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Förord till nytryck 
 

När vi i slutet av 1990-talet fick i uppdrag att utarbeta en rapport till den statliga kommitté 

som benämndes HSU 2000, var begreppet ”kunskapsstyrning” tämligen okänt. Under de 

senaste 15-åren har användningen i Sverige av begreppet formligen exploderat. När man i 

slutet av 2014 googlar på ”kunskapsstyrning” får man drygt 20 000 svenska träffar! Man kan 

onekligen påstå att ”kunskapsstyrning” blivit ett populärt begrepp att referera till inom stora 

delar av den svenska hälso- och sjukvårdssektorn.  

 

Vi konstaterade redan i rapporten 1999 att ”kunskapsstyrning inte är någon enhetlig företeelse 

utan kan förekomma i många olika former”, något som bekräftas av den elasticitet som 

fortsättningsvis kommit att prägla detta begrepp; vilket kanske också förklarar varför det blivit 

så användbart i så många sammanhang.  

 

Till stor del är den beskrivning som lämnas i rapporten färgad av sin tid och de exempel som 

förekommer var aktuella i slutet av 1990-talet – mycket har hänt sedan dess. Vi menar dock 

att vårt grundläggande synsätt i rapporten fortfarande är relevant. Så till exempel är den 

distinktion som vi lanserade, mellan (a) sammanställning och överföring av information och 

(b) åtgärder för att påverka förutsättningarna på verksamhetsnivå att ta till sig information, 

synnerligen aktuell. Man kan t ex se i den nyligen publicerade departementsskriften Samlad 

kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9), att tyngdpunkten 

ligger på organisering för sammanställning och överföring. Minst lika stor uppmärksamhet 

bör ägnas frågan om förutsättningar att ta till sig information i hälso- och sjukvården. 

Dessutom bör man uppmärksamma frågan om hur kunskapsstyrning – i olika former – ska 

samspela med fortgående omställningar i sektorn som hänger samman med t ex en förändrad 

patientroll och begränsningar av resurser.  

 

Snarast är det så att de senaste tio årens forskning om kunskapsanvändning stödjer synsättet 

att god praktik inte uppstår enbart genom att ”evidens” sprids, utan det krävs betydligt mer 

genomtänkta strategier som bygger på interaktion mellan avsändare och mottagare och 

hänsynstagande till såväl kultur som kontext. 

 

Vår rapport som ursprungligen publicerades som bilaga till slutbetänkandet från HSU 2000 

gjordes aldrig tillgänglig via internet. Avsikten med detta ”nytryck” är att tillhandahålla texten 

elektroniskt. Den version som här redovisas är det original som lämnades till kommitténs 

sekretariat. Den överensstämmer till allra största delen med den text som kom att publiceras 

som Bilaga 6 i SOU 1999:66. Smärre avvikelser kan dock förekomma.  

 

 

Linköping 2014-12-10 

 

Peter Garpenby Per Carlsson 

 



 

 

Innehåll  
 

1. Inledning 

 

 1.1 Uppdraget 

 1.2 Syfte 

 1.3 Varför skall staten styra hälso- och sjukvården? 

 1.4 Vilka problem kan identifieras vid  statens styrning av  

 hälso- och sjukvårdssektorn? 

  

2. Gamla och nya styrformer 

 

 2.1 Inledning 

 2.2 Historik 

 2.3 Framväxten av nya styrformer under 1980- och 1990-talen 

 

3. Förändrade roller och relationer mellan sjukvårdens aktörer 

  

 3.1 Nya roller för sjukvårdens aktörer  

 - Staten 

 - Huvudmän 

 - Vårdproducenter 

- Den medicinska professionen 

- Andra vårdyrkesgrupper 

 - Patienter och patientföreningar 

 - Industrin 

 - Massmedier 

 3.2 Ändrade relationer skapar behov av nya styrformer  

  

4. Vad innebär det att styra? 

 

 4.1 Inledning 

 4.2 Styrningens innehåll och riktning 

 4.3 I vilken riktning utvecklas statens styrformer? 

 

5. Att styra mot ett kunskapsbaserat beslutsfattande i hälso- och sjukvård 

 

 5.1 Kunskap finns i flera former 

 5.2 Begreppet kunskapsstyrning 

 5.3 Vägen mot en förstärkt kunskapsstyrning redan u tstakad? 

 5.4 Att skapa bättre kunskapsunderlag för beslut i sjukvården — en 

 internationell trend  



 

 

6. Komponenter i en struktur för kunskapsstyrning 

 

 6.1 Inledning 

 6.2 Extern påverkan av förutsättningarna hos mottagaren  

 - Utbildning 

 - Forskning och utveckling (FoU) 

 - Utvärderingar av medicinsk teknologi 

 - Kvalitetsutveckling 

 - Verksamhetsuppföljning 

 - System för att göra medicinsk information mer tillgänglig  

 - Uppbyggnad av centrala sjukvårdsregister  

 6.3 Sammanställning och överföring av information 

 - State-of-the-art dokument 

 - Tid iga bedömningar av nya medicinska metoder (Alert) 

- Sammanställningar av vetenskapligt underlag inom  

sjuksköterskans arbetsområde (”Evidensbaserad  om - 

vårdnad”) 

 6.4 Överföring av information som tolkats och resulