittenden, 2008).  

 

Figur 1.2 Egen bild över min uppsats problemområde 

Brorström och Nilsson (2008) beskriver att det är svårt att få starka professioner att anpassa 

sig till nya omständigheter och att de fokuserar på sina egna förehavanden vilket ofta 

resulterar i att försök till förändringar misslyckas. De informella institutionerna med rutiner, 

överenskommelser och kollektiva värderingar gör läkare motståndskraftiga till förändring. 

Vidare pekar (ibid.) på forskning som visat att hälso- och sjukvårdsorganisationer fokuserar 

på skälet att reformera snarare än på reformens effekt. Organisationerna finner det viktigt att 

vara del av den senaste reformen. Nya lösningar och idéer sprider sig vilket får organisationer 

att likna varandra. Organisationerna vill således hellre införa reformer som uppskattas av 

andra än att de är värdeskapande och höjer effektivitet i den egna organisationen. De vill visa 

omgivningen sin villighet till förändring genom att använda den senaste organisations- eller 

ledningsmodellen (ibid.). Till följd av detta påpekar (Brorström & Nilsson, 2008; Hallin & 

Kastberg, 2002) anledningen att fokusera studier på avsiktliga och oavsiktliga effekter med 

organisations- och styrmodeller. Östergren och Sahlin-Andersson (1998) skriver att studier 

visar att styrverktyg inom sjukvården införs som lösningar på problem men att de många 

gånger bidrar till ökad komplexitet. Detta för att styrningsidéer införs så snabbt och ibland 

flera samtidigt, vilket medför att mycket tid går åt till att organisera sig. Lösning på ett 

problem ger upphov till ett nytt. Det resulterar i att för lite utrymme lämnas åt dem som 

faktiskt vill praktisera sjukvård (ibid.). 

I många OECD länder (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) har trycket 

på sjukvårdsreformer ökat (Jacobs, 2005; Macinati, 2010; Rosacker, Zuckweiler & Buelow, 

2010). Jacobs (2005) betonar att det finns ökad strävan efter att få läkare introducerade i 

finansiella tekniker och ledningsansvar. Det är enligt vissa ekonomer viktigt för etiska 

medicinska beslut att alla läkare tar hänsyn till frågan om kostnad och kostnadseffektivitet.  

Läkare har vanligtvis beskrivits som antagonister av ekonomistyrning och styrningen som ett 

Kostnadsökning
Jämlik vård

Införande av 
styrverktyg  

"Ordnat införande"
Stark profession

Orsak

Verkan

Problem  
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hot mot deras grundläggande värderingar. På grund av denna motsättning undersöker Jacobs 

(2005) relationen mellan professionen och ekonomistyrning. Motsättning mellan läkare och 

verksamhetsstyrning har gett upphov till en debatt om hur läkare tar sig an och förhåller sig 

till olika styrinitiativ (Broadbent et. al., 2001; Jacobs, 2005; Kurunmäki, 2004; Macinati, 

2010). Jacobs studie (2005) pekar på att reformer möjligtvis endast influerar en mindre grupp 

läkare och att övriga inte påverkas i någon större utsträckning. Kan styrning ske enligt gängse 

företagsekonomiska modeller och teorier utan anpassning till rådande struktur och kultur i 

organisationen? 

Det finns betydande litteratur runt hur implementering av strategi och styrverktyg kan gå till 

(Aaltonen & Ikavalko, 2002; Hallin & Kastberg, 2002; Robbins, 2007; Roos, von Krogh & 

Roos, 2004; Rosacker, Zuckweiler & Buelow, 2010). Det finns studier som tar upp projekt-, 

balanced scorecard- och budget implementering inom sjukvård. Det saknas dock studier som 

beskriver hur styrverktyg vilka i hög grad påverkar professionens beslutsrätt i form av 

behandlingsform, har införts och upptagits i dagliga rutiner. Hur relaterar och förhåller sig 

läkare till styrinitiativ? Hur skapas acceptens för styrning som berör läkarens val av 

medicinering?  

 

1.3 Problemformulering 
 

Hur används styrverktyget ”ordnat införande” i Västra Götalands hälso- och 

sjukvårdsorganisation och hur förhåller sig läkarkåren till styrningen? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka användandet av styrverktyg inom hälso- och 

sjukvård. Jag ämnar undersöka om ett mer styrt arbetssätt för introduktion av nya dyra 

läkemedel och metoder har blivit etablerat i läkarkåren samt hur professionen relaterar till 

styrningen. 

 

1.5 Syftesprecisering 
 

Tidigare studier beskriver svårigheter för organisationer med stark profession att anta 

förändringar (Brorström & Nilsson, 2008). För att få kontroll över kostnadsutvecklingen på 

läkemedel decentraliserade VGR behandlingsbesluten 2003 (SKL, 2007). Decentraliseringen 

gjordes med ett arbetssätt vars syfte var att; patienter i Västra Götaland skall ha tillgång till 

nya effektiva läkemedel och att användningen av nya läkemedel måste styras av 

sjukvårdshuvudmannen. Arbetssättet rör framförallt specialistläkemedel (SKL 2007, s 24). 

Decentraliseringen är enligt Hallin och Lendenius (2008) ett mer samordnat arbetssätt där 

utförare tillsammans med ägare tar fram vilka nya läkemedel som ska introduceras. Detta 

arbetssätt kommer i fortsättningen av denna uppsats benämnas som ”ordnat införande”, vilket 

är namnet på den samordnade processen för införande av nya läkemedel och metoder inom 

VGR. 
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Jag valt att begränsa min analys till verksamhetsstyrning. Där planeras, formuleras och 

implementeras styrverktyg, vilka jag valt att tolka som en del av strategin. Namnet ordnat 

införande kommer benämnas som begreppet styrverktyg.  

Genom att undersöka både den operativa nivån (läkare som blir påverkande av styrverktyget) 

och verksamhetsstyrningsnivån (administrativ ledning som planerar och utformar styrverktyg) 

vill jag ta reda på om utformningen av styrverktyget har påverkat användandet. 

Eftersom det är i den operativa nivån realisering av verksamhetsstyrning sker, behöver jag 

undersöka om det finns en gemensam syn på det ordnade införandet i den operativa och 

planerande nivån. Den operativa nivån har som uppgift att genomföra de strategiska beslut 

som åläggs dem, detta görs på individ nivå (Grant 2010). I min studie är den operativa nivån 

läkarkåren som inom VGR också kallas utförare. 

 

1.6 Uppsatsens disposition 
 

 

 

Inledning I första kapitlet presenteras bakgrunden till mitt ämnesval och en beskrivning

av studiens problemområde samt syfte.

Metod I kapitel två redogörs för metodval och förklarar vad, hur och varför jag valt 

mitt tillvägagångssätt.

Teori I två teoretiska kapitel läggs en bred bas för att ge läsaren en god inblick i 

ämnesområdet. Jag presenterar teorier från strategi till synsätt på 

ekonomistyrning inom hälso- och sjukvård. Materialet i detta kapitel

ligger till grund för min analys.

Empiri I detta kapitel framförs empirisk data som har samlats in genom kvalitativa 

intervjuer. Detta sker i löpande text och struktureras ur ägar- respektive 

utförarperspektiv. Ytterligare indelning sker efter en teori som tar upp

kritiska framgångsfaktorer för implementering inom hälso- och sjukvård.

Analys Här analyseras det empiriska materialet genom att argumentera empiri 

i relation till den teoretiska referensramen.

Slutsats Kapitlet besvarar min frågeställning och uppfyller studiens syfte.

Avslutande 

diskussion

Här presenteras mina summerade tankar kring studien samt ges förslag på 

vidare studier.
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2. METOD 
 

I metodavsnittet vill jag förklara karaktären på min uppsats genom val av metod och 

ansatser. Detta för att åstadkomma största möjliga replicerbarhet.  

 

2.1 Val av ansatser 
 

Forskning handlar enligt Larsen (2009) om att  

”tillägna sig ny kunskap och om att använda systematiska metoder för att 

inhämta kunskapen.”(s.14)  

Dessa systematiska metoder blir då ett slags redskap för att få fram den nya kunskapen, ett 

sätt att lösa problem (Holme & Solvang, 1991).  

 

2.1.1 Deskriptiv 

 

Min avsikt i denna studie är att ge en bild av hur verkligheten kan se ut. Hur verkligheten är, 

är enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) grunden i kunskapsbildning av deskriptiv 

karaktär. Merriam (1994) beskriver den deskriptiva ansatsen som att det finns en strävan efter 

att beskriva och förklara händelseförlopp eller fenomen. Beskrivningen av slutprodukten, det 

vill säga fenomenet som studerats blir omfattande och tät (ibid.) Min vilja är att ge en bild av 

en faktisk situation och förklara den, vilket överensstämmer med hur Holme och Solvang 

(1991) uttrycker den deskriptiva metoden. Min avsikt är att på ett djupdykande sätt beskriva 

och förklara hur införandet av det ordnade införandet har upptagits av berörda läkare. Med det 

som utgångspunkt blir studien av deskriptiv karaktär. 

 

2.1.2 Induktiv 

 

Då den rådande debatten om läkares syn på ekonomistyrning är aktuell finns inga klara och 

tydliga teorier tillgängliga. Däremot finns det betydande studier om hur professionen förhållit 

sig till olika styrinitiativ av ekonomistyrningskaraktär. Jacobsen (2002) beskriver den 

induktiva forskningens väg som ”från empiri till teori”. Begrepp och hypoteser skapas ur den 

kontext som studeras i den induktiva ansatsen. Kontexten blir i denna studie de som påverkas 

av det ordande införandet inom VGR:s organisation. Det utmärkande med induktiv forskning 

är upptäckande och ny förståelse enligt Merriam (1994). Dessa verb stämmer väl överens med 

syftet i min studie. Den induktiva vägen är det angreppsätt som på bästa sätt kan tjäna mitt 

syfte att upptäcka hur professionen har mottagit det ordnade införandet som del av sin vardag. 
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2.2 Val av metod 
 

Denna studie är av kvalitativ karaktär, vilket är vanligt i induktiva ansatser (Jacobsen, 2002; 

Backman, 2008). Både det kvalitativa och det kvantitativa metodsystemet har som syfte att ge 

en bättre förståelse av vår omgivning och hur handlingar påverkar varandra Holme och 

Solvang (1997). Då min studie är av komplex karaktär anser jag att det kvalitativa 

angreppssättet som redovisar mjuk data, är bäst lämpad. Den kvalitativa metoden säger något 

om egenskaper, upplevelser och förväntningar hos undersökningsobjekten Larsen (2009). 

Holme och Solvang (1997) menar att kvalitativa studier har sin styrka i att visa en 

helhetssituation. Det ger en helhetsbild som möjliggör ökad förståelse för sociala processer 

och sammanhang (ibid.). Ett viktigt element i denna typ av undersökning är också närhet, 

strävan att uppfatta andra människors bild av verkligheten Jacobsen (2002). Undersökningar 

av kvalitativ karaktär präglas av flexibilitet kontra de kvantitativa som är mer strukturerade 

Holme och Solvang (1997). Då jag undersöker sociala processer och vill fånga andras bild av 

en verklighet kräver min uppsats flexibilitet. Dessa karaktäristiker betonar enligt (Holme & 

Solvang, 1997; Jacobsen, 2002) vikten av att denna uppsats är kvalitativ.  

Backman (2008) förklarar att det kvalitativa synsättet riktar intresset mer mot individen. Jag 

vill i denna studie liksom Backman placera individerna som undersöks som en del i en 

subjektiv värld. Hur de tolkar sin verklighet är frågan? Backman (2008) betonar begreppen, 

innebörd, kontext och process som framträdande inom det kvalitativa perspektivet. För att 

uppfylla mitt syfte bör jag som observatör finnas nära mitt studerade objekt. 

Jag ämnar göra vad Jacobsen (2002) kallar en intensiv undersökning. Dessa undersökningar 

går mer på djupet av det som studeras. Syftet är att skapa en så fullständig bild som möjligt. 

Denna typ av undersökning representeras av omfattande datainsamling och detaljerad 

information som tar lång tid att analysera. Därav brukar det bli en begränsning i ett fåtal 

undersökningsobjekt (ibid.). Eftersom jag avser att göra en kvalitativ undersökning och söker 

en helhetsbild passar det intensiva upplägget mitt syfte. 

 

2.2.1 Fördelar och nackdelar med kvalitativ metod 

 

Fejes och Thornberg (2009) pekar på den kvalitativa analysens utmaning i att skapa mening 

ur en massiv mängd data. De påtalar det tudelade i att både styrkan och svagheten ligger i att 

varje kvalitativ studie är unik. Jag anser också att mitt studieobjekt är så unikt att en kvalitativ 

ansats är den bästa för att nå mitt syfte. Hartman (2001) beskriver att kvalitativa studier låter 

svarsutrymmet bestämmas av den intervjuade, frågeställningen styr datainsamlingen, inte en 

hypotes. Det ger undersökningen stor flexibilitet (Holme & Solvang, 1997; Jacobsen, 2002). 

Kritiken mot den kvalitativa ansatsen menar att den aldrig kan ge en fullständig bild Jacobsen 

(2002). Undersökaren kan inte samla in all information och kan då endast återge en del av 

verkligheten (ibid.). Det blir en svaghet med denna studie då det är praktiskt omöjligt för mig 

att samla in information från alla berörda läkare. Mitt mål är att återge den bild som återfås av 

mina studieobjekt. En mindre grupp av respondenter men med stor fyllighet för att skapa 

största möjliga generaliserbarhet inom läkarkåren.  
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2.3 Fallstudie 
 

När önskan är att få grepp om ett samspel mellan en kontext och ett fenomen talar Jacobsen 

(2002) om att det intensiva upplägget och fallstudier är lämpliga tillvägagångssätt. Empirin i 

denna studie har karaktären av en fallstudie. Backman (2008) beskriver att fallstudien samt 

den kvalitativa ansatsen båda undersöker ”fenomen i sin realistiska miljö eller kontext, där 

gränserna mellan fenomen eller kontext inte är givna.” Det ordnade införandet gäller i hela 

VGR men de som påverkas är färre. Var gränserna går är inte givna och kan vara olika från 

fall till fall. Backaman (2008) påpekar att vid studier av komplexa objekt och förståelse av 

exempelvis organisationer är fallstudier särskilt lämpliga. Fallstudien innefattar systematiska 

intervjuer och direkta observationer och är lämpliga vid undersökning av aktuella och nutida 

skeenden Merriam (1994). Då det ordnade införandet är en pågående process är det viktigt att 

klargöra att mina avsikter inte är att dra generella slutsatser. Mitt resultat har för avsikt att 

klargöra hur läkarkåren relaterar till styrning. 

 

2.3.1 Val av studieobjekt 

 

Inom VGR är hälso- och sjukvården regionens största verksamhet. Med sina 48 000 anställda 

förbrukar verksamheten 90 procent av regionens totala budget (Västra Götalandsregionen, 

2011a). Regionen ansvarar för hälso- och sjukvård åt drygt 1,5 miljoner invånare. Det 

uppdraget ska uppfyllas med hjälp av 18 sjukhus, 205 vårdcentraler och 170 

tandvårdskliniker. Utöver dem finns dessutom privata vårdmottagningar som har avtal med 

VGR (Västra Götalandsregionen, 2011c).  

Det är en stor region vilket bidrar till ökade möjligheter. Till exempel finns Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset som är norra Europas största sjukhus (Västra Götalandsregionen, 

2011c). Regionen avsätter också mycket resurser för forskning och utveckling vilket är ett 

tecken som visar vilja att vara framgångsrik och inneha kompetent personal (Västra 

Götalandsregionen, 2011d). Jag anser att dessa kriterier är en god förutsättning för att få en 

nulägesbild av en organisation som ligger i tiden vad gäller hälso- och sjukvård. Mitt val att 

studera VGR grundas på att de enligt SKL (2007) var de första att avsätta särskilda resurser 

till nya läkemedel/indikationer. Jag vill då undersöka om tiden har gett upphov till ett 

inarbetat arbetssätt.  

Min inledande intervju var med ägarperspektivet och genomfördes på ”Regionens Hus” i 

Lillhagsparken i Göteborg. De tre genomförda läkarintervjuerna skedde över telefon. 

Respondenterna i läkarperspektivet är verksamma på olika sjukhus, inom olika kliniska 

områden och har olika befattningar. Alla tre har många års yrkesverksamhet, de är alla 

specialister och överläkare inom sin specialitet. Det innebär att spridningen av läkare är 

snedvriden och endast visar en population som har varit yrkesverksam lång tid. Detta faktum 

ger en begränsad bild av hur synen på ekonomistyrning är inom professionen. 

Att arbeta inom en så stor region som VGR kan möjligtvis skilja sig från att vara anställd på 

ett mindre sjukhus. Det finns därför en risk att mitt resultat präglas av empirisk data som inte 

kan vara generaliserbar inom hälso- och sjukvård i alla avseenden.  
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2.4  Datainsamlingsmetod 
 

Min empiri baseras på primärdata. Primärdata är sådan information som samlas in av 

forskaren för första gången Jacobsen (2002). För att bäst uppfylla mitt syfte används öppna 

intervjuer delvis strukturerade. Enligt (ibid.) kan en intervju vara mer eller mindre öppen. 

Vanligtvis struktureras den till en viss grad, till exempel för att hålla sig inom vissa ämnen. 

För att jag ville försäkra mig om att få svar på det som jag ansåg vara av vikt gjorde jag en 

intervjuguide. Genom denna så kallade förstruktureringen kunde intervjun hålla sig inom 

ramen för den informationen som jag eftersökte. Detta görs för att sätta en 

observationssituation i fokus Jacobsen (2002).  

Trovärdigheten hos sekundärdatan är av stor vikt för studiens resultat (Jacobsen, 2002). Mitt 

val att utesluta sekundärdata i empirin grundas på att människors upplevelser är svåra att 

fånga på ett tillförlitligt sätt. För att giltigheten av min studie ska tjäna mitt syfte anser jag att 

empirin som används för analysen ska vara insamlad av mig som ensam insamlare av data. 

 

2.4.1 Litteratursökning 

 

Till min teoretiska referensram har jag hämtat artiklar från databaser tillgängliga från 

Högskolan i Halmstads bibliotek. Det har främst varit sökningar genom databaserna 

ABI/Inform Global och Academic Search Elite. Vissa artiklar har jag hittat genom direkta 

sökningar i aktuella tidskrifter för ämnet så som Financial Accountability and Management 

och Business Horizons. Jag har främst använd sökorden; implementation, management 

control, management accounting systems, hospital och public sector. Genom att läsa funnen 

litteratur och härleda deras referenslistor har jag fått en bred bas till mitt ämnesområde.  

De studier jag har valt att använda i mitt teoretiska avsnitt är av förstahandskällor. Med det 

menas att den distribuerade informationen har samlats in av en person som själv deltagit i 

studien Jacobsen (2002). De olika delarna i min teoretiska referensram har refererats från de 

främsta inom respektive ämnesområde. Om informationen skrivits av en person med god 

kunskap om det aktuella ämnet kan det enligt Jacobsen (2002) vara tecken på att källan är av 

god kvalitet. Så långt det är möjligt har jag försökt använda nyare studier. Eftersom debatten 

om läkares relation till ekonomistyrning är en aktuell diskussion är det viktigt att 

referensramen är uppdaterad. Det mesta härleds från sjukhus perspektiv, vilket är viktigt då 

denna organisation på vissa plan skiljer sig från privat verksamhet (Broadbent et. al., 2001; 

Rosacker, 2010). Jag vill notera att använda studier inte beskriver implementering av styrning 

likt ordnat införande. Min referensram bygger på hälso- och sjukvårds implementering av 

New Public Management (reformer) och projekt. Läkares syn på vedertagen ekonomistyrning 

exempelvis budgetering är också en vinkel jag har studerat. Det var den induktiva väg jag 

vandrade för att nå mitt mål. Att studierna är genomförda i olika länder anser jag ge en 

djupare bild av fenomenet. Genom bredden får jag flera perspektiv på vilken roll 

ekonomistyrningen kan spela för professionen. Denna variation kan jag jämföra mot det som 

är mitt studieobjekt. Jag tar stöd av studierna i min teoretiska referensram som på liknande vis 

använder varandras studier för jämförelser (Jacobs, 2005). 

Det ordnade införandet som styrverktyg skiljer sig också från vanliga 

ekonomistyrningsmetoder då det påverkar val av behandlingsmetod. Min referensram 

innehåller ekonomistyrning i traditionell bemärkelse. Vanligtvis handlar ekonomistyrning om 
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att kontrollera eller styra kostnader eller intäkter i ett större sammanhang till exempel en 

budget. Det ordnade införandet påverkar läkarens val av behandling och läkar- patient 

relationen. Dessutom tillförs resurser i form av finansiering. Det är dock likt en 

budgetstyrning i den del som innebär kostnadskontroll. Skillnaden mot traditionell 

ekonomistyrning kan komma att påverka studiens resultat, då det finns risk att läkare inte 

upplever att ordnat införande är ett styrverktyg.  

 

2.4.2 Intervjuförfarandet 

 

För att få en grundläggande bild av det ordnade införandet i VGR genomförde jag den första 

intervjun relativt tidigt i min studie. Detta för att få en övergripande bild av hur arbetet inom 

organisationen ser ut. Intervjupersonerna valdes igenom underlag på VGR:s hemsida som 

beskriver det ordnade införandet. Personerna i fråga var Anna Lindhé, som är apotekare och 

verksam vid läkemedelsenheten. Vid samma intervju medverkade Bo Hallin som är hälso- 

och sjukvårdsstrateg inom VGR. Båda intervjupersonerna är ansvariga för arbetet med det 

ordnade införandet. Det var av stor betydelse för pålitligheten i studien att intervjua de 

personer som är lite av spindlar i nätet och har övergripande kunskap om processen. Anna och 

Bo har varit med under arbetets utveckling och kan genom sin erfarenhet ge en 

mångfacetterad bild av det ordnade införandet som styrverktyg. En annan sida kan dock vara 

att personer som spenderar mycket tid men en uppgift kan bli ”hemmablinda”, det vill säga 

endast ha ögon för sin sida av arbetet. Det är svårt att säga om det kommer att ha någon 

betydelse för min studie. Då det är en relativt naturlig konsekvens skulle troligtvis samma 

effekt finnas vilka intervjupersoner som än valdes. 

Den initiala kontakten med intervjupersonerna skedde via mail, missivet finns som bilaga 2. 

Jag förklarade mitt ärende och gav förslag på tillfälle för möte. I detta skede av min studie 

hade jag inte den slutgiltiga problemformuleringen klar vilket visar sig i att missivet ger en 

något annorlunda bild av vilket mitt mål var. Responsen var snabb och möte bokades efter att 

respondenterna hade sett över sina almanackor och kommit fram till att de hade utrymme för 

ett gemensamt möte på en timme. Jag frågade om de ville ha mina planerade frågor i förväg 

men det ansågs inte nödvändigt.  

Vid intervjutillfället frågande jag om de samtyckte till att jag spelade in konversationen, vilket 

det medgav. Jag ansåg det nödvändigt då jag ville sträva efter att ha ett informellt samtal 

vilket jag hoppades skulle ge mig den största grunden att arbeta vidare på. Enligt Holme och 

Solvang (1991) finns styrkan i en kvalitativ intervju i att undersökningssituationen liknar ett 

vardagligt samtal i en vardaglig situation. Att låta respondenterna påverka samtalets 

utveckling och från undersökarens sida försöka undvika styrning kan ge en större bild av 

verkligheten. Jag hade vilket beskrivits ovan i avsnitt 2.4 en intervjuguide för att täcka in de 

tematiska ramarna jag ansåg viktiga. Men som Holme och Solvang (1991) påpekar är det inte 

nödvändigt att hålla sig till guiden till punkt och pricka eftersom det i intervjusituationen kan 

dyka upp uppfattningar som ersätter eller fördjupar de punkter som finns i intervjuguiden. Det 

var en så kallad öppen intervju. Den öppna intervjun kallas också ostrukturerad intervju enligt 

Merriam (1994). Ett mål med dessa intervjuer är att lära sig tillräckligt om en situation för att 

kunna utforma kommande intervjuers frågor (Merriam, 1994). 

Efter vårt möte sammanställde jag samtalet och då empirin tagit form skickade jag texterna 

till Anna och Bo. Jag ville vara säker på att texten stämde med deras åsikter och att jag inte 

missuppfattat. Anna återkom vilket ledde till en mindre justering. 
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2.4.3 Intervjuer med berörda läkare 

 

Den första intervjun gav mig hjälp att fortsätta min insamling av sekundärdata till den 

teoretiska referensramen och en bild av vilka intervjuer som var av vikt för det fortsatta 

arbetet. Det påminner om vad Jacobsen (2002) kallar snöbollsmetoden. Jag inledde med två 

informanter som kunde mycket om det studerade fenomenet vilka i sin tur ledde mig vidare i 

till vilka respondenter som kan vara givande för mitt syfte.  

För att skapa en trovärdig bild av hur mottagandet av det ordnade införandet är ibland den 

berörda professionen valde jag att söka upp respondenter som insänt nomineringar till 

Program- och Prioriteringsrådet. Anna bistod med listor på vilka nomineringar som inkommit 

de senaste två åren. För att försöka nå ett vitt spektra av åsikter har jag undersökt både de som 

fått godkända beslut och de som givits avslag på förfrågningar. Intervjuer av dessa 

respondenter skedde per telefon då det rådde stor variation i arbetstider och möjlighet till 

möte då de arbetar inom skilda organisationer och på varierande kliniska områden. För att alla 

intervjuer skulle ges på ett liknande sätt blev då telefon den bästa möjligheten enligt min 

åsikt. Då jag inte hade möjlighet att spela in den fösta intervjun gjorde jag inte det på de 

följande heller. Detta för att göra alla tillfällen så lika som möjligt. Det var heller inget 

problem då svaren var tydliga och enkla att anteckna. Jag upplevde dock att respondenterna 

inte alltid förstod vad jag var ute efter för svar. Trots det anser jag att svaren 

sammanfattningsvis innehöll det jag var ute efter. Svaren kom inte alltid vid den frågan jag 

tyckte de tillhörde utan i samband med någon annan fråga. Jag tror att det delvis beror på att 

vi ser på processen för ordnat införande från olika perspektiv. Jag skrev rent mina 

anteckningar direkt efter och kände mig trygg i att allt var noterat. Sammanställningarna 

mailades även till respondenterna i detta perspektiv. Jag fick snabb återkoppling från två 

respondenter som skickade tillbaka underlaget med sina kommentarer. Det blev inga stora 

förändringar utan mer förtydliganden och rättningar av missuppfattning från min sida. 

För att skapa bästa möjliga tillförlitlighet vid telefonintervjuerna var de mindre öppna än den 

tidigare besöksintervjun. Samma förbestämda frågor ställdes vid samtliga tillfällen och 

intervjuerna tog cirka 30 minuter per tillfälle. Respondenterna är av olika kön och 

representerar olika kliniska specialiteter och befattningsnivåer. Då min första respondent 

önskade att vara anonym valde jag att presentera empirin på utförarperspektivet anonymt 

genom hela arbetet. Ett medvetet val då nomineringarna till processen är relativt få. Att ange 

några få vid namn kan skapa nyfikenhet för den anonyme och genom uteslutningsmetod 

skulle möjlighet finnas att gissa vem som valt att svara anonymt. Skälet att vilja vara anonym 

är en faktor som kan vara intressant och av betydelse. Kanske är processen ett känsligt ämne 

som ger upphov till debatt av ett eller annat slag? 

Då jag vid tillfället för intervjuer med den operativa nivån var mer klar över vilken empiri jag 

ansåg viktig för min analys utgjorde min intervjuguide mer strukturerade frågor än 

intervjuguiden på ägarperspektivet. Den välstrukturerade delen gällde för att samla in 

demografisk data medan de öppna frågorna avsåg att komma åt intervjupersonernas sätt att se 

på saker och ting. Mitt val att blanda ja och nej frågor med mer beskrivande och öppna frågor 

var ett sätt att försäkra mig om att få med den information jag ville ha från respondenterna. Då 

jag sammanställde min intervjuguide fokuserade jag på den teoretiska referensramen som jag 

avsåg att ha som grund för min analys (Broadbent, Jacobs & Laughlin, 2001; Jacobs, 2005; 

Kurunmäki, 2004; Macinati, 2010); Robbins, 2007; Rosacker, 2010). Den initiala kontakten 

skedde via mail med ett medföljande missiv vilket finns att läsa i bilaga 4. Det var inte enkelt 

att få de önskade respondenterna. Jag skickade initialt missiv till fyra personer. Efter en och 
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en halv vecka hörde den första av sig, efter två och en halv den andra. Vid denna tidpunkt 

ansåg jag det kritiskt att få fler kontakter, därför skickade jag iväg missiv till ytterligare tre 

personer. Av dem fick jag ett snabbt och dessa tre blev underlaget till den empiriska datan. Av 

de totalt sex kontaktade läkarna fick jag svar av tre, de tre som inte intervjuats har inte hört av 

sig alls. 

Varför denna svårighet att få kontakt? Ingen fråga med enkelt svar. Det finns mängder av 

förklaringar, tidsbrist eller glömska, ett mail i mängden är lätt att missa. Kanske är mail fel 

sätt att kontakta dessa personer eller är de helt enkelt inte intresserade av att engagera sig i 

ämnet. Jag väljer att inte lägga någon värdering i problemet utan att fokusera på den empiri 

som slutligen samlats in. 

 

2.5 Studiens tillförlitlighet 
 

Ursprunget till idén för min studie grundas i min anställning på Hallands Sjukhus i Varberg. 

Där arbetar jag som ekonom för läkemedelsenheten men har tidigare varit klinikekonom för 

kirurgkliniken, det innebär att till exempel bistå med ekonomirapporter, medverka i 

ledningsgrupp och verka som ett stöd i deras ekonomiska frågor. Jag har varit anställd sedan 

2008 då jag började som ekonomiassistent.  

För mig är det viktigt att alla förändringar och styrningar inom organisationen har en befäst 

förståelse för varför det är viktigt att förändringen eller styrningen genomförs. I min 

föreställningsvärld blir arbetet annars utan verkan. Det inspirerade mig att göra en studie som 

undersöker mottagarens åsikter om styrning. 

Min bakgrund är att betänka som en påverkansfaktor i denna uppsats genomförande och 

resultat. Jag vill påstå att jag från början hade vad Holme och Solvang (1991) kallar för-

teorier. Det vill säga egna förväntningar och förutsättningar som formar min förståelse. Så 

länge undersökaren är öppen för att kunna ändra sina tankemönster kan dessa förutsättningar i 

efterhand ge en bättre förståelse för det som studeras (ibid.). Jacobsen (2002) skriver om 

observatörseffekt, vilket beskrivs som den påverkan observatören kan ha på det fenomen som 

studeras. Vissa observatörer kan smälta in i den miljön som studeras utan att bli 

uppmärksammade. Att inte kunna smälta in påverkar resultatet i hög grad (ibid.). Självklart 

har inte jag gått obemärkt förbi men en viss förkunskap har troligen underlättat mitt 

mottagande i den observerade miljön. Resultatets kvalitet påverkas starkt av forskarens 

egenskaper (Fejes & Thornberg, 2009). Jag vågar i denna studie tro att min erfarenhet av 

verksamheten ger mig en styrka i forskningen då jag till viss del genom mitt arbete är 

införstådd i hälso- och sjukvårdsmiljön. 

 

2.5.1 Validitet 

 

Validitet, eller giltighet som det också kan uttryckas, förklarar huruvida vi mäter det som 

avses att mätas Jacobsen (2002). Ifall denna studie uppnår hög validitet beror på hur väl det 

empiriska materialet jag samlar in kan analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen. 

När det gäller att få fatt i personliga synpunkter och intryck är intervjuer en bra metod (ibid.). 

Merriam (1994) och Jacobsen (2002) beskriver inre validitet som om vi fått fatt i vad vi ville 

ha, om resultatet stämmer överens med verkligheten. I en fallstudie är det den inre validiteten 
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jag är ute efter. Mitt resultat behöver inte vara generaliserbart för andra sammanhang. Jag är 

ute efter att studera hur människor som påverkas av det ordnade införandet har upptagit 

styrningen. Det stämmer överens med hur Merriam (1994) beskriver den kvalitativa 

forskningen och fallstudien.  Som att: 

”ständigt försöka fånga och skildra verkligheten som det upplevs av 

människor som finns i den.” (s.178) 

 

2.5.2 Reliabilitet 

 

Reliabilitet i en undersökning beskriver i vilken utsträckning resultaten går att upprepa, om de 

är tillförlitliga Merriam (1997). Inom kvalitativ forskning är begreppet problematiskt då det 

handlar om interaktion mellan människor. Människor är föränderliga och inte statiska och 

intervjusituationer är omöjliga att repliera. Reliabilitet och validitet är starkt förknippande 

med varandra och eftersom det enligt (ibid.) är omöjligt att ha inre validitet utan reliabilitet 

kommer arbetet för att skapa en så stark inre validitet som möjligt även öka reliabiliteten. I 

denna fallstudie ska jag återge hur läget är just nu i mitt studieobjekt. Därför är det svårt att 

vara säker på att resultaten går att upprepa och generera samma svar. Verkligheten är 

föränderlig och ena dagen är inte den andra lik, personer slutar och nya anställda börjar. Jag 

har fokuserat på att ha hög tillförlitlighet i mitt arbete på hur verkligheten ser ut idag. 

För att få hög tillförlitlighet bör alla respondenter under sin intervju få samma stimuli. 

Skillnader kan förklaras genom uttrycket intervjuareffekter vilket är den effekt som 

undersökaren har på sin uppgiftslämnare Jacobsen (2002). Detta problem kommer jag delvis 

undan då jag ensam genomför alla mina intervjuer. De som jag angivit som informanter 

träffades tillsammans i en så kallad öppen gruppintervju vilket beskrivs i avsnitt 2.4.2. Övriga 

intervjuer genomfördes på telefon med samma förfrågningsunderlag vilket var mitt försök till 

en så homogen datainsamling som möjligt. Telefon intervjuer kan enligt Jacobsen (2002) vara 

ett sätt att undvika intervjuareffekter.  

Valet att ha flera respondenter är mitt försök till att triangulera resultatet. Olika infallsvinklar 

kan enligt Jacobsen (2002) öka tillförlitligheten och giltigheten hos slutsatser från data. 

 

2.6 Analysverktyg 
 

Genom figur 2:6 vill jag förtydliga hur min tanke är att använda presenterad teori. Empiri och 

analys kommer att delas in efter ägar- respektive utförarperspektiv. Avsnitten i vartdera 

perspektivet kommer vidare att följa strukturen från de framgångsfaktorer som presenterats av 

Rosacker (2010) såväl i empiri som i analys. Rosacker (2010) har angivit nio faktorer som jag 

har grupperat om till sex grupper för att få ett bättre flöde och större sammanhang i texten. 

Dessa faktorer är enligt Rosacker (2010) framgångsfaktorer vid projektimplementering i 

hälso- och sjukvård. Rosacker (2010) kan jämföras med Roos et al., (2004) som presenterar 

aktiviteter som är erforderliga vid strategiimplementering. Roos et al. (2004) preciserar 

motivation och företagskultur, begrepps om inte är tydligt framlyfta i Rosacker (2010). Då 

dessa begrepp finns med i min analys har jag valt att tydliggöra det kapitlet i processbilden av 

mitt analysverktyg under implementering i Hälso- och sjukvård. Min tanke med 

referensramen är att skapa medvetenhet om faktorer som kan vara viktiga vid framgångsrik 
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implementering. Trots att det inte är projekt jag studerar tror jag att användandet av Rosackers 

teori kan hjälpa till i förståelsen av faktorer som påverkat processen för ordnat införande och 

läkarnas syn på styrverktyget. 

 

 Figur 2:6 Processbild analysverktyg (egen) 

 

Jag har delat in den teoretiska referensramen i två kapitel. Ett övergripande, teoretisk 

referensram 1, där min önskan är att ge en introduktion till verksamhetsstyrning som 

ämnesområde, därefter teoretisk referensram 2 som fokuserar på styrning inom hälso- och 

sjukvård för att ge en större förståelse för den studerade kontexten. På dessa två teoridelar 

avser jag att hänga upp analysen av ägarperspektivet. Med hjälp av teoretisk referensram 2 är 

min tanke att finna teoretisk koppling till utförarperspektivets syn på ordnat införande. Det 

avslutande blocket i teoretisk referensram 2 fokuserar på läkares förhållande till styrning. 

Detta avsnitt hoppas jag kommer fördjupa analysen av utförarperspektivet.  

Slutligen vill jag poängtera att jag medvetet har försökt beskriva min teori på ett så utförligt 

sätt som möjligt för att ge läsaren största möjliga förståelse. Jag är dock medveten om att min 

analys inte kommer att använda teorin på detaljnivå utan på ytan. Slutsatsen blir då att 

resonemanget i slutsatsen möjligtvis inte kan dra några generella slutsatser i alla avseende. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 1, ÖVERGRIPANDE 
 

Detta kapitel avser att ge läsaren en djupare förståelse av den teoretiska grund jag avser luta 

empirin mot i analysdelen av studien. Denna första del kommer främst vara grund för analys 

av ägarperspektivet. 

 

3.1 Strategi 
 

Grant (2010) beskriver strategi som den sammanbindande länken mellan organisationen och 

dess externa miljö. Strategins uppgift att fördela interna resurser genom strukturer och system 

för att uppfylla långsiktiga mål. Hur strategi utformas i en organisation är ett omdebatterat 

ämne. Ofta framställs strategi som ett resultat av ledares medvetna och rationella analys 

(ibid.). Den bilden har dock kritiserats och Mintzberg (1987) beskriver en sådan strategi som 

en avsedd strategi. Han menar emellertid att få implementerade strategier är de avsedda och 

att de realiserade har påverkats på vägen. Han lyfter fram att strategi också kan skapas utan 

plan, den är då framväxande.  

”En strategi är ett mönster eller en plan som integreras i en organisations 

övergripande mål, politik och händelseförlopp till en helhet. En välformulerad 

strategi hjälper till att styra och fördela ett företags resurser i en unik position 

som grundas på företagets interna kompetens, antagna förändringar i 

omgivningen och konkurrenternas åtgärder.” ( Roos, Von Krogh & Roos 

2004, s. 17) 

För att uppnå en framgångsrik strategi ger Grant (2010) exempel på fyra avgörande faktorer.  

1) Enkla långsiktiga mål 

2) Förståelse för omgivningen 

3) Objektiv värdering av resurser  

4) Effektiv implementering  

 

3.2 Verksamhetsstyrning 
 

För att skapa långsiktig framgång räcker det inte att ha en välformulerad strategi. Anpassade 

system och processer vilka stimulerar anställda att verkställa strategierna i linje med 

målsättningen är avgörande (Anthony & Govindarajan, 2007). Dessa system är mer 

systematiska än strategiformuleringen men mindre systematiska än den operativa kontrollen 

och systemen hör till verksamhetsstyrning (se figur 3.2).  
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Figur 3.2 Relationer mellan planerande och kontroll funktioner (Bearbetad efter Anthony och Govindarajan, 

2007, s. 7) 

Anthony och Govindarajan (2007) förklarar begreppet verksamhetsstyrning som  

”processen genom vilken ledare influerar andra medlemmar i 

organisationen att implementera organisationens strategier.”(s. 6)  

Enligt Hallin och Kastberg (2002) ger den definitionen en bild av ett hierarkiskt system, 

styrningen sker uppifrån och ner i organisationen. Deras tolkning av styrning är  

”att avsiktligt påverka andra aktörers uppfattningar och handlingar.” (s. 14)  

Verksamhetsstyrning innefattar enligt Anthony och Govindarajan (2007) en rad aktiviteter så 

som, planering, koordinering, kommunikation, utvärdering, beslut och påverkan. Den 

strategiska planeringen eller verksamhetsstyrningen som den också kan benämnas, står alltså 

för processen som ska besluta om hur strategier ska implementeras. I denna nivå utarbetas 

program som ska genomföra givna strategiska beslut för att må mål på ett produktivt och 

effektivt sätt. Den strategiska planen kan upprättas årligen med bestämda tidsplaner över 

förfaranden (ibid.). 

Anthony och Govindarajan (2007) framhäver att en tillgång med strategisk planering är att det 

uppmärksammar ledare att tänka långsiktigt och att rikta in sig på strategiska beslut i enighet 

med företagsledningen. De lyfter också faran med att det kan stanna vid att bli en byråkratisk 

formalitet. Eller att organisationen kan skapa en stor strategisk avdelning som tar hand om all 

strategisk planering och på så vis mister linjechefers input såväl som den goda lärdom dessa 

chefer kan ha av en strategisk process. En mening med strategisk planering är att förbättra 

kommunikationen mellan företagsledning och ledningen i lägre nivåer. Detta påpekar vikten 

av att ha ledare som är intresserade av att genomföra strategisk planering då inga system 

kommer fungera om inte cheferna faktiskt använder dem. Det innebär att systemens design 

bör anpassas till ledarstilen hos cheferna (ibid.). 

 

3.3 Målöverensstämmelse 
 

Huvudsakligen är verksamhetsstyrningens uppgift att skapa målöverensstämmelse mellan 

organisationens övergripande mål och medlemmarna av organisationen. 

Målöverensstämmelse betyder att  

Strategi  formulering Mål, strategier och policys

Verksamhetsstyrning Implemetering av strategier

    Operativ kontroll Produktivt och effektivt genomförande av individuella uppgifter 
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 ”så långt det är möjligt borde målen hos de individuella medlemmarna 

inom organisationen vara förenliga med målen för själva organisationen.” 

(Anthony & Govindarajan 2007, s. 7)  

Därför betonar (ibid.) vikten av hänsyn till informella processer såsom, arbetsetik, ledningsstil 

och kultur. Den formella delen innefattar konkreta regler, riktlinjer och organisationsstruktur 

(ibid.).  

Individer i organisationer har både organisatoriska och personliga mål. Försök att skapa 

överensstämmelse dem emellan är ett dilemma menar Anthony och Govindarajan (2007). Att 

förmå ledare såväl som andra medarbetare att genom sina personliga mål arbeta i linje med 

organisationens övergripande mål kallas målöverensstämmelse.  

 

3.4 Implementeringsteori 
 

Vid implementeringen operationaliseras strategin (Roos et al., 2004). Med andra ord anges 

exakt vilka aktiviteter som är erforderliga för att realisera strategin. Det handlar om att leda en 

förändringsprocess (ibid.). Implementering blir centralt när en ny strategi skall förankras i en 

verksamhet. Erfarna ledare hävdar ofta att det är mycket lättare att ta fram en ny strategi än 

det är att få den att fungera i realiteten (Thompson & Strickland, 1997). 

 

Figur 3.4 Implementeringsprocessen (Roos et al., 2004, s. 26) 

Roos et al. (2004) betonar att de olika delarna av genomförandeprocessen är ömsesidigt 

beroende av varandra. Processen ser olika ut beroende på vilken situation och organisation 

förändringen ska genomföras i. Momenten kan vara mer eller mindre viktiga och måste inte 

genomföras i den följd som visas i figur 3.4, utan mer som en kontinuerlig 

förändringsprocess. Han menar att det bör skapas överensstämmelse mellan strategin och 

organisationens kapacitet, kompetens, bonussystem och företagskultur. Överensstämmelse är 

en av de viktigaste uppgifterna i samband med implementering (ibid.).  

Nedan följer en förklaring till figur 3.4 (Roos et al., 2004). 

Resursfördelning – När strategiska val har gjorts är det viktigt att fördela resurser som följer 

besluten. Medföljer inte finansiering finns det risk att beslutet slutar som en ”pappersstrategi”. 
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Resurserna visar företagets riktning. De externa intressenterna kan också vara avgörande för 

resursfördelningen mellan företagets verksamheter (Roos et al., 2004).  

Organisation – Organisering av anställda är avgörande för en lyckosam implementering. 

Personalen inom ett företag är ofta den viktigaste resursen. Att fördela arbetet och samordna 

delarna i effektiva system är huvuduppgifter i organiseringen. Det bör skapas meningsfulla 

deluppgifter och enheter som underviker överlappande aktiviteter. Det är av vikt att anpassa 

stukturen till strategin i rådande situationen. Den vertikala arbetsfördelningen skall inte 

glömmas och handlar om de hierarkiska nivåerna. Storlek, antal och lokalisering av nivåer 

påverkar både kontrollomfånget och kommunikation mellan leden.   

Det är viktigt att ha kontroll på hur affärsprocesser utformas. Centrala aktiviteter ska inte 

delas upp och de aktiviteter som liknar varandra bör rapporteras till en och samma person. En 

åtgärd för samordning kan vara att skapa grupper som verkar över alla funktioner (Roos et al., 

2004). 

Ledarskap – Ett tydligt ledarskap genom hela processen är en förutsättning för en lyckad 

implementering. Ledningen kan få med sig hela organisationen genom att vara aktiv och 

synlig genom hela processen. Hela organisationens perspektiv bör betänkas vid 

beslutsfattande som helst ska ske i samförstånd. Funktionschefers ansvarstagande och 

engagemang inverkar på om strategin får fäste i den operativa nivån. Det gäller alltså att ha 

rätt person i nyckelroller, både vad gäller kompetens och för att skapa förtroende (Roos et al., 

2004). 

Motivation - För att medarbetare ska känna sig motiverade och engagera sig i den förändring 

som kommer med att implementera en ny strategi, bör chefer verka inspirerande. Att uppmana 

sina underställda att göra sitt bästa kan innebära att engagera anställda i beslut om hur arbetet 

bör utföras. Motivation påverkas av flera faktorer så som värdesättning från omgivningen, 

självuppfyllelse, ansvar och sociala relationer. Belöningssystem är en vanlig metod för att 

skapa motivation. Det kan vara både i monetära och icke monetära former. En annan 

motivationspåverkande aktivitet är att införa effektiva återföringssystem. Information om hur 

implementeringsprocessen fortlöper distribueras inom organisationen på ett sätt som 

engagerar medarbetare. Det kan skapa lärdom både genom de goda erfarenheterna liksom av 

fel som gjorts genom processen (Roos et al., 2004). 

Företagskultur – Konflikter kan uppstå om strategin som införs inte stämmer överens med 

företagskulturen. Företagskultur innefattar bland annat gemensamma värderingar, traditioner 

och etiska normer. En strategi som stämmer överens med kulturen kan motivera anställda och 

bidra till starkare engagemang. I vissa företagskulturer finns ett generellt motstånd till 

förändring vilket blir en tuff utmaning när strategi ska införas, det kräver då en förändring av 

kulturen. För att lyckas med en sådan förändring kräver en respekterad och stark ledare (Roos 

et al., 2004). 

Kommunikation – Effektiv vertikal kommunikation är avgörande för en 

implementeringsprocess. Kommunikation från ledningen är viktigt för att försäkra sig om att 

alla förstår. Dessutom hjälper den för att undvika missförstånd och otydligheter. Genom att 

förmedla antaganden, värderingar, villkor och val som beslutats säkerställs en god 

samordning av organisationen. God kommunikation kan också motivera anställda och hjälpa 

till att skapa en positiv anda inom organisationen. Framsteg och förändringar ska underrättas, 

det är viktigt att medarbetare får en känsla av att mål nås (Roos et al., 2004). 
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När de strategiska målen ska genomföras beskriver Roos et al. (2004) att de fördelas i olika 

funktioner och arbetsgrupper. Tidsplaner formuleras för när mål ska vara uppfyllda och 

resursplanering ska genomföras.  

En något annorlunda implementerings modell än den Roos et al. (2004) förmedlar, skildras av 

Aaltonen och Ikavalko (2002). Deras modell ser kommunikation som det avgörande för att 

tolkning, anammandet och brukandet av den planerade strategin ska matcha den realiserade 

strategin. Planerad och realiserad är begrepp av Minzberg, vilka jag beskrev i avsnitt 3.1. 

Aaltonen och Ikavalko (2002)  har i sin studie funnit ett bekymmer i att organisationer har 

svårt att hitta gemensam förståelse för strategi. Kommunikationen sker vanligtvis hierarkiskt 

uppifrån och ner. Trots att kommunikationen kan vara omfattande, både skriftlig och muntlig 

betyder det inte nödvändigtvis att den blir förstådd.  De menar att det många gånger kan vara 

så att den informella kommunikationen spelar en större roll än den formella. Rätt tolkning och 

acceptans är avgörande för implementeringen. För att de kommunicerande cheferna och 

medarbetare ska lyckas med det krävs att de är medvetna om vilken roll de har. Uppmuntran 

att delta i den strategiska processen kan bidra till kunskap utvecklas. Genom att länka 

organisatoriska målsättningar till strategi och inte minst att få dessa arbetsrelaterade 

målsättningar att stämma överens med medarbetares personliga mål är avgörande för 

strategisk implementering. Det kan sammanfattas som en kommunikation för kulturell 

acceptans. Aaltonen och Ikavalkos begrepp går i linje med det Burns and Scapens (2000) 

kallar institutionalisering vilket förklaras som följer.   

 

3.5 Institutionalisering 
 

En institution definieras av Burns and Scapens (2000) som:  

”antaganden som tas för givna vilka identifierar en kategori av människor 

och deras ändamålsenliga aktiviteter och relationer” (s. 8)  

Institutionerna blir genom den definitionen socialt konstruerade. Alla beteendemönster i en 

organisation är inte institutionaliserade, det är en process över tid och beroende av hur 

accepterande mottagarna i organisationen är (ibid.). 

Burns och Scapens (2000) studerar ekonomistyrningsförändring som en process över tid. De 

ser på ekonomistyrning som en samling regler och rutiner i en organisation och menar att 

dessa är i en ständig förändring. Reglerna talar om hur saker ska göras, medan rutiner visar 

hur saker verkligen görs i en organisation. Förändring av rutiner kan över tid leda till att 

ekonomistyrning blir institutionaliserad. Då styrningen har blivit institutionaliserad har den 

blivit accepterad som ett sätt att göra och tänka i en organisation, ett agerande som är taget för 

givet (ibid.).  

”Institutioner utvecklas genom en process av rutinartad mänsklig aktivitet.” 

(Burns och Scapens, 2000. S. 6)    

Utgångspunkten är enligt Burns och Scapens (2000) att kunna se hur ekonomistyrning både 

kan forma och bli formad av en organisations institutionella aktiviteter. Det vill säga tankar 

och agerande som är invanda hos en grupp färgar förändringar som implementeras i deras 

omgivning. När formulerade regler ska bli till en rutin, formas reglerna om av den 

implementerande gruppen för att passa de gemensamt accepterade sätten att arbeta. 

Modifieringen av regler kan vara både medveten och omedveten. Reglerna utvecklas och vid 
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implementeringen blir de rutiner. Rutinerna lever också i en ständig förändringsprocess då de 

överförs mellan personer i organisationen. Det finns alltså ett band mellan regler och rutiner 

men de bör inte förväxlas (ibid.). 

  

Figur 3.5 Institutionaliserings processen (Burns och Scapens, 2000, s 9) 

Figur 3.5 ger en bild av processen för institutionalisering. Meningen med bilden är att 

beskriva och förklara analytiska koncept för att studera ekonomistyrningsförändring. 

Förändring av den institutionella föreställningsramen tar längre tid än förändringar i 

handlingsmönstret. Båda är en pågående process och representeras av hela linjer i toppen och 

botten. Mitten av figuren visar hur regler och rutiner verkar som ett set som binder samman 

handlingsmönster med den institutionella föreställningsramen. Eftersom nya regler och rutiner 

kan introduceras eller utvecklas illustreras detta av två boxar. Pilarna a och b representerar 

samtidiga processer medan c respektive d är processer som är separerade i tid.  

Pil a, tyder och omvandlar institutionella principer till regler och rutiner. Rådande rutiner och 

principer kommer att forma nya regler som skapar eller formar om pågående rutiner.  

Pil b, representerar anställdas utförande av regler och rutiner som kodats om i enighet med 

institutionella principer. Utförandet kan göras genom medvetna val men vanligare är att det 

sker genom att observera andra och användande av tyst kunskap om hur saker och ting brukar 

göras. I detta skede kan det finnas starkt motstånd till regler och rutiner som avviker mot den 

rådande kulturen inom organisationen. 

Pil c, står för upprepade eller återkommande rutiner i samma eller i en förändrad form. 

Förändringen kan som sagts ovan vara både medveten och omedveten. Medvetna förändringar 

kan uppstå om de som ska styras kan skapa resurser och en logisk grund som kollektivt kan 

ifrågasätta regler och rutiner. Omedvetna förändringar kan infinna sig om det finns avsaknad 

av system som övervakar genomförandet eller om regler och rutiner inte är tydliga för dem 

som de syftar att påverka. 

Institutionell försetällningsram

     a    d      a    d

b      b           b b      b           b

            c                c             c                c

tid

Handlingsmönster

a = encoded, tyda

b = enacting, utför

c = reproduction, upprepa

d = institutionalisering

Rutiner

Regler

Rutiner

Regler
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Pil d, är slutligen institutionaliseringen av regler och rutiner som har upprepats genom 

beteendet av individuella medarbetare. Detta innebär en separation från tidigare 

handlingsmönster. Reglerna kommer hädanefter att tydas som det accepterade sättet att arbeta 

på. Rutinerna representerar det lämpliga beteendet för en social grupp och exemplifierar 

organisationen. 
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4. TEORETISK REFERENSRAM 2, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
 

 Denna del presenterar struktur och styrning inom hälso- och sjukvårdsorganisationer. 

Processen för ordnat införande beskrivs och slutligen presenteras olika teorier runt läkares 

förhållande till styrinitiativ. Detta kapitel lägger grunden för den teori jag främst avser 

använda för analys av utförarperspektivet. 

I avsnitten ovan har strategi och verksamhetsstyrning beskrivits i allmänna ordalag. Det bör 

dock understrykas att styrning sker inom en viss kontext. För denna studies syfte är det därför 

viktigt att ytterligare beskriva vad som karaktäriserar styrning inom offentlig sektor och 

framför allt sjukvård.  

I Sverige är ansvaret för hälso- och sjukvård fördelat mellan stat, landsting och kommuner, 

varav huvudansvaret ligger hos landstingen (Hallin & Siverbo, 2003). Det övergripande 

ansvaret har staten genom formell lagstiftning. Den formella regleringen görs med stöd från 

myndigheter med viktiga funktioner inom hälso- och sjukvårdssystemet till exempel 

Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd [HSAN], Läkemedelsverket, 

Folkhälsoinstitutet, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket [TLV] och Statens beredning 

för utvärdering av medicinsk metodik [SBU]. Hälso- och sjukvårdslagen vilken delvis återges 

i avsnitt 3.2.3, ålägger landstingen att planera sin hälso- och sjukvård med befolkningens 

behov som utgångspunkt. I stort får landstingen själva bestämma över hur hälso- och 

sjukvårdsorganisationen ska se ut genom att inrätta de politiska nämnder och den 

förvaltningsorganisation de behöver. Att ledningens organisation tillgodoser hög 

patientsäkerhet, god vårdkvalitet och kostnadseffektivitet är dock lagstiftat. Likaså är det 

reglerat i lagen att det ska finnas verksamhetschefer för de verksamhetsområden landstingen 

har organiserat. Vidare kan organisationen inom landsting delas in i tre nivåer: den politiska 

nivån, förvaltningsnivån och verksamhetsnivån (ibid.). 

 

4.1 Tre domäner inom hälso- och sjukvårdsorganisationen    
 

Organisationen av hälso- och sjukvård kan enligt Kouzes och Mico (1979) delas upp i tre 

domäner. Service-, lednings- och den politiska domänen (ibid.). Hallin och Siverbo (2003) 

beskriver den politiska domänen som den grupp längst från den operativa nivån. Denna 

domän har det formella ansvaret för att styra hälso- och sjukvården och här återfinns politiker 

från olika partier. Den skillnad som finns i de olika ideologierna och partiprogram kan ibland 

ge upphov till konflikter inom domänen (ibid.). 

”Profession – offentligt anmält yrke…i samhällsvetenskaplig terminologi 

ofta snävare definierat som yrke vars auktoritet och status bygger på hög 

formell utbildning…Till det klassiska, förindustriella 

”statusprofessionerna” räknas, medicin, juridik och teologi.” 

(Nationalencyklopedin, 2011) 

Profession förklaras av Abbott (1988) som en yrkesgrupp med särskild 

yrkeslegitimation och speciell kunskap vilket genererar stort självbestämmande i det 

dagliga arbetet. Abernethy (1996) klassificerar läkare som ”en dominant profession” 

vilken har skapat sig autonomi och kontroll över sitt arbete likväl som andras. 

Problem kan uppstå då ledande positioner på sjukhus ofta består av läkare, vars 
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främsta lojalitet ligger i professionen och inte hos organisationen de är anställda av. 

Det vill säga att de inte alltid ser sig som anställda i en organisation med regler och 

gemensamma mål, utan de styrs av sin yrkesroll (ibid.). Läkare tillhör service 

domänen och enligt Hallin och Siverbo (2003) är de centrala för verksamhetens 

ledning och utveckling. 

Hallin och Siverbo (2003) menar att sjukvården bygger sin struktur på olika professionella 

specialiseringar. I toppen av kunskapshierarkin finner vi läkaren vars kompetens är grunden 

hela verksamheten vilar på. Därefter kommer sjuksköterskan och andra yrkesgrupper. Den 

hierarkiska positionen är kopplad till utbildningens längd och status. Inom läkarkåren finns 

ännu ett hierarkiskt system beroende av var arbetsplatsen är belägen och inom vilken 

specialitet läkaren är verksam (ibid.).  

Hallin och Siverbo (2003) beskriver att läkare i mötet med patienter upplever vårdkvalitet i 

enlighet med professionella standarder som framgång. En grundläggande del av läkares 

värdesystem finns i läkaretiken. Hallin och Siverbo (2003) tolkar huvudståndpunkterna i 

läkarförbundets etiska regler och beskriver att läkarens fokus ska ligga hos den enskilde 

patienten och uppgiften är att ombesörja så god vård som möjligt. Läkarnas värdesystem 

påverkas också av kollegiet. Den successiva introduceringen i yrket gör att de med tiden får 

liknande tankesätt, värderingar och attityder mot omvärlden (ibid.).   

”Specialization comes at a cost. The more a production process is divided 

between different specialists, the more complex is the challenge of 

integrating the efforts of individual specialists.” (Grant 2010, s. 181) 

Vid sidan av den medicinska hierarkin finns den sista domänen, den administrativa ledningen 

(Hallin & Siverbo, 2003). Inom denna grupp återfinns både administrativa och medicinska 

medlemmar och här prioriteras ibland andra värden än inom den medicinska hierarkin. Den 

administrativa ledningen kan hitta förebilder i näringslivet och inspireras därigenom till att 

införa marknadsliknande styrformer. Dessa handlar om kostnadseffektivitet, att skapa god 

vård till låg kostnad och att göra rätt saker på rätt sätt. Inom denna grupp är det accepterat att 

ekonomin sätter gränser och deras arbete med effektivisering är ett sätt att legitimera sin 

organisatoriska roll för politikerna (ibid.). 

 

4.2 Tredjepartsfinansiering 
 

Det som kallas tredjepartsfinansiering är enligt Hallin & Siverbo (2003) det som är speciellt 

med hälso- och sjukvårdssystemet. Innebörden av begreppet är att patienterna inte direkt 

betalar för de tjänster som utförs av vårdgivarna. Den huvudsakliga betalningen sker via en 

tredjepart som i Sverige till mer än fyra femtedelar består av offentliga medel. Politikerna står 

som finansiär och fördelar skattemedel till verksamheterna. Medborgare får tillgång till vård 

genom att betala skatter. Det är inte detsamma som att medborgare har rätt att kräva vård. 

Hälso- och sjukvårdslagen är en skyldighetslagstiftning vilket innebär att landstingen är 

skyldiga att tillhandahålla vård sjukvårdshuvudmannen ålägger dem. Vilket i sin tur blir den 

vård som tillhandahålls för medborgarna (ibid.).  

Den direkta betalningen från patient till vårdgivaren är endast en liten del av den totala 

ersättningen för tjänsten (Hallin & Siverbo, 2003). Det medför att varken vårdgivare eller 

patient tar hänsyn till kostnaderna som uppkommer vid val av diagnos- och 
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behandlingsmetod. Istället ligger ansvaret och behovet att begränsa kostnader hos finansiären. 

Hallin och Siverbo (2003) pekar på att kostnadsproblem kan finnas inbyggda i 

finansieringssystemet då det saknas incitament för både vårdgivare och patienter att finna 

kostnadseffektiva lösningar. Samtidigt som finansiärens möjlighet att styra utvecklingen hålls 

tillbaka på grund av brist på information om vårdens innehåll och kostnader (ibid.). 

 

4.3 Hälso- och sjukvårdslagen 
 

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor 

för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största 

behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.  (Hälso- och 

sjukvårdslagen, SFS 1997:142). 

Johansson och Sahlin (2010) kommenterar den sedan 1997 års nya formulering på § 2 i 

Hälso- och sjukvårdslagen. De lyfter fram svårigheten sjukvården befinner sig i med ökande 

vårdbehov och begränsade resurser. Detta medför krav på kontroll och prioriteringar på 

värdemässiga grunder. Att det tillkommit en målformulering i lagen pekar på frånvaron av en 

gemensam grundsyn. Avsaknaden av övergripande mål kan vålla problem vid en fördelning 

av verksamhetens begränsade resurser Johansson och Sahlin (2010). Karlberg och Lindhé 

(2008) menar att den praktiska konsekvensen av lagens formulering är att sjukdomens 

allvarlighet ska väga tyngre än patientnytta och kostnadseffektivitet. Både i prioritering 

mellan enskilda patienter och mellan grupper av patienter. 

 

4.4 New Public Management – sjukvårdsreformer 
 

Det finns enligt Blomqvist (2007) missnöje över hur sjukvården och dess system drivs idag. 

Problemen belyser sjukvårdens organisation, vem som fattar besluten och hur verksamheten 

är uppbyggd. 

 ”Att ››organisera‹‹ betyder att ordna processer och relationer mellan 

aktörer så att vissa bestämda mål uppfylls.” (Blomqvist 2007, s. 12) 

Då det handlar om sjukvårdsorganisation skall verksamheten styras på ett sätt som resulterar i 

uppfyllda mål (ibid.) Icke vinstdrivna organisationer har också mål, de vill med de medel som 

tilldelas tillhandahålla maximal service. Anthony och Govindarajan (2007).  

De senaste årtiondena har det varit stort fokus på sjukvårdsreformer Siverbo (2007).  Dessa 

förändringar har varit ett försök att effektivisera och få ut mer av de begränsade resurser som 

förfogas hälso- och sjukvården. Hallin och Siverbo (2003) samlar dessa organisations och 

styrförändringar under beteckningen New Public Management [NPM]. Dessa nya reformer 

har syftat till att effektivisera sjukvården. Lika mycket ska göras till en mindre peng, eller ska 

mer göras till samma kostnad. För att avsedda effekter ska uppstå är det en förutsättning att 

organisationens personal är medvetna om att de ekonomiska resurserna är begränsade och att 

de försöker minska kostnaderna. Den ekonomiska medvetenheten tycks på vissa delar ha ökat 

genom NPM, samtidigt uttrycks frågan om medvetenheten kan generaliseras. Framför allt om 
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det kan ske i läkarkåren som tidigare haft en ovilja att ta till sig ekonomiska restriktioner 

(ibid.).   

I många organisationer sker styrningen i en hierarkisk struktur, uppifrån och ned. Inom 

sjukvården pågår en ständig maktkamp mellan olika gruppers motstridiga viljor (Siverbo, 

2007). Motstridigheten resulterar enligt (ibid.) i att införda reformer påverkas av hur de olika 

grupperna förhåller sig till de nya modellerna. Dessutom kan politiker och administratörer ha 

svårt att driva igenom förändringar som den medicinska professionen är emot. I synnerhet om 

de kan argumentera för att förändringen är till nackdel för patienterna (ibid.). Abernethy 

(1996) påpekar att tidigare forskning menar att det största hindret för effektiv användning av 

kontroll på sjukhus är dess saknad av identifiering med ledningens mål och värderingar. 

Grundläggande är att komma ihåg att en offentlig organisation har en folkvald ledning. 

Verksamheten drivs på uppdrag av politiskt valda och styrs i grund och botten genom ett 

skriftligt lag- och regelverk. (Christensen, Lægreid, Roness & Røvik, 2005) 

Hallin och Kastberg (2002) beskriver styrprocesser som en tudelad uppdelning. Den första är 

utformandet av styrmodellen och den andra är användandet av den. Alltså hur ska styras 

respektive att styrning sker. Flera aspekter bör beaktas vid val av styrmodell för en viss 

verksamhet. Hallin och Kastberg (2002) betonar svårigheten inom offentlig sektor att finna 

relevanta operativa mål då det ofta är otydliga eller tvetydiga övergripande mål. De menar 

också att det lokalt finns varierande kontextuella förutsättningar beroende på tidigare 

tillämpade styrprinciper. 

 

4.5 Beställar- utförarmodellen 
 

Beställar- utförarmodellen uppkom då politikerna kritiserades för att involvera sig för mycket 

i verksamhetsknutna detaljfrågor (Hallin & Siverbo, 2003). Modellen är tänkt att skapa nya 

roller inom det politiska systemet och att vara ett instrument för att konkurrensutsätta den 

offentliga verksamheten. Politikernas (beställares) roll ska vara att företräda befolkningen och 

styra verksamheten, med andra ord får de en företrädarroll och en styrningsroll. Beställning av 

hälso- och sjukvård förväntas ske från beställarna utifrån medborgares önskemål och behov. 

Genom att de skaffar sig en god kompetens över att kartlägga medborgerliga behov 

tillskanskar de sig kunskap som utförarna saknar. Denna uppdelning på beställare och utförare 

(verksamheten) gör att beställarna kommer längre från verksamheten, vilket främst påverkar 

politikernas styrningsroll. Då det blir en distans mellan verksamhetens vardagliga problem 

ges möjlighet för beställarna att bättre stå emot utförarnas intressen. Detta var att sträva efter 

då politiken annars kan få en roll som försvarare av den befintliga produktionen. Ett ansvar 

som i denna modell läggs på utförarrollen. Utförarna ska fokusera på hur-frågor, beställare på 

vad-frågor, en uppdelning som ska leda till bättre samordning. Beställarnas snävare 

styrningsroll ska fokusera på beslut, uppföljning och utvärdering. Detta ger utförare en friare 

ställning att ansvara för verksamheten inom ramen för de beställningar de får (ibid.). 

 

4.6 Prestationsfinansiering 
 

Ofta kombineras beställar- utförarmodellen med det som kallas prestationsfinansiering (Hallin 

& Siverbo, 2003). Prestationsfinansiering är en finansieringsform som tilldelar producenterna 



Teori 

25 

 

ersättning i relation till hur många prestationer som utförs. Finansieringsformen är ett system 

för att skapa inbyggda drivkrafter. Till skillnad från anslagsfinansiering då verksamheten 

tilldelas en summa att klara sin produktion på, stimuleras producenterna att bedriva 

verksamhet vid prestationsfinansiering. Anslagsfinansiering anses ge felaktiga incitament till 

verksamheten då det blir svårare att klara sin ekonomi ju mer vård som bedrivs. 

Prestationsfinansieringen ger tvärtom incitament för att bedriva så mycket vård som möjligt 

då de i efterhand tilldelas resurser för det som presterats. Dessutom beskriver Hallin och 

Siverbo (2003) studier som pekat på att läkares intresse för ekonomi ökat då möjligheter att 

öka sina intäkter uppstod.  

En farhåga vid prestationsfinansiering är att det ska bli en intäktsjakt istället för en 

kostnadsjakt från producenternas sida. I strävan efter en balanserad budget finns önskan att 

höja intäkter så mycket som möjligt. Baksidan av systemet är att det kan medföra högre 

kostnader och att verksamheten får en omfattning som inte kan finansieras. Idag verkar 

prestationsfinansieringen oftast inom en budgetram. I och med en sådan begränsning 

försvinner dock en del av incitamenten för produktion. I slutändan hamnar ”Svarte Petter” 

antingen hos producenten eller hos köparen. Hos producenten om prestationsfinansieringen 

beläggs med tak och hos köparen om denne drar det korta strået och renodlad 

prestationsfinansiering tillämpas (ibid.). 

 

4.7 Implementering i hälso- och sjukvård 
 

Den uppsjö som finns av verksamhetsstyrningslitteratur angående implementering av till 

exempel projekt, menar Rosacker (2010) inte är direkt applicerbar på hälso- och 

sjukvårdsorganisation. Hon presenterar därför en studie där kritiska framgångsfaktorer i en 

implementeringsprocess prövas i den unika kontext som finns inom ett sjukhus. Slutsatsen 

föll ut i ett ramverk med nio kritiska framgångsfaktorer som kan vara en god väg för en 

implementeringsprocess i den givna miljön. 

1) Målsättning, klara mål och syftesbeskrivningar 

2) Stöd från ledningen i form av tillräckliga resurser och medverkande beslutsfattare 

3) Involvering från operativ nivå, konsultation och aktivt lyssnande på intressenters 

synpunkter 

4) Planering, detaljerad specificering av nödvändiga uppgifter för genomförande 

5) Personal, val av personal och en kontinuerlig utveckling av implementeringsteamen 

6) Teknisk tillräcklighet, rätt personal på rätt plats och tillgång till adekvat utrustning 

7) Klientacceptering, arbete för att sälja in slutprodukten hos användare och få acceptens 

8) Övervakning, återkoppling och krishantering, nätverk och viktig information till alla 

nyckelpersoner och möjlighet att hantera oväntade kriser och avvikelse från planer 

9) Kommunikation, nätverk och viktig information till alla intressenter av 

implementeringen 

Vid jämförelse av Rosacker (2010) och den implementeringsteori som presenterades av Roos 

et al. (2004) kan konstateras överensstämmelse till stor del. Det som skiljer är att Roos et al. 

(2004) förutom ovan beskrivna punkter har lyft fram motivation och företagskultur som 

viktiga faktorer. 
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4.7.1 Hinder för implementering i sjukvårdsmiljö 

 

Robbins (2007) vill genom sin studie tillföra forskningen om implementering av 

sjukvårdreformer en ny vinkling. Studien försöker identifiera och förklara hinder som kan 

finnas vid implementering av NPM inom en sjukvårdsorganisation. 

Robbins (2007) menar att förtroende är en kritisk hörnsten mellan ledning och kliniker på ett 

sjukhus. Både ledning och operativ personal tvivlar på varandras vilja att leverera önskade 

resultat för organisationen. Denna brist på förtroende är ett hinder för att implementera nya 

reformer. Ett sätt att minska klinikers motstånd är genom att ledningen litar på sina anställda 

och genom det ger dem tillgång till mer information. Förtroende blir en fråga om 

kommunikation. Större öppenhet med finansiell information kan medverka till lyckade 

förändringsinitiativ (ibid.). 

Det kvardröjande byråkratiska sättet att sköta sjukvårdsorganisation på står för ännu ett hinder 

för framgångsrik implementering (Robbins, 2007). Organisationen är bunden till de gamla 

sätten att göra saker. Möjligheten att gå från dessa gamla restriktioner är vad som är 

avgörande för framtiden. Förväntas det att ledare ska bli mer föregripande i sin roll krävs ett 

avsevärt större handlingsutrymme i systemet. Dessutom mer tillit i informationsutlämnande 

och – givandet. 

Sjukvård har tenderat att decentralisera sina ledande positioner (Hallin & Siverbo, 2003). 

Denna ledningsförflyttning menar Robbins (2007) görs utan att tillhandahålla de nya cheferna 

de verktyg som behövs för att göra jobbet. Med det menas att chefer ibland får ansvar för fler 

uppgifter eller för högre produktion men inte alltid meder i form av pengar som täcker 

utgifterna. Det misslyckas att länka de förbrukade resurserna med de tjänster som utförts. Det 

finns behov av en expanderad syn på budgetering som allokerar tillräcklig finansiering till 

besluten. Dock finns fortfarande en alltför stark motvillighet att släppa på kontrollen av 

finansieringen. Vår tids försök att reformera är dömd att misslyckas utan en institutionell 

förändring av matchande stödmekanismer (ibid.). 

 

4.8 Ordnat införande 
 

4.8.1 Teknisk utveckling 

 

Idag är en av de starkaste förändringskrafterna i en organisation den tekniska utvecklingen 

(Roos et al., 2004). För att skapa en miljö som främjar kreativitet och innovation bör 

organisationens processer fokusera på att välja ut och finansiera idéer. Genom att erbjuda 

utrymme för kunskapsutveckling och skapa möjligheter för innovation kan organisationer 

hänga med i utvecklingen den står inför. Att motivera kreativa medarbetare är en kvalitativ 

aspekt men organisationens innovationsframgångar påverkas också av hur mycket pengar som 

investeras i forskning och utveckling (ibid.).  
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4.8.2 Införande av nya metoder och läkemedel i VGR 

 

VGR styrs i form av beställare och utförarmodellen (Västra Götalandsregionen, 2011a). 

Ägare är de som finansierar vården, anger dess mål, verksamhetens inriktning och specificerar 

uppdrag. Nämnderna står för beställningar utifrån befolkningens behov. De ska också följa 

upp de beställningar som läggs på utförarna utifrån ägarnas uppdrag. Utförare är således 

sjukhus, primärvård, tandvård och handikappsförvaltning. Utförarna ska tillhandahålla den 

vård som ska erbjudas medborgare.  

Hur efterfrågan av nya läkemedel är ställd i relation till invånarnas behov är enligt Karlberg 

och Lindhé (2008) sällan helt utrett. Då en behandling är påbörjad är det oftast omöjligt att 

avsluta eller byta ut den även om det visar sig att dess ändamålsenlighet eller 

kostnadseffektivitet inte är tillräckligt bra (Karlberg & Lindhé, 2008). Beslutet ligger i enskild 

förskrivares händer och läkare kan då ha makt över vilka kostnader som skapas i och med 

dennes val av behandlingsmetod. När det gäller läkemedel kan det vara stora summor.  

Diagrammet visar skillnader mellan länen i slutenvårdsförbrukningen av läkemedel. Måttet är 

Definierad DygnsDos [DDD], ett volymberäkningsmått per tusen invånare för 

humanläkemedel (läkemedel för människor) och innefattar inte cytostatika eller anestetika 

Apotekens service (2011b). 

 

Figur 4.8.2 Statistik slutenvård, DDD (Bearbetad från apotekens service, 2011a) 

Att starta behandlingar med nya medicinska metoder eller nya läkemedel sker vanligtvis 

”bottom-up” (Karlberg & Lindhé, 2008). Det betyder att en klinik eller en enskild kliniker 

(läkare) har mandat att införa ny medicin, eller en ny metod utan speciell utvärdering och ofta 

utan speciell finansiering (ibid.). Enligt Västra Götalandsregionen (2011b) ökar inte alla nya 

läkemedel patientnyttan men ofta kan de vara betydligt dyrare än nuvarande behandling. Det 

krävs en strukturerad process för att utvärdera vilka läkemedel som verkligen skapar nytta för 

patienter genom exempelvis ökad överlevnad och förbättrad livskvalitet. I VGR kallas 

processen ordnat införande (ibid.). Hallin och Lindhé (2010a) förklarar att den 

regiongemensamma finansieringen för ordnat införande vill främja likvärdiga metoder och 

införanden av nya läkemedel i regionen.  

Ordnat införande innebär i grund och botten att hälso- och sjukvårdsutskottet kan besluta om 

introduktionsfinansiering för nya läkemedel, indikationer och metoder. Nya indikationer 

betyder att ett befintligt läkemedel kan användas vid ett nytt sjukdomstillstånd (Västra 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

Slutenvård 2010

Slutenvård 2010



Teori 

28 

 

Götalandsregionen, 2011b). Utskottet kan också besluta om solidarisk finansiering av 

läkemedel. Det innefattar läkemedel som behandlar sällsynta sjukdomar då kostnaden per 

patient är >0,5 mnkr per patient per år. I samband med det ordnade införandet tas då ställning 

för vilka läkemedel som regionen ska finansiera solidariskt. Det ordnade införandet ger 

utförarförvaltningarna en möjlighet till finansiellt stöd samtidigt som det inför ägare och 

beställare är ett åtagande att implementera besluten i vården (ibid.). 

Inom VGR finns medicinska sektorsråd vars uppgift är att tillföra politisk och administrativ 

ledning medicinsk sakkunskap (Assarsson & Rönnqvist, 2007). Sektorsråden som finns inom 

specialitetsområden så som kirurgi och ortopedi, blir också ett regionövergripande forum för 

samråd. Sektorsråden har en rådgivande roll och ska verka för att hälso- och sjukvård är: 

säker, kunskapsbaserad och ändamålsenslig, patientfokuserad, effektiv, jämlik och tillgänglig 

(ibid.).  

 VGR har också en speciell grupp kallad Program och prioriteringsrådet (Karlberg & Lindhé, 

2008). Rådet ska efter utvärdering kunna ge underlag till regiongemensamma beslut om 

införande av nya läkemedel och metoder. Nya införanden ska prövas i konkurrens med andra 

metoder och helst värderas mot befolkningens behov. Rådet har också ansvar för att tillämpa 

nationella riktlinjer, regionala vårdprogram och medicinska riktlinjer. I första hand rör 

Prioriteringsrådets analyser mediciner och metoder som ännu inte är införda i rutinsjukvård, 

det vill säga de ingår inte i nämndernas ordinarie beställningar. Modellens prioriteringar utgår 

från populationsperspektiv och stöds av tre kriterier: 

 Sjukdomstillståndets svårighetsgrad 

 Läkemedlets och metodens bevisbaserade och förväntade nytta och risk 

 Kostnadseffektiviteten, i första hand inom hälso- och sjukvården (Karlberg & Lindhé 

2008, s. 2) . 

Enligt Västra Götalandsregionen (2011e) representerar rådet professioner från både 

läkarperspektivet och det administrativa ägarperspektivet. Hallin och Lindhé (2010a, bilaga 1) 

förklarar att effekt och säkerhet värderas i jämförelse med standardbehandlingar. Där sådan 

jämförelse inte är möjlig görs värderingen utifrån jämförelse med placebo. Det krävs ett starkt 

vetenskapligt underlag och saknas dokumentation eller talar dokumentationen mot ökad 

patientnytta bedöms att läkemedlet inte ska införas. Det kan dock tala för att en vetenskaplig 

studie ska initieras för att få fram adekvat bedömning till ett senare nomineringstillfälle. I 

många fall saknas det underlag för relationen mellan ett läkemedels kostnad och effektivitet. I 

rangordningsmodellen har därför expertgruppen valt att avstå från det betraktandet om inte 

det finns beslut från TLV som bland annat har kostnadseffektivitet som bedömningsgrund 

(ibid.). 

Hallin och Lindhé (2010a, bilaga 1) påpekar dessutom att det i bedömningen ska tillföras 

etiska värderingar. När läkemedel avser mycket sällsynta och allvarliga sjukdomar kan lägre 

krav på dokumentation accepteras då det i sådana fall kan vara svårt att genomföra kliniska 

studier av hög kvalitet (ibid.). 

Gustafsson et al. (2008) betonar opinionsbildning och kommunikation för ett gott införande 

av metoder för ordnat införande. Nätverk och konsensus mellan specialister samt en 

fortlöpande dialog mellan medicinska experter och berörda förskrivare. Viktigt är också att 

införandet stöds av producentobunden fortbildning likväl som att rekommendationer stöttas 

av studier vilka kritiskt värderats av obunden expertis (ibid.). 
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För att ett nytt läkemedel ska utvärderas och få ett beslut om introduktionsfinansiering måste 

det först och främst nomineras till processen. Olika grupper inom regionen uppmanas att 

nominera, bland annat de medicinska sektorsråden och vårdprogramgrupper inom 

cancerområdet Hallin och Lindhé (2010a, bilaga 1). I nomineringen ska vissa underlag 

medfölja. Till exempel vetenskaplig dokumentation för vad den nya behandlingen tillför, 

beräknade volymer och kostnader för introduktionsåret samt förslag på hur uppföljning av 

läkemedlets användning ser ut under introduktionsåret (ibid.).  

Enligt Hallin och Lindhé (2010a, bilaga 1) nominerades 20 läkemedelsbehandlingar till andra 

etappen 2010. Utav dem bedömde Program- och prioriteringsrådet tillsammans med 

expertgruppen att nio nomineringar uppfyllde uppsatta kriterier för att ingå i regionens 

process för ordnat införande (ibid.).  

 

4.8.3 Berednings- och beslutsprocess för ordnat införande i VGR 

 

Ordnat införande i VGR är ett fortlöpande arbete inriktat på att tillhandahålla God Vård och 

särskilt kunskapsbaserande vård (Hallin & Lindhé, 2010b). Processen innebär att nya 

läkemedel och metoder med god patientnytta implementeras i rutinsjukvården först efter 

analys, prioritering och beslut. Processen genomförs två gånger om året, en gång på våren och 

en gång på hösten. Detta för att hänga med i den snabba utvecklingen som sker inom området 

(ibid.). Hallin och Lendenius (2009) skriver att besluten om ordnat införande ska tas i april 

respektive oktober för att underlätta förvaltningarnas arbete med budget och 

verksamhetsplanering. Detta är en förändring sedan besluten tidigare legat i juni och 

december (ibid.). Hallin och Lindhé (2010b) lyfter att det vid särskilda skäl kan tas beslut vid 

sidan om de ordinarie etapperna.  

 

 

Figur 4.8.3 Berednings- och beslutsprocess (Hallin & Lindhé, 2010b, s 3) 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningar, mediciska sektorsråd 
och terapigrupper nominerar metoder och läkemedel

Beredningsgrupp läkemedel 
-underlag

Beredningsgrupp metoder 
-underlag

Program- och prioriteringsrådet - förslag

Hälso. och sjukvårdsdirektören - förslag

HSU - beslut
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Berednings- och beslutsprocessen för det ordnade införandet är enligt Hallin och Lindhé 

(2010b) indelat i sex steg. 

1. Hälso- och sjukvårdsförvaltningar, medicinska sektorsråd med flera nominerar förslag 

på exempelvis nya läkemedel till ordnat införande. Nomineringarna sker till Program- 

och prioriteringsrådet. 

2. Program- och prioriteringsrådet undersöker på samma gång om Socialstyrelsen har 

kommit ut med några nya nationella riktlinjer som behöver nomineras till ordnat 

införande. 

3. Inkomna nomineringar bereds av två arbetsgrupper i Program- och prioriteringsrådet, 

en för läkemedel och en för metoder och riktlinjer. I vissa fall kan förslagsgivarna få 

nomineringar tillbaka för kompletteringar och klargörande. Nomineringarna ställs mot 

uppställda kriterier för deltagande i ordnat införande. 

 Läkemedel, indikation eller metod får ej vara införd i regionens rutinsjukvård. 

 Läkemedel eller indikation ska vara godkänd av regulatoriska myndigheter. 

 Ett tillräckligt vetenskapligt underlag ska finnas för att kunna ta ställning till 

metod eller läkemedels patientnytta. 

 För att ingå i det ordnade införandet bör de regionala konsekvenserna för ett 

införande vara betydande. Regionens merkostnad per år för 

läkemedlet/indikationen/metoden ska minst uppgå till 1 mnkr.  

De nominerade förslag som enligt beredningsgrupperna uppfyller uppställda kriterier 

redovisas för Program och prioriteringsrådet vilka fastställer de förslag som skall 

genomgå en fördjupad analys. Om nomineringarna inte anses uppfylla uppställda 

kriterier sänds de tillbaka till förslagsgivarna med förklaring om anledning och om det 

är aktuellt med kompletteringar. På så vis kan förslagen uppfylla kriterierna i en 

kommande etapp av ordnat införande. 

4. En fördjupad analys på de kvarvarande förslagen görs av beredningsgrupperna 

avseende sjukdomens svårighetsgrad, behandlingens patientnytta, etiska aspekter, 

kostnadseffektivitet och evidens för patientnytta. Från denna analys bedömning 

rangordnar beredningsgrupperna nomineringarna enligt grad av rekommendation för 

införande till hög= 1, medel =2 och låg= 3. Bedömningen görs med hjälp av nedan 

följande matris för rangordning, den finns också i bilaga 1. 

 

 
 

5. En granskning av de redovisade förslagen görs av Program- och prioriteringsrådet som 

därefter gör en horisontell prioritering av föreslagna metoder och läkemedel. De 
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sammanställer också beredningsgruppernas underlag till ett samlat förslag från rådet. I 

detta förslag framgår vilka nomineringar som föreslås få introduktionsfinansiering, (de 

som prioriteras som 1 eller 2.) Förslaget redovisas för hälso- och sjukvårdsdirektörens 

ledningsgrupp och regiondirektörens sjukvårdsgrupp och efter avstämning i dessa 

grupper utarbetar hälso- och sjukvårdsdirektörens sitt förslag till ordnat införande till 

hälso- och sjukvårdsutskottet.  

6. Hälso- och sjukvårdsutskottet tar beslut om ordnat införande och med det följande 

introduktionsfinansiering. Beslutet kommuniceras till alla nämnder, styrelser och 

förvaltningar inom regionens hälso- och sjukvård. 

Det är i nästa led upp till utförarna i regionen att implementera de nya metoderna och 

läkemedlen i rutinsjukvård med ägare och beställares stöd (Hallin & Lindhé, 2010b). Hälso- 

och sjukvårdsavdelningen har som uppgift att följa upp att implementeringen sker i enighet 

med beslut och betalar utförarna för tillkommande kostnader i efterskott. Finansieringen sker 

enligt följande principer (ibid.). 

 De läkemedel och metoder som regionalt prioriteras som 1 eller 2 

introduktionsfinansieras av hälso- och sjukvårdsutskottet. 

 Introduktionsfinansieringen är 100 % av den beräknat tillkommande nettokostnaden. 

 Ersättningen utbetalas i efterskott per delårsbokslut med en slutavräkning i samband 

med årsbokslut. 

 Introduktionsfinansiering sker under 12-36 månader. 

 Efter introduktionsperioden tar hälso- och sjukvårdsnämnder och utförarstyrelser över 

finansieringsansvaret. Det kan innebära behov av utmönstring av läkemedel och 

metoder samt annan effektivisering. 

 I den årliga budgeten tas hänsyn till den samlade finansieringen av regionens hälso- 

och sjukvård inklusive finansiering av nya läkemedel och metoder.  
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4.9 HUR FÖRHÅLLER SIG LÄKARE TILL STYRINITIATIV, OLIKA 

PERSPEKTIV OCH STÄLLNINGSTAGANDEN  
 

4.9.1 Absorbering 

 

Broadbent, Jacobs och Laughlin (2001) utreder motstånd till icke önskvärda förändringar 

inom ekonomistyrning i sjukvårdsmiljö. Sjukvårdspersonalens oro grundas i att finansiella 

frågor ska påverka doktor - patient relationen i högre grad än att sjukvården får diktera 

behandling. Att binda hälsa till pengar är alltid speciellt känsligt. Det som möter motstånd är 

just förändringar av ekonomisk karaktär. Då ekonomistyrning införs som inte är 

överensstämmande med kliniska värderingar uppstår en intern absorberingsmekanism. Det 

innebär att personer anställs, eller grupper bildas för att ”suga upp förändringen” och låta 

övriga på den organisatoriska nivån kunna gå obemärkta förbi, så kallade absorbing groups.  

Att införa förändringar som står i kontrast med accepterade värderingar leder endast till 

absorberande och är enligt (ibid.) slöseri av energi ur en social synvinkel. 

Absorberingsprocesser uppstår och arbetar för att undvika påverkan av förändring och bevara 

ursprungliga värderingar. De avsiktliga förändringarna undgås då de inte är önskade eller 

accepterade inom organisationen och blir då utan verkan. Det är så att säga ingen mening att 

införa något som ändå kommer att förbli oaccepterat (ibid.). 

   

4.9.2 Hybridisering 

 

Kurunmäki beskriver termen ”hybrid profession” i sin studie från 2004. Studien behandlar 

ekonomistyrning i sjukvårdsmiljö. Termen förklaras som att en profession får en ökad 

kunskapsbas till följd av anskaffande av nya färdigheter och kompetenser. Hybridiseringen 

påverkas av hur stark etablering av disciplinen som yrkesroll har i en nationell kontext.  

Kurunmäki (2004) exemplifierar att Finland till skillnad från Storbritannien inte har en stark 

koppling till ekonomistyrning som enskild disciplin. I Finland är det en kunskapsbas av 

verktyg och modeller utan koppling till en enda profession. De professionella gränserna är 

inte tydligt definierade utan kunskaperna kan överföras mellan olika professionella grupper. 

Denna process av överförande och tillförskaffande av kunskaper från en disciplin till en annan 

kallas hybridisering. I Finland har läkare tagit till sig många ekonomistyrningsverktyg. 

Verktygen har blivit en del av deras repertoar medan det i andra kontexter skulle kunna 

betraktas som arbete för en professionell ekonom. Genom att låta läkare spela en central roll i 

utformandet av olika ekonomistyrningsmodeller från ett tidigt stadium ökar deras vilja och 

incitament att ta till sig kunskap om ekonomi. En ytterligare faktor var att göra professionen 

ansvariga för att hålla budget inför politik och ledning. Med ett ökat engagemang för 

ekonomistyrning växte också efterfrågan av ytterligare finansiell information. Läkare 

använder finansiellt språkbruk i sin argumentation vilket pekar på att de tagit till sig 

kunskapen och att ekonomi nu är integrerat i professionens strävan efter makt och kontroll i 

Finska sjukvården (ibid.). 

Erfarenheterna Kurunmäki (2004) har av Storbritannien är annorlunda. Intresse för 

ekonomistyrning från läkare är liten. Läkare ser sig ansvariga för sig själva och sitt kliniska 

omdöme, inte ekonomiprinciper. Skillnaden i hybridisering förklarar (ibid.) med att 

utbildandet av ekonomer i Angloamerikanska länder har en starkare historisk bakgrund. Det 
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finns en stark syn på ekonomer som profession och en ovillighet från den medicinska 

professionen att utmana den kunskapsbasen. Ekonomerna i Storbritannien försökte och 

lyckades behålla kontroll över sitt område av expertis. 

Kurunmäki (2004) menar att hybridiseringsprocessen är beroende av rörligheten på 

kunskapen som ska överföras. Abbot (1988) beskriver kontroll av tekniker som ett hantverk, 

vilket är överförbart. Medan professioner behåller sin kontroll genom abstrakt kunskap vilket 

inte är överförbart (ibid.). Rörligheten och tillgängligheten av kunskapstekniker i olika 

kontexter kan enligt Kurunmäki (2004) hjälpa till att utforma den professionella naturen i 

organisationen. Hybridisering av en profession kan alltså uppstå i en speciell omgivning med 

en speciell nationell kontext (ibid.). 

 

4.9.3 Polarisering 

 

Ett alternativ till hybridisering är enligt Jacobs (2005) polarisering. Termen kan beskrivas som 

en grupps uppdelning i undergrupper. I stället för att ekonomistyrningstekniker upptas av en 

hel profession uppstår separata undergrupper vilka tar ansvar för ekonomiska och 

administrativa uppgifter. I detta perspektiv förblir de grundläggande värderingarna och 

uppgifterna inom den största delen av den medicinska professionen oförändrade. Extern 

efterfrågan för förändring påverkar i polariseringsprocessen enbart ett begränsat antal läkare. 

Till skillnad från hybridisering som involverar hela professionen.  

Skillnaden mellan hybridisering och polarisering sammanfattar Jacobs (2005) i två frågor. 

Den första lyfter hur kunskap och kompetenser hos läkare har förändrats. Den andra gäller 

skalan av förändring, gäller den delar av eller hela läkarkåren. Kärnan av den professionella 

kompetensen och värderingar grundläggs i processen av den medicinska utbildningen. Därför 

menar (ibid.) att om hybridisering ska uppstå bör den ske under läkarens grundutbildning. Det 

är då de institutionella vanorna etableras och de spelar en viktig roll i utvecklandet av den 

”legitima” kompetensen i yrket. Kunskaper vid sidan om den karaktäriserar subspecialiteter. 

I Jacobs (2005) studie fanns bevis för att vissa läkare i ledande positioner hade upptagit 

ekonomiska idéer och använde det i sitt arbete. Dessa var dock i ledande positioner. Det fanns 

då fanns en klar motivation att ta till sig ekonomisk utbildning för att hantera det ansvar som 

medföljde positionen. Det fanns också tecken på att det var de mer ambitiösa läkarna som 

ville lära sig om ekonomistyrning då det fanns en strävan efter en ledande position i 

framtiden. Kurser i ekonomi och administration var vanligtvis endast tillgängliga för dem i 

chefsställning. Övriga förväntades ”lära sig på jobbet”. Som i Kurunmäkis studie 2004 fanns 

en variation på hur ekonomiska tekniker antogs av läkare beroende av hur stark status den 

ekonomiska professionen hade i landet. Detta stödjer Kurunmäki (2004) om att hybridisering 

är beroende av lokal kontext. Samtidigt finns belägg för polarisering då ekonomisk träning 

endast är tillgänglig för vissa utvalda Jacobs (2005). 

Jacobs (2005) menar att hybridisering inte är det enda medlet för att hantera förändring. Vissa 

läkare kan se ekonomisk aktivitet som ett förräderi mot deras primära roll medan andra kan se 

det som en värdeskapande aktivitet. Han menar att relationen mellan ekonomi och den 

medicinska professionen bör utredas ytterligare. Ekonomi behöver inte nödvändigtvis ses som 

ett hot om det är en del av den medicinska utbildningen och som del av en 

undersökningsprocess i stället för en kontrollmekanism. 
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4.9.4 Institutionaliserat eller ceremoniellt? 

 

Macinati (2010) gör en studie vilken prövar Burns och Scapens institutionaliseringsteori i 

sjukvårdsmiljö. Målet är att analysera läkares syn på ett styrverktyg och dess möjlighet att 

påverka kliniskt arbete. Förändringen som undersöks är alltså inte bara införandet, utan också 

förändringen av dagliga rutiner och aktiviteter till samstämmighet med organisationens 

grundläggande värderingar.  Således kommer förändringar som står i kontrast med kulturen 

att vara svårare att genomföra. Ekonomistyrningssystem som saknar identifiering med 

organisatoriska mål kommer från läkares sida sett att mottas som något långt från 

professionens värderingar (ibid.). 

Macinati (2010) bryter ner institutionaliseringsprocessen (se figur 3.5) och sammanfattar 

vägen till institutionalisering som följer; (i) rollen av existerande institutionaliserad tro på 

förändring från reformer; (ii) relationen mellan olika funktioner/meningar med styrverktyget, 

nyckelpersoners syn och existerande institutionaliserad tro; (iii) rollen av motstånd till 

förändring; (iv) processen då nyckelroller tyder, utför och upprepar regler och rutiner över tid; 

och slutligen (v) påverkan från ovan nämnda variabler som tillsist kan ha på 

institutionalisering och förändring (ibid.).  

Motstånd till förändring kan enligt Macinati (2010) reduceras om styrverktyget kan ge 

upphov till motivation och om det leder till effekter på klinisk nivå. Kulturen på kliniknivå är 

av stor vikt i skapandet av existerande institutioner. Det finns möjlighet att införliva en slags 

utvärdering av pengars värde om detta inte står i kontrast med patientbehov. Läkares 

delaktighet i styrningsprocessen är liksom kulturen av vikt för att inte den nya styrningen ska 

bli en så kallad ceremoniell process som inte används i det dagliga arbetet. Det finns också 

risk för att styrprocessen blir ”fångad” av ett par nyckelpersoner medan det för övriga spelar 

en underordnad roll och där det inte frångås kärnvärdena i professionen (ibid.). 

Macinatis studie från 2010 uttrycker speciellt vikten av finansiella incitament. Bland 

läkarkåren är det väl accepterat och reducerar synbart konflikten mellan kulturen hos läkare 

respektive ledning. 

Enligt slutsatsen i Macinatis studie från 2010 är det inte styrverktyget i sig utan sättet det 

utformas på och hur det används i organisationen som är det avgörande för att åstadkomma 

förändring. Att sammankoppla den existerande institutionen med de organisatoriska målen är 

det enda sättet att nå effektiv reformimplementering. 

 

4.9.5 Decoupling 

 

Brunsson (1997) presenterar decoupling som ett sätt att se på hur organisationer kan forma 

strukturer efter marknadens krav. När externa förändringar kräver agerande för att 

effektivisera en organisations agerande är det viktigt att processer och ideologier inte går emot 

varandra. Är det en störning dem emellan verkar de separerat och isolerat från varandra, de 

tenderar att bli decoupled. I praktiken resulterar det i två olika organisatoriska strukturer. Den 

synliga, formella organisationen som ganska enkelt kan formas att passa externa krav helt 

enkelt genom några penseldrag på en organisations- eller processkarta. För den informella 

organisationen kan strukturen i verkligheten se helt annorlunda ut för att koordinera 
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ageranden. Två organisationsprocesser utvecklas där den ena har ringa inverkan på 

produktionen och kan beskrivas som en ritual. Till exempel är det relativt enkelt att forma en 

budget men inte följa den. Eller att samla in en mängd information utan att ta hänsyn till 

informationen vid beslutet. Organisationen utvecklar en typ av dubbelmoral (ibid.). 

Då decoupling existerar formerar organisationen sina strukturer och processer för att nöja ett 

externt tryck på förändring, oavsett om dessa förändringar förbättrar effektiviteten eller ökar 

produktionen. Det ger organisationen ett uttryck av öppenhet för förändring och förnyelse, 

vilket underlättar fortsatt anskaffande av stöd och resurser (Brunsson, 1997). 
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5. EMPIRI 
 

I denna del av uppsatsen presenteras den data som samlats in vid mina intervjuer. Jag ämnar 

förmedla mitt empiriska material genom att följa de framgångsfaktorer Rosacker (2010) 

uppger vid en lyckad implementering inom hälso- och sjukvård. Varje avsnitt delas in i ägar- 

respektive utförarperspektiv för att konstruktivt återge både det strategiskt planerande 

ägarperspektivet och utförarperspektivet som avser läkarnas talan. Detta empiriska avsnitt 

ligger till grund för min kommande analys. 

Följande text är baserad på material som hämtats vid mina intervjuer. Det ägnade perspektivet 

representeras av Anna Lindhé, en apotekare verksam på läkemedelsenheten och Bo Hallin 

som är Hälso- och sjukvårdsstrateg inom regionen. Utförarperspektivet företräds av tre 

respondenter. Dessa är alla läkare i grunden men innehar olika befattningsnivåer, från 

överläkare till områdeschef. Respondenter av olika kön och representerar olika kliniska 

specialiteter, jag återger dem som läkare 1, 2 och 3. 

 

5.1 Mål och syfte 

  
Ägarperspektiv 

För att komma underfund med hur ordnat införande initierades i VGR fick jag tillfälle att 

möta två av de personer som representerar ägarperspektivet i processen. De berättade att 

arbetet har varit en lång utvecklingsprocess. Från början gällde det att fördela ett anslag på 

100 miljoner kronor för nya dyra läkemedel. En annan del av bakgrunden var att det skrevs 

fram ett förslag om att arbeta med prioriteringar på regionnivå. 2005 togs ett beslut i 

regionfullmäktige som ledde fram till bildandet av Program- och prioriteringsrådet. När det 

nya rådets sysslor skulle beskrivas i detalj kom frågan fram om hur en ordnad introduktion av 

nya metoder och läkemedel skulle skötas i regionen. Målet är att skapa patientnytta men också 

att gå mot mer evidensbaserad vård. Ägaren vill inte att något nytt introduceras som inte har 

goda grunder och vetenskapliga bevis om medförande effekter. Huvudmotivet är det som 

kallas jämlik vård. Regionens invånare ska få mer vård på lika villkor. Det ska inte 

förekomma skillnader beroende på hur budgeten ser ut på enskilda sjukhus. Det skall inte 

heller vara frågan om fritt valt arbete utan standardisering för att skapa evidensbaserad vård. 

Detta nås genom att följa uppsatta riktlinjer och beslut.  

Ägaren i VGR:s organisation har tre roller, att vägleda, stödja och följa upp. Dessa tre verb 

finns också i processen med ordnat införande. Genom att besluta om vad som ska prioriteras 

talar ägaren om vad som är viktigt att satsa på ur patientsynpunkt, detta kan ses som att 

vägleda genom att peka ut en riktning. Bo och Anna menar att det också är ett stöd för 

utförarna att få ett beslut att luta sig emot i verksamheten, det visar dem att ägaren anser att 

nomineringen är något viktigt att satsa på. Dessutom är det ett stöd att få 

introduktionsfinansieringen.  

Utförarperspektiv 

Målet med ordnat införande är enligt läkare 1 att få kontroll över införandet av nya dyra 

läkemedel. Respondenten menar att professionen vill använda nya läkemedel som bedöms 

tillföra positiv nytta för patienter. Läkare 2 anser att målet är vård på lika villkor för alla. Att 
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processen är en avvägning mellan olika specialiteter och metoder för att finna 

kostnadseffektiva lösningar. Enligt läkare 3 är tanken att nya dyra metoder inte ska startas 

utan ställningstagande om vilken kostnad och nytta det tillför. Det ordnade införandet är 

enligt läkare 3 också en prioriteringsfråga. Alla delar ska vägas samman på ett objektivt sätt. 

Enligt läkare 2 är det positivt att få en struktur för introduktioner av nya dyra preparat och 

metoder vilket gör att besluten går till de patienter som enligt evidens har störst behov, 

snarare än en budgetförstärkning till de som ”skriker högst”. Läkare 3 anser att det är bra att 

hushålla med de begränsade resurser som finns. Det finns en angelägenhet att prioritera 

viktiga behandlingar med fastställd nytta. Läkare 2 anser att processen har vässat argumenten 

att det inte bara är att starta något nytt utan prövning. Respondenten har dock en önskan om 

att göra liknande prioriteringar med gamla metoder. Det vore önskvärt med en lika 

systematisk utmönstring av metoder och att det ibland borde ställas gammalt mot nytt. Det 

finns i det ordnade införandet höga krav på att det nya måste vara bra, medan äldre metoder 

inte prövas på samma sätt menar läkare 2. 

Att det finns samband mellan ordnat införande och hälso- och sjukvårdslagen anser läkare 3 

är ett riktigt påstående. Medan läkare 2 menar att tanken inte sträcker sig så långt som på ett 

samband dem emellan.  

 

5.2  Stöd från ledning 
 

Ägarperspektiv 

Det som kallas introduktionsfinansiering är en utökad resurs från ägarens håll. Finansieringen 

ska motsvara 100 % av tillkommande nettokostnad under 12-36 månader. Tidsperioden 

prövas från fall till fall. Därefter tar beställar- och utförarorganisationen över 

finansieringsansvaret och har genom introduktionsfasen haft tid att komma överens om hur 

vidare finansiering skall gå till. Utförarna har också hunnit få erfarenheter om behandlingen 

och är kanske bättre rustade för att prognostisera kommande kostnader. 

Bo och Anna upplever att de har ett gott samarbete med förvaltningscheferna i 

utförarorganisationen. Förslag som skall lämnas till hälso- och sjukvårdsutskotten stäms av 

med förvaltningscheferna först. Vid dessa avstämningspunkter upplever respondenterna att 

synen på deras arbete är att det är väl genomarbetat och förankrat. Intervjupersonerna 

uppfattar det som att cheferna är trygga med besluten och ser det som en indikation på att 

verksamheterna de företräder tycker systemet är bra. ”Hade det funnits en bakomliggande oro 

i verksamheterna skulle inte cheferna suttit lugnt i båten”, uttrycker Bo. Det är i dialog med 

förvaltningscheferna arbetet sker för att förankra systemet. Förvaltningscheferna ger i 

efterhand synpunkter på hur de tycker den planerande enheten jobbar.  

Genom att få igenom en nominering får verksamheten stöd från ledningen genom det 

klartecken det är att få satsa på en viss ny behandling eller läkemedel. Det tror respondenterna 

kan uppfattas som uppmuntran. Det har tidigare varit ett problem för förvaltningarna att lösa 

finansieringen vid en introduktion. Ett problem som ägaren nu löser med ärligt stöd, vilket 

Anna och Bo tror uppskattas av professionen. 

Utförarperspektiv 

Tillskottet av finansiering upplevs positivt enligt läkare 1. Läkare 3 menar att finansieringen 

underlättar införandet och enligt läkare 2 tillförs pengar rättvist, där de gör mest nytta. Läkare 

3 tar upp att det ändå kan bli problem att starta en ny behandling eftersom en ökad 
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behandlingsvolym kan innebära behov av ökad personalstyrka. Vissa beslut tillför enligt 

läkare 3 finansiering för personalökning utöver finansiering för läkemedel. Ett sådant beslut 

anses väldigt positivt då behandlingsstart kan komma igång utan ännu en process på 

sjukhusnivå för att få nya personalkostnader godkända. 

Läkare 3 nämner också att det kan bli problem på sjukhusnivå då introduktionsfinansieringen 

upphör, vilket vanligtvis sker efter cirka två år. Som nämndes i ägarperspektivet ligger 

implementeringsansvaret hos utförarorganisationen. Behandlingarna kräver vanligtvis mycket 

pengar och läkare 3 menar att det finns en risk att finansiering fattas då produktionen ska 

fortgå men kostnaden drabbar den egna förvaltningen. Läkare 3 menar att det finns en risk 

men att problemet vid det tillfället ligger på sjukhusnivå. 

Läkare 1, 2 och 3 anser att deras chefer är engagerade i det ordnade införandet. I läkare 1:s 

fall sker arbetet om vilka läkemedel som ska nomineras gemensamt med närmsta chef. Läkare 

3 menar att nomineringar kommer genom verksamhetschef då denne begär att få börja med ny 

behandling. ”Det är klart att jag har varit mycket drivande i dessa frågor” säger läkare 3 som 

själv är verksamhetschef. Läkare 1 anser att förvaltningschefen är helt klar över att detta 

arbete sker. Läkare 2 anser att förvaltningschefer är intresserade av hur processen fungerar 

och enligt läkare 3 finns kunskap och förståelse om processen hos förvaltningschef.  

 

5.3  Planering och specificering av uppgifter 
 

Ägarperspektiv 

Det finns enligt Anna tidpunkter för nominering vilket sker två gånger per år. Det är också 

specificerat vilka underlag som krävs för att kunna prioritera nomineringarna emellan. Från 

ägarens sida kommer besluten om införande, medan implementeringsansvaret, enligt Anna, 

ligger som ett åtagande för utförarna. Utförarorganisationerna har uppgiften att omsätta 

besluten till praktik. Enligt Anna är det vanligt att kostnader för introduktionen överskattas av 

olika orsaker. Ibland kan det vara svårt att hitta patienter. Ibland kan andra delar än 

läkemedelskostnader sätta käppar i hjulet så som att det fattas operationssalar eller personal 

menar Anna. På grund av prognostiseringssvårigheter blir den så kallade ”avrop mot 

uppföljning” en viktig princip. Om vi skickar ut pengar i förskott kan det vara knepigt att 

begära tillbaka dem, därför betalar vi ut i efterskott, säger Bo.  

Oftast inriktas det ordnade införandet på väldigt smala ämnen och ett fåtal patienter. Inte 

sällan är det universitetssjukhusen som introducerar till en början. Då det utvecklas till en 

rutin kan omfattningen bli större och spridas till andra förvaltningar successivt. Det ordnade 

införandet kan vara en slags prognos för vad som komma skall, ett sätt för organisationen att 

förbereda sig för kommande behandlingar i vården. Det är ett kriterium att konsekvensen för 

införandet är stor. Kostnaden ska överstiga en miljon kronor för att nomineringen av praktiska 

skäl ska vara möjligt att hantera. Införande av metoder eller läkemedel som kostar mindre 

sköts av förvaltningarna för att få en god arbetsfördelning mellan lokal och regional nivå, 

menar Bo. 

Utförarperspektiv 

Är strukturen på det ordnade införandets process är utformad på rätt sätt? Läkare 1 anser att 

strukturen är vettig med utformning som ger möjlighet till två nomineringar per år och en 

rimlig tid att processa fram beslut. Läkare 3 anser att det negativa med processen är att den tar 

så lång tid och endast sker två gånger om året. Läkare 3 menar att trots att vårens process har 
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påskyndats för att få beslut klara före sommaren kan det vara en nackdel om det tar för lång 

tid. ”Blir ett läkemedel godkänt för användning i hela Europa så tar det minst ett halvår till 

för oss efter det”. Önskvärt vore enligt läkare 3 om det var möjligt att lämna in nominering 

innan läkemedlet är formellt helt godkänt. På det viset anser respondenten att behandlingar 

skulle kunna köras igång fortare när preparaten godkänns. Läkare 3 anser att processen är lite 

trög men har ändå förståelse för att processen är tidsödande.  

Läkare 2 uttrycker att det kan vara ett stelbent system med sina två beslut om året men också 

för att besluten endast tar hänsyn till medeleffekter. Vissa patienter skulle kunna få god effekt 

av ett preparat medan medeleffekten, vilket är den som bedöms, kan vara sämre än en annan 

nominerings medeleffekt. Enligt läkare 2 är besluten rimligt övergripande överväganden även 

om det ibland känns synd då preparaten kan vara bra för vissa. 

En annan negativ aspekt som påpekas av läkare 1 är att det är svårt att bedöma hur många 

patienter som kommer att behandlas och prognostisera med större säkerhet vart kostnader 

kommer att hamna. En uppgift som ligger på de nominerande. Tidigare fördelades den 

prognostiserade summan ut till de verksamheter som fick godkänt i processen. Enligt läkare 1 

kunde det hända att kostnader inte alls blivit så omfattande som planerat, men att summan 

ändå kom verksamheten till godo. Nu är det ett bättre system som fördelar pengar efter 

användning. Det läggs dock ett stort arbete på verksamheten som själva får rapportera till 

läkemedelsenheten, anser läkare 1. 

 

5.4  Involvering från operativ nivå 
 

Ägarperspektiv 

För att skapa en god koppling från kunskapsorganisationen i systemet finns det frihet för 

förvaltningarna att nominera förslag till processen. När de upptäcker något nytt på gång inom 

sin bransch menar Bo att möjligheten finns att nominera till en horisontell prioritering. 

Nomineringen ställer dock krav på en vetenskapligt grundad dokumentering. ”Det kan bli 

lägre rangordning om inte det vetenskapliga underlaget finns”, säger Anna. Eftersom 

vetenskapligt underlag kan förändras över tid kan nominering tas upp igen då kunskapsläget 

har förändrats. Det är inte möjligt att segla igenom processen med något som inte är 

genomtänkt. Det finns dock stort utbud av kompetens i våra råd och grupper. Bo menar att det 

händer att universitetssjukhuset initierar studier i ämnen som saknar tillräckliga underlag.  

Respondenterna menar att detta är en metod som hela tiden utvecklas efter föränderliga 

behov. En förändring som initierades efter kommentarer utifrån är att ha två etapper per år. 

Den snabba läkemedelsutvecklingen gör det viktigt att kunna ligga tätt på med beslut om 

prioriteringar anser intervjupersonerna.  

Utförarperspektiv 

Synen på det ordnade införandet är tudelad enligt läkare 1 som anser att processen har både 

bra och dåliga sidor. Läkare 1 har känslan av att det inte går att påverka besluten i så stor 

utsträckning. Läkemedel som nomineras har redan fått godkänt i tidigare steg såsom European 

Medicines Agency [EMA] och Tandvårds och Läkemedelsförmånsverket [TLV]. Ordnat 

införande är ytterligare ett steg att få in det i regionen. Läkare 2 och 3 anser att det är i 

nomineringen och underlagen därtill det finns möjlighet att påverka, ”ju bättre underlag desto 

större chans att bli godkänd” säger läkare 3. Läkare 2 menar att det i vissa fall kunde varit 

möjligt att få komplettera mer om det finns frågetecken.   
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Det framkommer att läkare 3 anser att det är ett rimligt förfarande med ordnat införande. 

Läkare 2 menar att processen ur ett övergripande perspektiv inte innefattar alla. ”Alla läkare 

kan inte vara med i besluten och det är inte negativt att inte vara delaktig i beslutsfattandet 

som bör ligga övergripande. Delaktigheten finns i att leverera bra ansökningsinformation” 

menar läkare 2. Läkare 2 anser att det är en viss typ av läkare som nominerar, de som blickar 

framåt och följer utvecklingen om vad som är på gång. Från läkare 1 och 3 kommer initiativ 

från verksamhetschefens sida då denne begär att få börja med nya behandlingar.  

 

5.5  Teknisk tillräcklighet 
 

Ägarperspektiv 

Det finns vid nomineringen krav på ett visst vetenskapligt underlag. Finns inte det 

inledningsvis kan det föreslås att de ska genomföra en HTA analys (Health Technology 

Assessment). En tillgång är då regionens HTA centrum. Respondenterna beskriver HTA 

centrum som en enhet vilken arbetar med samma metodik och i samarbete med SBU (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering). De undersöker bland annat på värdet av nya metoder 

och läkemedel och genom en HTA analys blir bilden tillräckligt tydlig för ställningstagande. 

Vad gäller läkemedel finns det oftast ganska begränsat med studier enligt Anna. Samtidigt 

menar hon att en myndighet har godkänt produkterna på marknaden och därmed sammanställt 

vetenskapligt underlag vad gäller hälsoekonomi. Anna berättar också om Nya 

LäkemedelsTerapier [NLT] en grupp tillsatt på uppdrag av Sveriges landstingsdirektörer. 

NLT ska ta fram underlag så landstingsdirektören kan förhålla sig på samma sätt i hela landet 

runt nya läkemedel. Ett samspel om hur vi ska få ihop våra regionala processer med 

nationella. Det kan bli konstigt med olika riktlinjer på samma läkemedel, säger Anna. 

Utförarperspektiv 

Läkare 3 har vid en av sina tre nomineringar fått avslag i väntan på bättre utvärdering i form 

av HTA analys. Själv ansåg respondenten beslutet rimligt men beslutet blev en het fråga inom 

specialiteten. Andra delar av landet där det inte finns formella krav på införande startade 

behandlingar. Läkare 1 menar att läkemedel som nomineras redan fått godkänt i EMA och 

TLV och att det ordnade införandet är ytterligare ett steg för VGR (se kap. 5.4).  

 

5.6 Kommunikation, övervakning och återkoppling 
 

Ägarperspektiv 

Kommunikationen från ägarperspektivet är på sätt och vis uppdelad i två delar, den ena delen 

rör de som är direkt inblandare i en nominering. Under förankringsprocessen finns enligt 

respondenterna en pågående dialog mellan de nominerande och de olika råden. I första hand 

avseende underlag och i andra skedet då det blir ett ställningstagande och beslut. Förslag till 

beslut kommuniceras som tidigare sagts med förvaltningschefer.  

Den andra delen rör övrig personal. Gentemot dem finns ingen dialog från ägarens sida utan 

kommunikation sker skriftligen och genom sjukhusledning. Vid processens slut tas beslut som 

kommuniceras i olika kanaler. Beslutet går enligt intervjupersonerna till berörda 

förvaltningar, dessutom finns ett nätverk för läkemedelsfrågor där beslutet skickas ut. 

Politiker ska kunna se vilka beslut som fattas, därför går det till nämnder och styrelser. Det 
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kommuniceras vidare på intranät och hemsida. Enligt respondenterna pågår ett 

utvecklingsarbete just runt kommunikationen som de vill bli bättre på. Funderingar över hur 

information och kommunikationen kan göras mer finmaskigt är något som ständigt kan 

vidareutvecklas. Bo menar att transparens är viktigt, det vill säga att det finns delaktighet och 

öppenhet med beslut- och prioriteringsprocesser.  

En viktig del av arbetet är uppföljningen anser respondenterna. Uppföljning görs för att 

kontrollera att besluten genomförs och genom det erbjuder vård på lika villkor. Detta menar 

respondenterna också är ett test på hur professionen verkligen förhåller sig till besluten. En 

regionövergripande kontroll på hur professionen förhåller sig till de politiska besluten som 

fattats. Uppföljningen sker per läkemedel, dels hur avsatta medel används och hur 

patientnyttan förefaller vara. Det är ingen enkel uppföljning att göra menar 

intervjupersonerna. Ofta blir det en manuell uppskattning av kostnad per patient som 

behandlats. Erfarenheterna säger att kostnader oftast överskattas vid 

nomineringsberäkningarna, därför betalas ersättning ut i efterhand. Tidigare var det en 

förskottsbetalning. Nu skickar sjukhusen in sina räkningar till det regionala kontoret för 

utbetalning tre gånger per år, så kallad avrop mot uppföljning. 

Utförarperspektiv 

Läkare 1 anser att kommunikationen är tillfredställande. Läkare 3 anser att det finns en bra 

dialog med ansvariga tjänstemän. Enligt läkare 2 är kommunikationen bra men kan förbättras. 

Det som läkare 2 saknar är att få ut kommunikationen till hela läkarlagen då respondenten 

anser att cheferna är med i tankegången men att inte alla läkare känner till exakt hur processen 

går till. Den övergripande strukturen anses av läkare 2 vara bra men processen är idag för en 

liten grupp läkare som behöver ytterligare kännedom om ansökan och resultat. 

Läkare 1 anser att det ordnade införandet är positivt när det gäller att ha kontroll över när det 

kommer nya preparat så att inte förbrukningen rusar iväg. Respondenten anser dock att det är 

ett arbete som verksamheten bör ha koll på ändå. Inom ordnat införande hanteringen, 

redovisas det också. 

 

5.7 Klientacceptering 
 

Ägarperspektiv 

Enligt respondenterna finns en pågående debatt i fackpress så som Dagens Medicin om hur 

olika läkemedelsförskrivningar ser ut runt om i landet. En fråga som troligtvis inte kommer att 

blekna, snarare tvärt om, menar intervjupersonerna. På grund av den rådande skillnaden i 

kunskapsläge uttrycker respondenterna vikten av att arbeta för att ta fram gemensamma 

riktlinjer som gör att olikheter minskar. Kunskap om patientens bästa ska vara lik i hela 

landet, det är den framtid som kan skymtas anser respondenterna. 

Enligt Anna är tanken att det ordnade införandet ska ta upp saker som skall ske i 

rutinsjukvården vilket innebär en relativt allmän uppfattning inom en medicinsk specialitet. 

Sektorsråden är de som för talan för hela ämnet inom en specialitet. Är en nominering 

förankrad i sektorsrådet har representanter för alla sjukhus varit med och tagit ställning till att 

det är någonting att satsa på menar Bo. Nomineringar från verksamheten eller sektorsråd 

bygger på viljan att kunna erbjuda patienter bättre vård. De förskrivande läkarna har möjlighet 

att föra sin talan. Med det i ryggen finns ett engagemang med från början menar Bo.  
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Ur ägarperspektiv finns inga bindningar i någon medicinsk specialitet utan allt försöker 

belysas ur patientperspektiv. Enligt Bo är utgångspunkten ”vad som skapar mest nytta för 

våra patienter”. Respondenterna menar att det viktigt att vara frikopplad från den operativa 

verksamheten i och med att processen behöver göra en horisontell prioritering, där olika 

medicinska områden ställs mot varandra. De anser att de horisontella prioriteringarna är en av 

styrkorna med metoden. Lika förutsättningar för alla, både för patienter och för 

organisationen. Representanter för läkare finns med och tar ställning till förslagen vilket 

intervjupersonerna anser skapar legitimitet i professionen. 

Bo berättar att de har hört kommentarer om att det ordnade införandet byråkratiserar och att 

åsikten i läkarkåren är att de kan sköta detta bäst själva. Det är dock ingen allmän åsikt anser 

de. Många uttrycker att det är bra och viktigt att gå mot evidensbaserad vård, att dra nytta från 

vetenskapliga studier som görs menar intervjupersonerna. Det finns rimlighet i att skapa lika 

förutsättningar för alla patienter genom kunskapsbaserat arbete. Respondenterna anser att den 

grupp som är av denna senare åsikten blir allt tydligare, fler ställer sig bakom det 

strukturerade sättet att arbeta. Det finns för det mesta någon som har synpunkter och är 

missnöjd i alla organisationer. Respondenterna berättar att det i ordnade införandet finns en 

önskan om att vilja det bästa för sitt eget område, då växer ibland lite misströstan då beslutet 

går till en annan specialitet. Utfallet för ens egen nominering har alltid en koppling till vilket 

förtroende som ges processen. Det kan bli tal om att nomineringar inte behandlats på ett 

riktigt sätt. Det är dock oftast ett resultat av att inte bli tilldelade de pengar och det stöd som 

önskades. Det kan vara svårt att se det stora i det hela, att det kanske var någon annan som 

hade större nytta. Det finns enligt respondenterna dock tillfällen då samma situation har blivit 

mött av förståelse. Att bedömningen som gjorts är riktig och att det egna nominerandet kanske 

varit aningen naivt inledningsvis. Med fullt underlag skapas ibland en ny bild.  

Mänskliga beteenden kommer in i alla processer, men det är inget som respondenterna 

upplever som frekvent förekommande. Anna jämför med andra typer av styrdokument inom 

området där det finns en allmän uppfattning att verksamheten vill ha stöd i till exempel 

ordination genom rekommendationslistor. Det kan säkert finnas exempel på de individer som 

ställer sig vid sidan om styrningen menar intervjupersonerna. Bo anser att det ordnade 

införandet har givit upphov till mer av gemensam handlig i regionen. Genom att gå mot 

standardisering som följer de riktlinjer och beslut som finns uppstår en ökad 

gemensamhetskänsla, menar Anna och Bo. Det ordnade införandet har blivit ett accepterat 

sätt att föra in nya läkemedel på. Det kan säkert bli ännu mer godtaget ju mer tiden går. Det 

bygger på att verksamheten tycker att det här är ett bra arbetssätt, skulle de inte tycka det, 

hade det inte fungerat, menar intervjupersonerna. 

Respondenterna menar att det finns många pusselbitar som gör att det ordnade införandet 

fungerar. Det avgörande är enligt Bo inte en enskild komponent utan att det byggts upp en 

process som sammanfattningsvis kan hamna i förtroende. Förtroende både hos verksamheten, 

förvaltningsledning och hos politiker. Något av det viktigaste är att metoden hela tiden 

utvecklas efter erfarenheter. Till skillnad från andra styrverktyg som är mer stilla lever det 

ordnade införandet i omgivningen och anpassar sig i en föränderlig värld menar Anna. Det är 

svårt att dra en gräns för om processen är institutionaliserad eller ej, menar Bo. Bo säger att 

han skulle kunna säga ja på den frågan men att det säkert kan bli mer institutionaliserat ju mer 

tiden går. Det bygger på om processen anses vara ett bra sätt att introducera läkemedel på. 

Om det är en åsikt som håller över tid. 
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Utförarperspektiv 

Läkare 1 anser att det är viktigt att sträva efter att detta sker på nationell nivå. Vård ska inte 

vara olika för medborgare i riket. Respondenten menar dock att ordnat införande är en vettig 

process som ger överblick av nya dyra läkemedel som introduceras. Läkare 2 menar att det 

rättvist bör blickas på hur det görs i övriga landet. Det kan vara frustrerande när vissa 

godkända preparat hanteras på olika sätt i olika delar av landet. 

Hur utbrett är användandet av det ordnade införandet? Kan det vara möjligt att stå vid sidan 

om besluten? Läkare 1 menar att det förmodligen finns läkare som inte har kännedom om 

processen, vilket kan bero på att de tillhör specialiteter där det inte nomineras läkemedel. I 

vissa fall skulle det också kunna vara möjligt enligt läkare 3 som menar att det finns en 

gråzon. Ordnat införande gäller endast över ett visst belopp. Det går att strategiskt värdera så 

att man hamnar under detta belopp i vissa fall enligt läkare 3. Principen, tänket och snacket 

om nya dyra läkemedel har funnits tidigare men är nu tydligare formaliserat. Det har arbetats 

mycket med prioriteringar i regionen och principen har nog mognat fram anser läkare 3. Ingen 

av dem tror att det är vanligt förekommande att stå vid sidan om besluten som tas. Läkare 2 

menar att ordnat införande diskuteras mer från ledningens sida idag och att det därför blir 

svårare att stå vid sidan om besluten. Det är också tydligt att det inkommer mycket 

förfrågningar. Läkare 3 menar att de ökande förfrågningarna kan bero på att verksamheterna 

ser det som ett sätt att få pengar. 

Anser intervjupersonerna att det finns rätt kompetenser vid beslutsprocessen. Läkare 2 och 3 

svarar att de ”tror det”. Läkare 2 menar att det är möjligt att det i vissa fall finns behov av att 

bredda. Läkare 1 anser att den beslutande gruppen skulle kunna konsultera specialister som 

har expertkunskaper om de läkemedel som nomineras inför beslut.  

Även om det nämns att det råder delade meningar angående vissa beslut råder ingen 

tveksamhet från läkare 2 som menar att avslag innebär att man rättar sig efter beslutet och inte 

använder preparatet trots att det ibland kan kännas tråkigt. Trots allt tror läkare 2 att de flesta 

följer arbetssättet men att det nog finns de som kör efter eget huvud. Ett avslag på en 

behandling som anses angelägen kan vara svårt att ta för medarbetare menar läkare 3. För 

intervjupersonen som chef anser läkare 3 att det är accepterat och menar att ingen ifrågasätter 

processen på kliniken. Läkare 1 menar att processen till vis del har förändrat organisationen. 

Det finns en vilja att använda de godkända preparaten från processen. ”Godkänt ger en känsla 

av att ligga rätt” menar läkare 2. Enligt läkare 3 kan möjlighet att få börja med en metod 

påverka en enormt stor omfattning av verksamheten. Enligt läkare 3 har ett godkännande för 

dem påverkat 10 % av klinikens verksamhet, vilket i det fallet involverar 4000-5 000 besök 

om året och flera läkare på heltid. På den kliniken finns stor acceptens för ordnat införande då 

det har inneburit ett stort tillskott av pengar till nya behandlingsmetoder. Läkare 3 menar att 

förändringen finns i att arbeta på regionnivå istället för sjukhusnivå. ”Andra kliniker utanför 

VGR kan ha problem att få sätta igång med nya behandlingar, men jag ser bara fördelar för 

oss” säger läkare 3.  

Läkare 1 anser att ansökningarna på regional nivå har givit upphov till större samsyn och 

samhörighet emellan sjukhusen i regionen. Läkare 3 ser processen som en del i det hela som 

stärker känslan av samhörighet men att det framför allt är sektorsrådens uppdrag att skapa 

enhetliga behandlingstraditioner. Sektorsråden har funnits i många år. Läkare 2 anser att 

processen kanske borde ge upphov till större samhörighet men tror inte att det är så. Däremot 

uttrycker respondenten att det finns samma hållning inom organisationen.  

Finns två likvärdiga läkemedel används det billigaste med hjälp av rekommendationslistor 

eller annan typ av styrdokument, menar läkare 1. Inom den specialiteten finns invanda 
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arbetssätt där kunskap om patientnytta och kostnadseffektivitet inte frångås utan är självklara. 

Läkare 3 menar att det som chef är lättare att tänka på dessa faktorer än för praktiserande 

läkare som kanske mest ser sina egna patienters behov. När det finns studier på nyttan blir det 

lättare som chef att motivera val och ställa olika behandlingar mot varandra.  
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6. ANALYS 
 

I detta kapitel sätts de empiriska observationerna i ett teoretiskt perspektiv. Med hjälp av min 

analysmodell hoppas jag stukturen på min analys belyser eventuella likheter och skillnader 

mellan teori och empiri. Likt det empiriska kapitlet kommer strukturen för analysen vara att 

följa de faktorer Rosacker (2010) anger som kritiska vid en hälso- och 

sjukvårdsimplementering. Analysen följer empirin med uppdelning av ägare- respektive 

utförareperspektiv. Slutligen sker en analys av läkares förhållande till styrverktyget ordnat 

införande. 

 

6.1 Mål och syfte  
 

Ägarperspektiv 

Det initiala skedet av ordnat införande handlade om att fördela ett anslag för att finansiera nya 

dyra läkemedel. Det kan kopplas samman med vad Hallin och Siverbo (2003) beskriver som 

ett försök från ägarnas sida att begränsa eller kontrollera kostnader, inte minst att få ökad 

information om vårdens innehåll och kostnader och därigenom styra utvecklingen, (se kap 

4.2). Roos et al. (2004) lyfter fram externa intressenter som avgörande vid en organisations 

resursfördelning (se kap. 3.4). Jag anser att externa intressenter avser patienter. För 

verksamheten fyller introduktionsfinansieringen ett viktigt strategiskt syfte som enligt Roos et 

al. (2004) visar riktning genom att visa vad regionen vill satsa på (se kap. 3.4).  

Grant (2010) ger exempel på avgörande faktorer för framgångsrik strategi (se kap. 3.1). Bland 

dem finns enkla långsiktiga mål, förståelse för omgivningen och en objektiv värdering av 

resurser. Det finns beskrivet i Hälso- och sjukvårdslagen vad landstingen ska sträva efter (se 

kap. 4.3) och det ordnade införandet är från ägarnas sida en process med avsikt att arbeta mot 

vård på lika villkor. Det stämmer överens med vad Anthony och Govindarajan (2007) 

beskriver som en anpassad process för att verkställa strategin genom de anställda (se kap. 

3.2). Ägarna i VGR vill vägleda, stödja och följa upp (se kap. 5.1). Aktiviteter som återfinns i 
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vad Anthony och Govindarajan (2007) inbegriper i verksamhetsstyrning (se kap. 3.2). Jag 

anser att vägledning kan kopplas ihop med koordinering, planering och beslut (ibid.), stöd 

med kommunikation och påverkan (ibid.) och uppföljning med utvärdering (ibid.). Genom det 

tolkar jag det som att processen innefattar de riktliner som teorin ställer för 

verksamhetsstyrning. 

Respondenterna från ägarperspektivet menar att genom att följa uppsatta riktlinjer och beslut 

kan organisationen komma från ett fritt valt arbete och skapa evidensbaserad vård. Den 

horisontella prioriteringen mellan olika kliniska specialiteter kan enligt mig tolkas som ett sätt 

att objektivt värdera resurser som Grant (2010) förespråkar. Anthony och Govindarajan 

(2007) lyfter fram målöverensstämmelse som verksamhetsstyrnigens huvudsakliga uppgift (se 

kap. 3.3). Från respondenterna i ägarperspektivet finns en klar målsättning och 

syftesbeskrivningar för det ordnade införandet vilket är en av Rosacker (2010)s kritiska 

framgångsfaktorer vid implementering (se kap. 4.7). 

Utförarperspektiv 

Läkare 1 ser målet med ordnat införandes som att få kontroll över införande av nya dyra 

läkemedel vilka bedöms tillföra patientnytta. För läkare 2 är vård på lika villkor målet. Läkare 

3 ser en objektiv värdering och ställningstagande om vilket kostnad och nytta som tillförs 

patienten som ordnat införandes mål. Min tolkning är att de har klara mål och 

syftesbeskrivningarna vilket Rosacker (2010) dikterar som en framgångsfaktor vid 

implementering. Det ordnade införandets strävan efter evidensbaserad vård och patientnytta 

stämmer överens med läkaretiken i den mån att det är en strävan efter så god vård som möjligt 

och i enighet med professionella standarder (Hallin & Siverbo, 2003) (se kap. 4.1). 

Respondenterna framhäver att finna kostnadseffektiva lösningar och angelägenhet att 

prioritera. Dessa begrepp återfinns i Hälso- och sjukvårdslagen (se kap. 4.3) vilket enligt 

läkare 3 är ett samband med ordnat införande.  

Samlad iakttagelse 

Det finns en samstämmighet mellan de båda perspektiven gällande mål och syfte med ordnat 

införande. Både ägare och utförare menar att lika villkor, prioriteringar och patientnytta är 

målsättningen med ordnat införande. Därmed saknas inte överensstämmelse och identifiering 

med ledningens mål vilket Abernethy (1996) menar är ett hinder för effektiv användning av 

kontroll på sjukhus (se kap. 4,4).  

 

6.2 Stöd från ledning 
 

Ägarperspektiv 

Stöd från ledningen i form av resurser är enligt Rosacker (2010) en framgångsfaktor vid 

implementering (se kap. 4.7). Enligt respondenterna står introduktionsfinansieringen för just 

stöd, en hundraprocentig finansiering till de beslut som fattas. Det stämmer med Robbins 

(2007) som menar att det bör finnas tillräckliga resurser för att finansiera beslut (se kap. 

4.7.1). Roos et al. (2004) menar att genom att välja ut och finansiera idéer skapas en kreativ 

miljö som främjar innovation (se kap. 4.8.1). Utrymme för kunskapsutveckling hjälper 

organisationer att hänga med i utvecklingen (ibid.). Det ordnade införandet är en process för 

att hänga med i den snabba utvecklingen inom hälso- och sjukvård (se kap. 4.8.2).  

Rosacker (2010) menar också att det är viktigt med medverkande beslutsfattare (se kap 4.7). 

På samma sätt påpekar Roos et al. (2004) vikten av chefers engagemang för att skapa 
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förtroende (se kap. 3.4). Respondenterna menar att det finns förankring av det ordnade 

införandet hos chefer på olika nivåer. Respondenterna menar att besluten i sig blir ett slags 

stöd som ger klartecken på en satsning.  

Utförarperspektiv 

Introduktionsfinansieringen upplevs positiv av alla respondenter. Läkare 2 anser att resurser 

tillförs rättvist och där det gör mest nytta. Det finns dock viss tveksamhet när det gäller 

finansiering för personalökningsbehov. Enligt läkare 3 är det inte alltid så att 

introduktionsfinansieringen täcker nya personalkostnader. Rosacker (2010) menar att det ska 

tillföras tillräckliga resurser (se kap. 4.7). Läkare 3 klargör att det bästa är att få full 

finansiering vilket stämmer med Rosackers motivering. Tillräckliga resurser är också viktigt 

då finansieringsansvaret decentraliseras och läggs på sjukhusnivå. Läkare 3 anser att det finns 

en risk då finansieringen ska tas över på sjukhusnivå. Robbins (2007) skriver att 

ledningsförflyttning kräver att nya chefer tillhandahålls de verktyg i form av resurser som 

krävs för att göra jobbet (se kap. 4.7.1).  

Läkarnas respektive chefer visar enligt intervjupersonerna engagemang för det ordnade 

införandet. Förtroende mellan ledning och kliniker kan vara en kritisk hörnsten enligt Robbins 

(2007) (se kap. 4.7.1). En faktor som kan vara påverkande är dock att två respondenter i 

utförarperspektivet är i ledande befattningar vilka ofta är de drivande i vad som ska 

nomineras. Medverkande beslutsfattare är enligt Rosacker (2010) en viktig faktor (se kap. 

4.7).  

Samlad iakttagelse 

Respondenterna i ägarperspektivet tror att ett godkännande ger verksamheten uppmuntran. 

Det stämmer med vad läkare 2 uttrycker i kap 5.7, ett godkännande ger känslan av att ligga 

rätt. Jag tolkar det också som att det finns uppmuntran då läkare 1 menar att det finns en vilja 

att använda godkända preparat som kan gynna patienter. Enligt ägarperspektivet ska 

introduktionsfinansieringen vara ett 100 % stöd. Men enligt läkare 3 täcker finansieringen inte 

alltid personalökningar. Båda perspektiven är eniga om att det ordnade införandet är förankrat 

hos chefer på olika nivåer.  

 

6.3 Planering och specificering av uppgifter 
 

Ägarperspektiv 

Nomineringar sker två gånger om året för att försöka ligga tätt på nyheter som kommer ut på 

marknaden. Det finns specificerat vilka underlag som krävs för att kunna prioritera. Planering 

och detaljerad specificering av nödvändiga uppgifter efterfrågas enligt respondenterna inför 

beslut, något som Rosacker (2010) anser viktigt (se kap. 4.7). Det ordnade införandets 

beslutsprocess (se figur 4.8.3) beskriver en ordning i processens olika delar och fördelning av 

uppgifter. Nomineringar sker av utförare, från ägare kommer beslut vilket sedan ska 

implementeras av utförare, ägare gör sedan uppföljning för att se hur besluten efterlevs. 

Utbetalning av finansiering för beslut sker enligt principen avrop mot uppföljning. För att en 

ny metod eller ett nytt läkemedel ska hanteras i ordnat införande ska dess kostnad överstiga en 

miljon kronor. Mindre kostnader sköts enligt Bo av förvaltningarna. Det skapar en tydlig 

rollfördelning i organisationen. Att samordna och fördela arbetet i organisationen i effektiva 

system skriver Roos et al. (2004) är viktigt (se kap. 3.4). Aaltonen och Ikavalko (2002) menar 

att det krävs att alla inblandade vet sin roll och att uppmuntran att delta i en strategisk process 

bidrar till kunskapsutveckling (se kap. 3.4). Roos et al. (2004) skriver om att fördela arbetet i 
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meningsfulla deluppgifter vilket jag tolkar att processen för ordnat införande gör genom de 

olika råden, beslutstagarna och den implementerande verksamheten (se kap. 3.4).  

Utförarperspektiv 

Läkare 3 menar att det finns förståelse för att processen för ordnat införande är tidsödande. 

Läkare 1 anser att tiden fram till beslut är rimlig och två nomineringar per år är en vettig 

utformning. Läkare 2 och 3 anser dock att möjligheten till två nomineringar är det negativa 

med processen. Skillnaden kan vara den maktkamp som Siverbo (2007) beskriver finns i den 

hierarkiska strukturen (se kap. 4.4). Det ägande perspektivet behöver tiden för att 

sammanställa material och ta beslut medan utförarna vill vårda. Enligt läkare 3 kan det vara 

en nackdel om det tar för lång tid. Efter ett godkännande i Europa kan det dröja ett halvår till 

för VGR menar läkare 3. I väntan på beslut tolkar jag det som att det ordnade införande tar 

bort en del av läkarens självbestämmande, det är inte fritt valt arbete längre. Därmed 

försvinner delar av den autonomi och kontroll Abernethy (1996) beskriver som läkarens 

klassificering (se kap. 4.1).  

En annan vinkel av ordnat införande som kan tänkas gå emot vad Hallin och Siverbo (2003) 

beskriver som professionens upplevelse av vårdkvalitet (se kap 4.1), är att det är ett beslut 

som påverkar en grupp patienter. Läkare 2 tar upp att processen endast tar hänsyn till 

medeleffekter. Intervjupersonen framhåller att det finns tillfällen då ett läkemedel med 

medeleffekt kan ha god effekt på vissa patienter. Hallin och Siverbo (2003) skriver att 

läkarens fokus ligger hos den enskilda patienten (se kap 4.1).  

Det ligger hos utförarna att prognostisera kostnader som följer en ny introduktion. En uppgift 

som enligt läkare 1 varit en negativ aspekt av processen då det var svårt att göra riktiga 

bedömningar. Det har emellertid ägarsidan anammat genom att införa avrop mot uppföljning 

vilket läkare 1 upplever är bra. Det tolkar jag som att det finns en kontinuerlig utveckling av 

implementeringsteamen vilket Rosacker (2010) menar är en framgångsfaktor (se kap. 4.7).  

Samlad iakttagelse 

Enligt ägarperspektivet görs två prioriteringar för att vara tätt på nyheter. Enligt läkare 2 och 3 

är dock tiden en negativ aspekt. Ägarperspektivet har tagit fram och specificerat vilka 

underlag som krävs för nominering. Bedömningen görs enligt läkare 2 på medeleffekter vilket 

ibland känns synd då läkare 2 menar att effekten för en enskild patient skulle kunna vara bra. 

Prognostisering är enligt både ägare och utförarperspektivet svårt att bedöma, vilket har 

resulterat i avrop efter uppföljning, en lösning som anser bättre för båda parter. 

 

6.4 Involvering från operativ nivå 
 

Ägarperspektiv 

Respondenternas menar att det är viktigt att skapa en god koppling till 

kunskapsorganisationen vilket sker genom nomineringar från utförarorganisationen. Min 

tolkning är att frihet för läkare att nominera är det samma som eget engagemang i 

förändringen av strategi. Läkares egna engagemang kan också enligt Roos et al. (2004) verka 

som en motiverande faktor, då nomineringen blir en möjlighet att påverka strategiska 

beslut(se kap. 3.4). Nomineringar ställer enligt respondenterna krav på vetenskapligt grundad 

dokumentation. Att viktig information når alla intressenter vid implementeringen är en 

framgångsfaktor enligt Rosacker (2010) (se kap. 4.7).   
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Enligt Bo finns möjligheten att nominera till en horisontell prioritering om professionen 

upptäcker något nytt på gång inom sin bransch. Det tolkar jag som överensstämmande med 

vad Robbins (2007) skriver. Ledningen visar vilja att uppfylla önskemål från operativ sida (se 

kap. 4.7.1). I ordnat införandes fall är den operativa sidans vilja nya metoder och läkemedel. 

Enligt Robbins (2007) kan ett sådant arbete öka förtroendet mellan ledning och kliniker vilket 

i sin tur möjliggör implementering av reformer (se kap. 4.7.1). 

Robbins (2007) tar också upp att förtroende är en fråga om kommunikation. Enligt 

respondenterna initierades förändringen till två etapper per år efter kommentarer utifrån. 

Föränderligheten i processen kan tolkas som att den planerande ägande enheten är öppen för 

att ta emot konstruktiv kritik och omsätta den på ett sätt så att processen anpassas efter de 

behov som efterfrågas i verksamheten. Det kan också vara ett tecken på att det finns förståelse 

för omvärlden som enligt Grant (2010) är en avgörande faktor för framgångsrik strategi (se 

kap. 3.1). Då omvärlden tolkas som den snabba läkemedelsutvecklingen. 

Utförarperspektiv 

Läkare 1 anser att det inte går att påverka beslut i någon större utsträckning. Detta menar 

läkare 1 beror på att läkemedel som nomineras redan godkänts i tidigare steg. Det kan tolkas 

som problemet Östergren och Sahlin-Andersson (1998) tar upp. Ett styrverktyg införs som 

lösning på ett problem som i sin tur ger upphov till ett nytt bekymmer (se kap. 4.4). Läkare 2 

och 3 finner nomineringen och dess efterfrågade underlag som en chans att påverka. Läkare 2 

framhåller dock att det i vissa fall kunde få vara möjligt att komplettera vid frågetecken. 

Rosacker (2010) menar att involvering av den operativa nivån är en framgångsfaktor. Vilket 

jag tolkar överensstämmer med åsikten från läkare 2 och 3. 

Läkare 2 menar att det är en viss typ av läkare som nominerar och att processen ur ett 

övergripande perspektiv inte innefattar alla. Enligt Rosacker (2010) i kap. 4.7 bör den 

operativa nivån involveras och viktig information nå alla intressenter av implementeringen. 

Samlad iakttagelse 

Det råder skillnader i hur mycket respondenterna anser sig kunna påverka. Intervjupersonerna 

i ägarperspektivet menar att det är i nomineringsförfarandet det finns en koppling till 

kunskapsorganisationen. Denna koppling verkar finnas från båda perspektiven då 

respondenter i båda grupperna har framhållit att bättre underlag ger större chans att bli 

godkänd. Läkare 1 anser dock att besluten endast är ytterligare ett steg efter ett nationellt 

godkännande och att besluten inte går att påverka i stor utsträckning. I detta avseende kan det 

råda viss diskrepans mellan perspektiven i åsikten om hur involverad den operativa nivån är i 

processen. Då läkare 2 menar att processen inte omfattar alla tolkar jag det som att 

information inte når alla intressenter. 

 

6.5 Teknisk tillräcklighet 
 

Ägarperspektiv 

Enligt respondenterna är regionens HTA centrum en tillgång. I kap 5.4 menar Bo att det finns 

stort utbud av kompetens i råd och grupper som ingår i processen för ordnat införande. 

Regionen har norra Europas största sjukhus och avsätter mycket resurser för forskning och 

utveckling (se kap. 2.3.1). Dessa resurser samt regionens HTA centrum tolkar jag som teknisk 

tillräcklighet. Kunskapsutveckling är enligt Roos et al. (2004) en stark förändringskraft (se 

kap. 4.8.1). Tillgång till adekvat utrustning är enligt Rosacker (2010) är en avgörande faktor 
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vid implementering (se kap. 4.7). Jag tolkar VGR:s resurser för forskning och utveckling samt 

dess omfattande kompetens som att det finns tillräcklig teknisk utrustning. 

Utförarperspektiv 

Enligt läkare 3 kan processens utvärderingar ge upphov till diskussion inom professionen. Det 

sker då VGR:s krav på dokumentation om patientnytta kan hejda en metod eller ett preparat 

som används i andra delar av landet, som inte har samma formella krav på introduktion. 

Läkare 3 ansåg själv att beslutet var rimligt men att det som chef är lättare att tänka på dessa 

faktorer än praktiserande läkare som mest ser sina egna patienters behov. Läkare 1 och 2 

menar att preparat godkända på nationell nivå bör användas likt överallt för att det ska vara 

rättvist (se kap 5.7). Siverbo (2007) skriver att det finns en maktkamp mellan olika gruppers 

motstridiga viljor (se kap. 4.4). Olika gruppers förhållande till reformen beror på hur den 

drabbar dem och hur den påverkar patienter (ibid.).  

Samlad iakttagelse 

Resurserna inom VGR kan ligga före vissa andra delar i landet vilket bidrar till att besluten 

skiljer sig från andra landsting som inte har formell styrning. Det lyfter fram diskussion om 

nationella olikheter framför allt för praktiserande läkare i mötet med patient. 

 

6.6 Kommunikation, övervakning och återkoppling 
 

Ägarperspektiv 

Enligt respondenterna framgår att kommunikationen efter beslut går igenom olika kanaler 

inom organisationen. Rosacker (2010) påpekar att nätverk för att viktig information når alla 

nyckelpersoner är en avgörande faktor (se kap 4.7). Likaså framhäver Roos et al. (2004) att 

tydlig kommunikation av beslut säkerställer en god samordning av organisationen (se kap. 

3.4). Respondenterna beskriver i kap 5.6 hur kommunikationen runt processen fungerar. VGR 

har ett omfattande nätverk för kommunikation fram till beslut och implementering som sker 

av utförarorganisationen. Kommunikationen därefter finns inte beskriven i den empiriska 

datan. Respondenterna framhåller dock att just kommunikation är ett område under 

utveckling. Det finns en medvetenhet om vikten av tranparens, medlemmar i organisationen 

har behov av delaktighet i processen enligt Bo. Denna syn delas av Robbins (2007) som 

menar att större informationsutlämnande skapar förtroende (se kap. 4.7.1). 

Uppföljningen som görs menar respondenterna är ett sätt att kontrollera hur professionen 

förhåller sig till besluten. Uppföljning är en vital punkt enligt Rosacker (2010). Denna 

återkoppling ger mycket viktig information om hur verksamheten faktiskt låter sig styras. 

Som (ibid.) påpekar kan avvikelse från planer upptäckas (se kap. 4.7). I VGR kan det 

jämföras med att det i uppföljningen kan upptäckas om planerade kostnader inte stämmer 

överens med verkligt utfall, vilket har resulterat i införande av avrop mot uppföljning. 

Utförarperspektiv 

Läkare 3 menar att det finns en god dialog med ansvariga tjänstemän. Läkare 1 upplever 

kommunikationen tillfredställande. En betydande faktor i sammanhanget är att alla tre 

intervjupersoner på något sätt har varit inblandade i det ordnade införandet genom 

nomineringar och därigenom varit de som haft dialog med ansvariga tjänstemän. Läkare 2 

anser att kommunikationen är bra med kan förbättras genom att nå ut till hela läkarlagen. Det 

är samstämmigt med Rosacker (2010) som framhäver att viktig information ska nå alla 

intressenter (se kap. 4.7). Enligt läkare 2 är chefer är med i processens tankegång men alla 
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läkare känner inte till hur processen går till och behöver information om ansökan och resultat. 

Robbins (2007) anser att större öppenhet med finansiell information kan medverka till 

lyckade förändringsinitiativ (se kap. 4.7.1). Information om resultat väljer jag att tolka som 

större öppenhet med hur resurser fördelats och vilken nytta de tillfört mottagare, både 

verksamhet och patienter. 

Uppföljningen är enligt läkare 1 viktig för att kontrollera att inte förbrukning rusar iväg när 

det kommer nya preparat. Rosacker (2010) menar att återkoppling är ett verktyg som kan 

hantera oväntade kriser och avvikelse från planer (se kap. 4.7). Då läkare 1 tidigare nämnt att 

det är svårt att prognostisera förbrukning, tolkar jag det som att uppföljningen är ett sätt att 

kontrollera avvikelse från plan. Läkare 1 anser dock att det läggs ett stort arbete på 

verksamheten som själva får rapportera till läkemedelsenheten om sin användning. 

Samlad iakttagelse 

För att verksamheten ska följa besluten krävs att de kommuniceras och når alla berörda. 

Ägarperspektivets respondenter menar att det finns en pågående dialog mellan de 

nominerande och de olika råden under förankringsprocessen vilket verkar samstämmigt med 

läkarna. Alla intervjuade läkare har dock varit inblandade i nomineringar. Enligt läkare 2 

finns det ett glapp i kommunikationen som inte når alla i läkarkåren. Intervjupersonerna i 

ägarperspektivet menar dock att det finns ett pågående utvecklingsarbete runt kommunikation 

för att göra information mer finmaskigt. Enligt ägarperspektivet sker uppföljningen av beslut 

av dem, medan läkare 1 anser att det läggs ett stort arbete på verksamheten vad gäller 

användning. 

 

6.7 Klientacceptering 
 

Ägarperspektiv 

Genom att nomineringarna ligger hos användarna anser respondenterna att det skapas en god 

koppling till professionen (se kap. 5.4). Till exempel för sektorsråden talan för hela sin 

specialitet menar Bo. Rosacker (2010) skriver om klientacceptering. Organisationer bör arbeta 

för att sälja in slutprodukten hos användare och få acceptens (se kap. 4.7). Gustafsson et al. 

(2008) menar att kommunikation och opinionsbildning är viktigt vid ordnat införande av 

metoder för ordnat införande (se kap. 4.8.2). VGR:s sätt att lägga nomineringsansvaret i 

verksamheten kan tolka som ett sätt att skapa opinion i professionen. Enligt Bo är en 

nominering förankrad i sektorsrådet vilket innebär att alla sjukhus har varit med och tagit 

ställning för att det anses viktigt att satsa på. Det ger större handlingsutrymme i systemet 

vilket Robbins (2007)  beskriver som en förutsättning för organisationer att lyckas med 

implementering (se kap. 4.7.1). Det kan också ses som ett nytt sätt att genomföra styrning på. 

Till skillnad från andra styrverktyg som läggs på verksamheten genom beslut från politiska 

nivåer. Jag tolkar nomineringen som ett motsatsförhållande till beställar- utförarmodellen där 

beställaren fokuserar på vad-frågor. Vad-frågan blir i ordnat införande en fråga för 

utförarorganisationen (se kap 4.5). Robbins (2007) förordar att frångå byråkratiska gamla sätt 

(se kap. 4.7.1). Det ordnade införandet är enligt respondenterna en organisk process, min 

tolkning är att det är vad Rosacker (2010) kallar kontinuerlig utveckling (se kap. 4.7). 

Respondenterna försöker hela tiden förbättra processen efter vad de lär sig från gång till gång.  

Det finns enligt respondenterna inga bindningar till någon medicinsk specialitet i 

ägarperspektivet utan beslut försöker belysas ur patientperspektiv. Rosacker (2010) betonar 

aktivt lyssnade på intressenters synpunkter som en framgångsfaktor (se kap. 4.7). Enligt 
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intervjupersonerna finns stort utbud av kompetens i processens råd och grupper. Kompetensen 

inom processens delar finns tillgänglig för konsultation vilket Rosacker (2010) noterar som en 

betydelsefull faktor (se kap. 4.7). Enligt intervjupersonerna finns läkarrepresentanter med och 

tar ställning till förslagen, vilket respondenterna menar skapar legitimitet i professionen. 

Hallin och Siverbo (2003) menar att läkares värdesystem påverkas av kollegiet (se kap. 4.1). 

Roos et al. (2004) betonar företagskultur som en omständighet att ta hänsyn till vid 

implementering (se kap. 3.4). Då kulturen innefattar gemensamma värderingar och etiska 

normer tolkar jag det som att vikten av läkares medverkan ger större möjlighet för det ordnade 

införandet att bli accepterat. Större möjligheter uppkommer genom att involvera professionen 

och deras åsikter i processen och låta sig styras av deras rådgivning vid beslut.  

Enligt respondenterna bygger verksamhetens nomineringar på en strävan efter att erbjuda 

patienter bättre vård. Det kan vara ett sätt att följa hälso- och sjukvårdslagen. De tolkningar 

jag gör med koppling till hälso- och sjukvårdslagen berör inte lagen som helhet utan de 

aspekter som knyter an till den målformulering som återges i kap. 4.3. Lagen säger att den 

som har det största behovet av vård skall ges företräde. I den solidariska finansieringen ser 

ordnat införande till enskilda sjukdomsfall. I beslutsprocessen värderas sjukdomens 

allvarlighetsgrad tyngst (se kap. 4.8.2), kriterier som kan tolkas i relation till lagen som säger 

att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde (se kap 4.3).  

Respondenterna menar att det är ett mänskligt beteende att det finns delade åsikter om 

processen. Genom att beslutsfattarna inte är bundna till någon speciell klinisk specialitet vet 

de nominerande att deras förslag granskas och bedöms på lika villkor menar respondenterna. 

Robbins (2007) menar att informationsutlämnande och – givande är avgörande för tillit inom 

en organisation. Jag tolkar kravet på vetenskaplig dokumentation och de horisontella 

prioriteringarna från ägarperspektivet som informationsutbyte. Att inte svika kravet på 

dokumentation från ägarsidan samt den horisontella prioriteringen kan vara just de faktorer 

som skapar ett långsiktigt förtroende. 

Respondenterna i ägarperspektivet är av åsikten att det ordnade införandet har blivit ett 

accepterat arbetssätt. Det kan tolkas som att processen från deras sida sett har blivit vad Burns 

och Scapens (2000) kallar institutionaliserat och upptaget i de accepterade rutinerna hos 

läkarkåren (se kap. 3.5). Respondenterna i ägarperspektivet menar att det ordnade införandet 

gett upphov till mer av gemensam handling i regionen. Dessutom anser Anna att det finns en 

allmän uppfattning om att läkare i verksamheterna efterfrågar stöd från styrdokument.  

Utförarperspektiv 

Möjligheten att få starta en ny behandlig kan enligt läkare 2 påverka en verksamhet i stor 

utsträckning. Läkare 2 anser att det finns stor acceptens till processen på den egna kliniken. 

En klinik som fått både godkännande och avslag. Enligt intervjupersonen har det varit enkelt 

då processen har inneburit stora tillskott av pengar. Möjlighet att öka sina intäkter medför ett 

större intresse för ekonomi från läkares sida enligt Hallin och Siverbo (2003) (se kap. 4.6). 

Enligt Hallin och Siverbo (2003) upplever läkare framgång då vårdkvalitet sker i enlighet med 

professionella standarder (se kap. 4.1). Jag tolkar en nominerings godkännande som att 

professionell standard får möjlighet att genomföras.  

Läkare 1 anser att specialister med expertkunskaper skulle kunna konsultera den beslutande 

gruppen när det kommer till beslut runt nomineringar. Läkare 2 och 3 ”tror” att det finns rätt 

kompetens men även läkare 2 anser att det kan finnas behov av att bredda. Läkare 2 anser att 

beslutsfattandet bör ligga övergripande. Det är enligt läkare 2 inte negativt att inte vara 

delaktig i beslutsfattandet. 
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Det ordnade införandet har enligt läkare 1 till vis del förändrat organisationen då det finns en 

vilja att använda de godkända preparaten. Läkare 2 menar att godkänt ger en känsla av att 

ligga rätt. Läkare 1 anser att processen ger större samsyn mellan regionens sjukhus. Läkare 2 

uttrycker att det finns samma hållning inom organisationen. Det tolkar jag som 

klientacceptering. Att arbetet är gjort för att sälja in slutprodukten och få acceptens hos 

användare. Det är vad Rosacker (2010) anser vara ett kriterium för lyckad implementering (se 

kap. 4.7). 

Kostnadseffektivitet och patientnytta är inom läkare 1:s specialitet en självklarhet. Det finns 

en medvetenhet hos läkare 3 om att resurser är begränsade (se kap. 5.1). Enligt Hallin och 

Siverbo (2003) är det en förutsättning att organisationens personal är medveten om 

begränsningen av de ekonomiska resurserna för att avsedda effekter ska uppstå (se kap. 4.4). 

Hallin och Kastberg (2002) menar att styrprocesser är delade i utformandet, respektive 

användandet av styrmodeller (se kap. 4.4). Läkare 2 anser att verksamheterna rättar sig efter 

besluten även om det ibland kan kännas fel. Det kan dock finnas de som kör efter eget huvud 

menar läkare 2. Läkare 3 menar att det finns en gråzon då det går att strategiskt planera så att 

en introduktion hamnar under det belopp som krävs för att gå igenom processen för ordnat 

införande. Tänket om nya dyra läkemedel har tydligare formaliserats nu enligt läkare 3, som 

menar att processen mognat. Ett avslag kan vara svårt att ta men accepteras på läkare 3:s 

klinik. Läkare 1 menar att det finns en vilja att använda preparaten. Siverbo (2007) skriver att 

politiker och administratörer kan ha svårt att driva igenom förändringar som den medicinska 

professionen är emot. Min tolkning är dock att styrverktyget används men att det kan finnas 

de som medvetet undviker processen och den begränsning det kan medföra.   

Läkare 1 anser att vård ska vara lika för medborgare i riket. Läkare 2 nämner att vissa 

behandlingar kan hanteras på olika sätt i olika landsting. Enligt läkare 3 kan klinker utanför 

VGR ha problem att sätta igång behandlingar. Läkare 3 har i kap 5.5 beskrivit att skillnader 

mellan landsting kan ge upphov till frågetecken i professionen. Abernethy (1996) menar att 

läkare har skapat sig autonomi och kontroll över sitt arbete och andras (se kap. 4.1). Hallin 

och Siverbo (2003) menar att läkares värdesystem påverkas av kollegiet (se kap. 4.1). 

Skillnader i behandlingsförfarande kan sätta kollegiet landsting emellan på prov. De 

skillnader på vård som erbjuds i olika landsting kan nagga på professionens autonomi och 

kontroll. Läkare 1 och 2 anser att det bör strävas efter att arbetet sker på nationell nivå. 

Robbins (2007) menar att det kan finnas brist på förtroende mellan ledning och operativ 

personals vilja att leverera önskade resultat för organisationen (se kap 4.7.1).  

Samlad iakttagelse 

Då klientacceptering beror på flera olika faktorer vilka kopplas samman till flera av de 

ovanstående analyskapitlen görs inte någon sammanfattning här. Den sammanfattande 

analysen på klientacceptering är kapitel 6.8 som tar upp läkares syn och förhållande till 

styrning. 

 

6.8 Hur förhåller sig läkare till styrinitiativ, olika perspektiv och 

ställningstagande 
 

Absorbering 

Det finns för vårdpersonal en oro att finansiella frågor ska påverka doktor – patient relationen 

i högre grad än då sjukvården får diktera behandlig (Broadbent, Jacobs & Laughlin, 2001) (se 

kap. 4.9.1). En sådan oro tolkar jag kan finnas om det är så att det strategiskt planeras för att 
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komma under beloppet för att hamna utanför ordnat införande (se kap 5.7). Oron kan också 

finnas hos läkare 1 och 2 då de uttrycker att det inte bör vara olikheter i landet vad gäller vissa 

behandlingar. Broadbent, Jacobs och Laughlin (2001) menar att det alltid är känsligt att binda 

hälsa till pengar. Läkare 3 menar dock att processen för ordnat införande inte ifrågasätts inom 

sin specialitet. Enligt läkare 2 används inte preparaten vid avslag vilket påverkar den dagliga 

verksamheten. Läkare 1 menar att professionen vill använda läkemedel som bedöms tillföra 

positiv nytta för patienter. Absorbering sker enligt Broadbent, Jacobs och Laughlin (2001) 

endast om förändringar står i kontrast med accepterade värderingar och för att undvika 

förändringens påverkan. Läkare 3 anser att det är bra att hushålla med begränsade resurser. 

Det är enligt läkare 2 positivt att få en struktur för introduktioner av nya dyra preparat och 

läkare 1 vill använda läkemedels om har bedömts tillföra nytta för patienter. Jag tolkar deras 

åsikter som att ordnat införande följer de accepterade värderingarna hos professionen. Läkare 

2 menar att trots att det kan vara svårt att ta ett avslag, följs beslutet och verksamheten 

använder inte preparatet. Det finns möjlighet att undgå processen för ordnat införande. Enligt 

läkare 3 är det en fråga om att strategiskt prognostisera ökade kostnader så att de blir lägre än 

gränsen är för ordnat införande. Ett sådant förfarande skulle kunna tolkas som en absorberings 

process för att undvika en påverkan av förändring. I detta hypotetiska fall, påverkan av en 

icke förändring. De vill undvika att få avslag på att få påbörja en ny behandling, därför 

undviks processen. 

 

Hybridisering 

Respondenter från båda perspektiven anser att det är i nomineringen och dess utformning av 

underlag professionen har möjlighet att påverka. För utförarna startar egentligen processen 

ännu tidigare, då det enligt läkare 2 gäller att hänga med i utvecklingen och vad som är på 

gång. Enligt intervjupersonerna i ägarperspektivet förs idéer om nya metoder eller preparat 

vidare till sektorsråden som behandlar frågor som berör specialiteten. Då nomineringar 

inkommer menar respondenterna i ägarperspektivet att de är förankrade i sitt kliniska område 

profession. Kurunmäki (2004) menar att läkares vilja att ta till sig kunskap om ekonomi ökar 

om de får spela en central roll i utformandet av ekonomistyrningsmodeller från ett tidigt 

stadium (se kap. 4.9.2). När läkare använder finansiellt språkbruk i sin argumentation menar 

Kurunmäki (2004) att ekonomi är integrerat i professionens strävan efter makt och kontroll. 

Intervjupersonerna har alla stor kunskap om kostnadseffektivitet och nyttan som kan finnas 

med prioriteringar. Läkare 3 anser att just studier som visar på nyttan hjälper till i rollen som 

chef när det gäller att argumentera och motivera olika val av behandling (se kap 5.7). 

Hybridiseringsprocessen är enligt Kurunmäki (2004) beroende av hur rörlig kunskapen är som 

ska överflyttas. Hybridiseringen kan uppstå i en speciell nationell kontext och i en speciell 

omgivning (ibid.). Enligt respondenterna finns kunskapsglapp på två ställen. Först och främst 

når inte processen alla läkare inom organisationen enligt läkare 2, dessutom finns en 

diskrepans mellan kollegiet inom Sverige vad gäller behandling (läkare 1 och 2, se kap. 5.7). 

 

Polarisering 

Jacobs (2005) tar upp ett alternativ till hybridisering (se kap. 4.9.3). Polarisering delar 

professionen i undergrupper som tar hand om ekonomistyrning och administrativa uppgifter 

medan resterande grupp förblir opåverkade. Enligt Jacobs (2005)  visades också tecken på att 

vissa ambitiösa läkare önskar lära sig mer då det finns strävan efter att klättra i hierarkin. 

Enligt läkare 2 framkommer att det ordnande införandet inte innefattar alla. De som 

nominerar är de som blickar framåt och följer utvecklingen enligt läkare 2 och ofta tar 
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verksamhetschefer initiativet menar läkare 3. Trots det blir besluten accepterade av en större 

grupp. Enligt läkarna i denna studie följs besluten konsekvent inom deras respektive områden. 

Enligt läkare 1,2 och 3 är processen för ordnat införande befäst hos chefer och ledande 

positioner vilket stämmer med resultaten Jacobs (2005) visar i att ledande positioner upptagit 

ekonomiska idéer. Ledare behöver det för att hantera sitt ansvar (ibid.).  

Jacobs (2005) skriver om hur skillnaden på polarisering och hybridisering beror på två frågor. 

Hur har kunskapen hos läkare förändrats över tid? Jacobs (2005) menar att för att 

hybridisering ska vara ett faktum ska värderingar grundläggas redan i utbildningen. Den andra 

frågan gäller omfattningen på förändringen, gäller det delar av eller hela läkarkåren? Enligt 

läkare 3 har principerna runt ordnat införande funnits länge men att arbetet nu är mer 

formaliserat. Tankarna har mognat fram och ligger nu i tiden menar läkare 3.  

 

 

Institutionaliserat eller ceremoniellt? 

Enligt Macinati (2010) kan motstånd till förändring reduceras om styrverktyget ger upphov 

till motivation och effekter på klinisk nivå (se kap. 4.9.4). Enligt läkare 3 kan ett godkännande 

i ordnat införande få en enorm påverkan på verksamhetens omfattning. I vissa fall upp till 

4000-5000 besök per år. Macinati (2010) menar att ett styrverktyg är institutionaliserat om det 

leder till förändring av dagliga aktiviteter i samstämmighet med organisationens 

grundläggande värderingar. Målet för respondenterna i båda perspektiven är vård på lika 

villkor (se kap. 5.1.) Läkare 2 anser att besluten efterföljs och genom det påverkar dagliga 

aktiviteter. Det ordnade införandet strävar efter att tillhandahålla evidensbaserad vård, vård 

med fastställd nytta och genom prioriteringar finna lösningar som ger effekter där behovet är 

störst (se kap. 5.1.). Det tolkar jag stämma med Macinati (2010)  som anser att det ska finnas 

relation mellan styrverktygets funktion och mening och nyckelpersoners syn och 

institutionaliserade tro. Genom läkare 3:s mening att förtroendet för processen ökar genom 

fler och fler nomineringar (se kap. 5.7) finns även överensstämmelse med att nyckelpersoner 

tyder, utför och upprepar rutinen över tid (Macinati, 2010).  

Enligt läkare 1, 2 och 3 finns engagemang hos ledande positioner. Läkare 2 anser att 

processen för ordnat införande ger upphov till samma hållning i organisationen. Läkare 3 

menar att processen är en del av det som stärker samhörigheten inom regionen men att det 

framförallt är sektorsråden som skapar enhetliga behandlingstraditioner (se kap. 5.7). Både 

chefer och sektorsråd arbetar enligt min tolkning som ”spindlar i nätet” vilket också kan 

tolkas som nyckelpersoner. Macinati (2010) skriver att styrprocessen kan bli ”fångad” av ett 

par nyckelpersoner medan det för övriga har en underordnat roll så kärnvärden inte frångås. 

Enligt läkare 1,2 och 3 är själva nomineringarna ett förfarande som genomförs av ett fåtal 

personer (se kap. 5.4) vilket kan tolkas som att styrprocessen är ”fångad”. Trots det anses 

besluten följas (se kap. 5.7) vilket inte stämmer med att övriga har en underordnad roll som 

frångår kärnvärdena.  

Macinati (2010) menar att läkarkåren accepterar finansiella incitament och reducerar konflikt 

mellan läkare och ledning. Jag tolkar introduktionsfinansieringen som finansiellt incitament. 

Enligt respondenterna upplevs introduktionsfinansieringen positiv och underlättande (se kap. 

5.2). Läkare 3 uppger att acceptansen på kliniken har varit stor då det har inneburit stort 

tillskott av pengar (se kap. 5.7). Macinati (2010) skriver om möjligheten finns att få läkare att 

utvärdera pengars värde om det inte står i kontrast med patientbehov. Att prioritera mellan två 

behandlingar med hjälp av patientnyttan är enligt läkare 3 ett sätt att motivera val för 

läkarkåren. Även om medeleffekter enligt läkare 2 ibland kan medföra negativa konsekvenser 



Analys 

56 

 

för ett fåtal patienter finns en acceptens för att ordnat införande ser till en större grupp 

patienters nytta (se kap. 5.3). 

Decoupling 

Respondenterna i ägarperspektivet menar att det finns en pågående debatt om hur olika 

läkemedelsförskrivningarna är runtom i Sverige (se kap.5.7). Decoupling som Brunsson 

(1997) skriver om är ett sätt att se på hur organisationer formar strukturer efter marknadens 

krav (se kap. 4.9.5). Finns det en störning mellan förändringen och organisationens ideologi 

kan en störning mellan processen och organisationen uppstå. Det kan göra att de verkar 

isolerat från varandra och ger upphov till två organisatoriska strukturer. Jag tolkar inte det 

som att det ordnade införandet går emot organisationens ideologi då båda perspektiv vill 

uppnå patient nytta (se kap. 5.1). Min tolkning är inte att processen finns till för att nöja ett 

externt tryck utan en vilja att skapa evidensbaserad vård. Evidensbaserad vård är en 

målsättning för både ägar- och utförarperspektivet (se kap 5.1). Enligt Karlberg och Lindhé 

(2008) är efterfrågan av nya läkemedel ställd i relation till invånarnas behov sällan utredd. 

Enligt Västra Götalandsregionen (2011b) ökar inte alla nya läkemedel patientnyttan, och en 

strukturerad process krävs för att utvärdera vilka läkemedel som verkligen skapar nytta för 

patienter (se kap. 4.8.2). 

 

Samlad iakttagelse i 6.8 

Processen för ordnat införande följer de accepterade värderingarna hos professionen. Båda 

perspektiven anser att det bör finnas belägg för att nya läkemedel och metoder medför en 

fastställd nytta för patienter. Min tolkning blir att det inte finns motstånd till syrverktygets 

målsättning. Det finns en viss oro då den formella strukturen av ordnat införande inte finns 

överallt i Sverige vilket medför att läkemedel och behandlingsmetoder inte används på samma 

sätt i hela landet. Det finns en hypotetisk möjlighet att undgå processen för ordnat införande 

genom att värdera de planerade kostnaderna för en nyhet under nivån som kvalificerar 

nominering till ordnat införande. Därigenom kan finnas en möjlighet till absorbering. Som det 

ser ut idag är min tolkning att processen för ordnat införande inte är hybridiserad hos 

professionen då processen enligt utförarperspektivet inte når alla inom läkarkåren. Däremot är 

min tolkning att nomineringsprocessen är polariserad då undergrupper i professionen tar hand 

om dessa administrativa delar. Att besluten från processen följs i de undersökta klinikerna och 

att principerna har mognat fram kan stödja att besluten är på väg att hybridiseras inom VGR. 

Fler och fler nomineringar inkommer till processen för ordnat införande vilket kan tyda på att 

processen är institutionaliserad. Vilket stämmer med ägarperspektivets åsikt (se kap. 5.7). Då 

det inte är ett arbetssätt som sker i hela landet medföljer att det finns en stor grupp av 

professionen som inte använder arbetssättet i sitt dagliga arbete.  
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7. SLUTSATS 
 

Här ämnas sammanfatta studiens övergripande slutsats genom att besvara den inledande 

problemställningen och uppfylla uppsatsens syfte. 

 

Figur 7 Sammanfattande bild över slutsats (egen) 

 

 Hur används styrverktyget ”ordnat införande” i Västra Götalands hälso- och 

sjukvårdsorganisation och hur förhåller sig läkarkåren till styrningen? 

 

Målet med verksamhetsstyrning är enligt Anthony och Govindarajan (2007) att förmå ledare 

och medarbetare att genom sina personliga mål arbeta i linje med organisationens 

övergripande mål. Jag anser att det finns samstämmighet mellan ägar- respektive 

utförarperspektiven vad det gäller målsättningen med ordnat införande. Båda perspektiven 

anger evidensbaserad vård och patient nytta som mål och syfte med processen. Jag tror att 

användningen av ekonomistyrning är beroende av hur angelägen den påverkande sidan är av 

styrverktygets resultat. I denna studies fall menar jag att utförarna kan se en vinning för sig 

och sina patienter genom att medverka i ordnat införande. Utförarna vill tillhandahålla god 

vård med bevisad nytta. Genom ordnat införande kan utförarna få bevisat att nya 

behandlingsmetoder som läkarkåren önskar satsa på, också prioriteras från ägarens sida. Jag 

menar att ett godkännande leder till uppmuntran i professionen. Genom extra tillskott av 

resurser möjliggörs genomförande. Det är en avgörande faktor att genomförandet blir 

prioriterat med tillräckliga resurser då ett styrverktygs användande också är beroende av 

förtroende (se kap 4.7.1). Jag menar att introduktionsfinansieringen bör ge full täckning för ett 

godkännande för att ordnat införande ska upprätthålla förtroende från utförarperspektivet. 

Användandet är också beroende av hur starkt styrverktyget är förankrat i organisationen. 

Respondenterna från både ägar- och utförarperspektiv menar att chefer i organisationen är väl 

införstådda i hur processen för ordnat införande fungerar. Genom att ordnat införande 

diskuteras från ledningens sida och att nomineringar befästs i sektorsråd är min åsikt att 

nyckelpersoner är involverade och fungerar som ambassadörer. Jag anser att 

utförarorganisationen får möjlighet att påverka ”vad-frågor” (se kap. 4.5 och 6.7) genom 

nomineringar till ordnat införande.  

Jag anser att målet för ordnat införande är förankrat i professionens kärna på ett tydligt sätt. 

Jag finner kopplingen till Hälso- och sjukvårdslagen som en tyngdpunkt vilken än mer 

Användande

Förhållningssätt/
relation

Styrning

Målöverensstämmelse - Accepterade värderingar
Möjliggörande i form av resurser
Ledarskap , nyckelpersoner
Delaktighet - medverkan, påverkan - Förankring
Lyhördhet - Kommunikation
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förstärker enigheten med läkares grundläggande värderingar. Lagen preciserar i sin 

målformulering vård på lika villkor och företräde till de patienterna med störst behov. 

Broadbent, Jacobs och Laughlin (2001) menar att ekonomistyrning som går emot kliniska 

värderingar kan bli utan verkan. Det är min åsikt att det kan bero på att läkarens värdesystem 

finns i läkaretiken (se kap. 4.1). Då ordnat införande är ett styrverktyg som har en stark 

koppling till behandling av patienter blir kopplingen mellan processen och professionen 

tydligt framträdande. Det tror jag kan vara en anledning som stärker viljan i läkarkåren att 

använda styrverktyget. Det finns en svårighet när användandet av ordnat införande plockas 

ned på individnivå. För chefer kan det vara enklare att tänka på patientnytta i ett bredare 

perspektiv än vad det är för praktiserande läkare som möter enskilda patienters behov. Med 

tanke på en sådan aspekt ser jag anledning att lyfta vikten av kommunikation. För att 

användandet av styrning ska nå hela professionen tror jag att det ligger ett arbete i att förankra 

och kommunicera nyttan av prioritering. Evidensbaserade och motiverade beslut kan påverka 

professionen och leda till acceptens. Jag ser en kritisk faktor i att förtroende för ordnat 

införande kan minska om inte utförare får del av processens resultat. Det är viktigt att skapa 

en känsla av att mål nås. Därför anser jag att uppföljningen och dess resultat är viktig att 

förmedla till alla medlemmar i organisationen. Med resultat menar jag vad det ordnade 

införandets beslut har genererat för verksamheten och för invånarna i regionen. Eftersom 

läkare påverkas av kollegiet i stor utsträckning vad gäller värderingar, tankesätt och attityd (se 

kap 4.1), anser jag att det finns vinning i att skapa acceptens hos nyckelpersoner. 

Respekterade kollegor kan sprida ett positivt budskap. 

Det samlade intrycket jag har fått igenom denna studie är att ordnat införande är accepterat av 

läkarkåren i VGR. Arbetet sker och nomineringarna blir fler och fler. I det stora hela är 

grundtanken med processen godkänd i professionen. Det finns dock vissa tveksamheter där 

respondenternas åsikter går isär. I och med att det finns en begränsning av vilka frågor som 

behandlas i ordnat införande skapas från utförarsidans håll frågetecken om det som hamnar 

utanför. Jag menar till exempel att läkemedel och metoder som funnits sedan länge inte har 

samma krav på evidens som något nytt som kommer på marknaden. Då strävan finns att ha 

höga krav på att nya metoder och läkemedel ska vara bra uppstår en motsägelse då äldre 

metoder inte prövas på samma sätt. Det kan också vara möjligt att hamna utanför processen 

för ordnat införande. Det kan ske genom att strategiskt värdera så att en ny introduktion 

hamnar under den beloppsgräns som krävs för att nominera till ordnat införande. Jag menar 

att ett sådant förfarande skulle kunna liknas vid en absorberingsprocess (se kap. 4.9.1). 

Läkarkåren kan absorbera påverkan av en förändring som går emot professionens värderingar 

genom att undvika processen för ordnat införande.  

Enligt ägarperspektivet ska utvärderingen av nomineringar vara en objektiv prioritering. Hos 

respondenterna i utförarperspektivet finns en åsikt om ett möjligt kompetensglapp i gruppen 

för beslutsfattande. Varför finns denna åsikt? Det skulle kunna bero på att utförare anser att 

ägare gjort ett felaktigt beslut. Det är svårt att avgöra vad som är rätt och fel att satsa på när 

olika nomineringar ställs mot varandra. Jag anser att det kan finnas en risk för minskat 

förtroende hos professionen om de anser att fel personer har fört deras talan.  

Då utförarperspektivet indikerar att nomineringsförfarandet idag endast innefattar en mindre 

grupp och inte är ett moment som innefattar alla anser jag att nomineringsprocessen kan 

kallas polariserad (se kap. 4.9.3). Trots det följs besluten och tankesättet om mest nytta för 

patienter är i enighet med professionens värderingar. Nytta för patienter grundläggs hos 

professionen i läkarutbildningen så tanken är inte ny. Det nya finns i det formaliserade 

arbetssättet. Jag anser att hela processen möjligtvis håller på att hybridiseras (se kap. 4.9.2) då 

det gäller att koppla värderingen om patientnytta till processens aktualitet i tiden. Min åsikt är 
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att processens beslut kan ha blivit hybridiserade inom VGR. Ska begreppet hybridiserat tolkas 

på ett sätt som innefattar hela professionen i Sverige blir dock svaret nej. Det beror på att det 

inte är ett arbetssätt som används överallt i landet. Jag ser dock inga hinder för att ordnat 

införande skulle kunna bli hybridiserad i hela landet i framtiden, då processens mål inte står i 

motsättning med läkarprofessionens grundläggande värderingar. Jag anser att det finns en risk 

för minskat förtroende om läkarkåren har en ihållande känsla av stramare tyglar för VGR än 

genomsnittet i landet. Den tekniska tillräckligheten anser jag vara en tillgång för regionen och 

en faktor som kan göra det ordnade införandet mer framgångsrik inom VGR än vad det skulle 

kunna vara i ett mindre landsting. VGR har stora möjligheter för forskning och bistånd vid 

utvärderingar. De höga kraven på dokumentation kan dock bli en nackdel för professionen då 

det är svårt att motivera de olikheter som uppstår mellan landsting beroende på kunskapsläge. 

Ett avslag är hårt att ta om det finns kollegor på andra ställen som behandlar enligt den i VGR 

önskade nomineringen på grund av frånvaron av en formell styrning av introduktioner. För 

verksamhetens förtroende ska kvarstå och växa menar jag att det med öppenhet bör arbetas 

för viljan att få processen att stämma på nationell nivå. Med öppenhet menar jag att arbetet 

ska vara tydligt för professionen. Jag ser annars en risk för att processen kan bli mer av ett 

ceremoniellt verktyg (se kap. 4.9.4) som verkar separat i organisationen. Jag anser att det 

finns viss tendens för att processen innebär dubbelarbete för utförarna när det gäller att sköta 

uppföljning för ordnat införande och i nationella register. Den finns också en åsikt att 

processen är ytterligare ett moment för verksamheten då preparat som nomineras redan blivit 

godkända på nationell nivå. Jag tror dock att det ibland är nödvändigt att ta det onda med det 

goda. Genom att inte vika från dessa krav på dokumentation anser jag att ägarna skapar 

långsiktigt förtroende. Alla respondenter håller med om att begränsade resurser kräver 

horisontell prioritering, med det följer en egen process i regionen. Jag anser att det är en 

trygghet för utförarna att veta att alla nomineringar behandlas lika och att inga undantag ges i 

krav på evidens. Det kan också tänkas att processen löst ett problem men medfört ett nytt, 

vilket nämndes i inledningen ibland kan ske med införandet av styrningsidéer. Jag tänker då 

på att processens mål och tanke är välgrundad men ifrågasättandet om skillnader på nationell 

nivå uppkommit.  

Sammanfattningsvis anser jag att det ordnade införandet har införts med framgång i VGR. Jag 

menar att framgången framför allt beror på att processens målsättning är i enlighet med 

professionens grundläggande värderingar om patientnytta. Det finns förståelse för begränsade 

resurser och därmed evidensbaserade prioriteringar. Involvering av professionen och 

handlingsutrymme i form av nominering ger en möjlighet att påverka och föra fram åsikter 

från utförarperspektivet. Genom att tillhandahålla finansiering visar också ägaren sin vilja att 

stödja utförarna, ett incitament som uppmuntrar och motiverar. Läkarkåren har accepterat 

styrningen och följer besluten. Trots att nomineringar kan sluta med ett avslag finns en 

respekt för att det är patientnyttan styr prioriteringar och beslut. 

 

7.1 Förslag på framtida forskning 
 

Denna fallstudie återger endast den bild av ordnat införande som skapats utifrån det empiriska 

material jag samlat in. Det finns en osäkerhet i att uttala sig om acceptens i hela läkarkåren 

baserat på en sådan avgränsning. En större bild av läkarkårens förhållande till styrningen 

skulle kunna skapas genom att göra en kompletterande studie av kvantitativ karaktär.  

Acceptansen av ordnat införande kan bero på storleken av VGR, och dess inneboende 

kompetenser. Det är inte säkert att samma resultat återfinns i mindre landsting. En jämförande 
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studie som lyfter fram likheter och skillnader mellan flera organisationer kan ge en ökad bild 

av hur en process för införande av nya dyra läkemedel mottas av läkarkåren. 

Jag tror även det skulle vara intressant och användbart att göra en kvantitativ studie på läkares 

involvering i generell ekonomistyrning. En undersökning om vad som driver kontra vad som 

skulle kunna öka professionens intresse för ekonomiskt tänkande kan vara en aktuell fråga. En 

diskussion som ligger i tiden, inte minst med tanke på den ökade diskussionen om privat vård. 

Finns det skillnader i ekonomiskt medvetenhet hos en privat vårdgivare respektive i offentlig 

verksamhet? 
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8. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

När det kommer till hälso- och sjukvård anser jag att det inte finns några enkla långsiktiga 

mål. Att skapa god hälsa och vård på lika villkor som det står i hälso- och sjukvårdslagen kan 

låta självklart men är troligtvis inte enkelt att uppnå. Styrning inom hälso- och sjukvård kräver 

viss anpassning till den rådande strukturen och kulturen i organisationen. Struktur och kultur 

är faktorer som självklart är viktiga och avgörande i andra organisationer också men inom 

sjukvård finns professioner som slits mellan två ansvarsområden i sin yrkesroll. Mellan hälso- 

och sjukvårds olika professioner och själva organisationen kan det uppstå en intressekonflikt. 

Som medarbetare och människa står vi att följa både ansvaret som anställd och professionen. 

Hur rangordnas detta, vem bestämmer vilket som går först, ansvar för vad och/eller vem? Går 

det professionella ansvaret före det ansvar som finns i att vara anställd av en organisation med 

uppsatta mål? Styrning av professioner med ansvar för liv och död kräver eftertanke och viss 

försiktighet. För att få genomslag vågar jag mena att det är avgörande att få med sig 

professionen. Jag tror att det gäller att binda upp styrningen i mer konkreta kopplingar till 

vilken påverkan styrningen har på vården. Självklart blir då också att målsättningen ska vara 

att få en positiv effekt som professionen kan acceptera. Att försöka genomföra styrning där 

professionen ser sig som förlorare kan vara svåra att genomföra. 

Denna uppsats beskriver ett litet område inom en väldigt stor organisation. För att kunna 

genomföra min analys och tydliggöra vägen dit har jag återgivit omfattande teoretiskt 

material. Innehållet i teorikapitlen ser jag nu både för och nackdelar med. Fördelar för det 

beskriver tydligt hur många olika delar som har påverkat mitt resultat. Jag hoppas också att 

omfattningen hjälper läsaren att få god förståelse för studieobjektet. Jag hade trots all teori 

eller kanske på grund av all teori svårt att konkretisera mitt resultat. Jag vill genom den 

sammanfattande bilden av min slutsats (se figur 7) visa faktorer jag funnit framträdande i 

läkares användning förhållningssätt till ekonomistyrning. Faktorerna är i stort 

överensstämmande med de framgångsfaktorer som finns i den teoretiska referensramen (se 

kap. 3.4 och 4.7). Min sammanfattande tanke om kapitel 6.8 vilket beskriver hur läkare 

förhåller sig till styrinitiativ är att det utmärkande där handlar om accepterade värderingar. Jag 

vågar påstå att det finns mycket teori som tyder på att införande av styrning som inte stämmer 

överens med läkares värdegrund kan vara utan verkan. Därför lyfter jag lyhördhet och 

kommunikation som avgörande faktorer att tänka på inom hälso- och sjukvård. Det går inte 

från ett ägarperspektiv att införa ett styrverktyg och lämna det att överleva utan ständig 

kommunikation med utförarperspektivet. Jag tror att det är avgörande att vara lyhörd för 

utförares åsikter och redo att utveckla och anpassa styrningen efter rådande omständigheter. 
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BILAGA 2 – Missiv – Ägarperspektiv 
 

Hejsan, 

 

Mitt namn är Hanna Nylin och jag arbetar som ekonom på Hallands sjukhus Varberg. Jag 

arbetar under våren deltid som ekonom för läkemedelsenheten och skriver vid sidan av det på 

min kandidatuppsats i verksamhetsstyrning på Högskolan i Halmstad. 

 

Jag vill göra en jämförande studie för att hitta kritiska framgångsfaktorer vid implementering 

av ett nytt styrverktyg, i det här fallet det ordnade införandet av nya läkemedel. Detta för jag 

anser att det borde vara svårt i en offentlig verksamhet med stark profession. 

Motsvarande respondenter kommer troligtvis att vara X, VO-chef läkemedelsenheten 

Hallands sjukhus och X, ekonomichef Hallands sjukhus (tidigare verksam på Sahlgrenska) 

 

Jag skulle bli oändligt tacksam om ni ville ta er tid att träffa mig för en intervju till min 

analys! 

 

Jag förstår och vet av erfarenhet att agendorna är fulla, men jag hoppas att ni kan avsätta en 

lucka till mig! 

 

Mina förslag på tillfällen: 

onsdag 9/3 

fredag 11/3 

tisdag 15/3 

onsdag 16/3 

 

Fantastiskt vore om ni båda hade möjlighet på samma dag! Om inga av ovan är möjliga är jag 

självklart öppen för förslag. 

 

Med vänlig hälsning 

Hanna Nylin 
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BILAGA 3 – Intervjuguide – Ägarperspektiv 
 

Vad gav upphov till att införa ett samordnat arbetssätt och när var detta? 

- Vem stod bakom efterfrågan 

- Var det influerat av andra 

- Motiv -begränsade resurser, 

- Syfte -kostnadskontroll 

- Ursprunglig målsättning 

- HSL, har den funnits med i tankar eller formulering 

Såg ni svårigheter med att införa modellen – nytt arbetssätt för profession? 

Vad har det ordnade införandet för roll i verksamheten?  

- Är det ett styrverktyg  

- Kontroll, top down 

- Empowement, decentraliserat styr och utvecklingsverktyg 

Hur förhåller sig påverkad personal till modellen? 

- Lokal kontext, förutsättningar, tidigare styrprinciper 

- Prioritering gentemot andra styrverktyg 

 

Hur förbereddes, genomfördes, hur tillämpas modellen -etablering 

Hur gick framtagandeprocessen till? 

- Vilka involverades 

- Berörda användare 

- Eldsjäl? 

Hur gick implementeringsprocessen till? 

- Projektgrupp? 

- Hur kommuniceras till berörda parter 

- Har rätt resurser avsats för implementeringen, vad ser ni som det avgörande? 

- Stötte ni på fallgropar 

- Vad anser ni vara kritiska framgångsfaktorer för ett lyckat införande? 

Har det vunnit legitimitet, styrmodeller ska vara interaktiva, gynna diskussion och 

ifrågasättande. 

- Hur arbetade ni för att förankra det nya systemet rent konkret? 

- Delaktighet från profession 

- Handlingsutrymme för profession 

- Var det svårt att få alla berörda att förstå sin del av helheten? 

- Svårt att övertyga om varför det ska finnas? 

Förutsättning för delaktighet är att ta till sig kunskapsmässigt, förstå vad det innebär, hur 

arbetas med det?  
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- Utbildning aktuella preparat 

- Förstå varför det används -relevanta mål för läkare 

Hur har det påverkat verksamheten? 

- Efterlevs besluten? 

- Mäts det, i så fall hur? 

- Vad händer om det inte efterlevs? 

Anser ni att rutinerna är institutionaliserade i organisation och hos medarbetare? 

Vad hade gjorts annorlunda om ni stod inför ett införande idag? 
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BILAGA 4 – Missiv - Operativt perspektiv 
 

Hejsan! 

Jag heter Hanna Nylin och arbetar på Hallands Sjukhus Varberg som ekonom. Jag skriver vid 

sidan om mitt arbete på mitt examensarbete som handlar om ”Läkares syn på ordnat införande 

som styrverktyg i VGR”. 

Jag har genomfört mina första intervjuer ur ägarperspektiv med X och X. 

Nu är det dags för det allra viktigaste, vilket är utförarperspektivet. Där kommer Ni in i bilden 

då jag skulle bli oändligt tacksam om Ni vill medverka vid en telefonintervju! Ditt deltagande 

hade varit otroligt värdefullt för mig då mitt resultat är högst beroende av att jag får empiri ur 

ett läkarperspektiv. Jag har sammanställt en intervjuguide vilken jag hoppas kan sammanfatta 

era tankar på processen och jag skulle gissa att jag behöver ca 20-30 minuter av er tid. 

Jag kan i stort sätt när som helst, det kan göras när ni kör till/från jobbet eller när ni får en 

stund över! Jag hoppas att resultatet av min studie kan ge en intressant syn på hur en läkare 

påverkas av ekonomistyrning i det dagliga arbetet. 

Om ni önskar kan jag skicka mitt frågeunderlag i förväg. 

Självklart kan er medverkan i uppsatsen vara anonym om ni så önskar! 

Jag hoppas ni väljer att återkomma med en tid då jag kan kontakta er och på vilket 

telefonnummer jag kan nå er!  

Med vänlig hälsning Hanna Nylin 
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BILAGA 5 – Intervjuguide - Operativt perspektiv 
 

1. Vilken är din befattning? 

2. Har du varit i kontakt med ordnat införande? Ja/Nej 

3. Påverkar någon del av processen ditt dagliga arbete? Ja/Nej 

4. Påverkar besluten som fattas i det ordnande införandet dig i ditt arbete, ex vid val av 

ordination? Ja/Nej 

5. Beskriv vad ser du som målsättningen med ordnat införande?  

6. Har du medverkat till någon nominering? Ja/Nej  

- Vilket blev i så fall resultatet? Godkänt/avslag 

- Beskriv hur du kände avseende beslutet. 

7. Beskriv kort hur du rent allmänt ser på beslutsprocessen ordnat införande.  

- Känns det som en process av delaktighet? 

8. Vad anser du vara positivt med ordnade införandet och varför? 

9. Vad anser du vara negativt med ordnade införandet och varför? 

10. Om du anser det positivt, kan det ha att göra med att resultatet kan tillföra resurser i 

form av pengar? Ja/Nej, ev. vidareutveckla 

11. Anser du att kommunikationen i tillämpningen av ordnat införande är tillräckligt? 

Ja/Nej 

- Om ja, vad är bra,  

- Om nej, vad fattas? 

12. Har detta sättet att arbeta förändrat organisationen på något sätt, beskriv i så 

fall hur. 

13. Anser du att det ordnade införandet är ett accepterat arbetssätt inom hela 

organisationen? Ja/Nej, varför, varför inte? 

- Är det en viss typ av läkare som nominerar, med större driv eller 

engagemang. 

-  Är det möjligt att stå vid sidan om besluten? Ja/Nej 

- Tror du det är vanligt förekommande? Ja/Nej 

14. Har processen ordnat införande gett dig en känsla av större samhörighet med resten av 

organisationen? Ja/Nej, På vilket sätt? 

15. Beskriv din syn på balansen mellan kostnadseffektivitet och patientnytta. 

16. Anser du att det finns samband med hälso- och sjukvårdslagen i ditt val av ordination 

och det ordnade införandet? Ja/Nej 

17. Upplever du att strukturen på det ordnade införandets process är utformad på rätt sätt? 

Ja/Nej 

- Om ja varför? 

- Om nej varför inte? 

- Finns rätt kompetenser vid beslutsprocessen? Ja/Nej, vad saknas? 

18. Är din chef engagerad i det ordnade införandet? Ja/Nej 

19. Upplever du att din förvaltningschef är engagerad i det ordnade införandet? Ja/Nej 

20. Upplever du att du har incitament för att finna kostnadseffektiva lösningar i ditt 

arbete? Ja/Nej vilka är de i så fall? 

Har du något övrigt du önskar tillägga? 
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Vill ni att er medverkan är anonym eller får jag lov att använda aktuellt läkemedel i statistiska 

bilder till texten? 

Tack för din värdefulla medverkan! 

 


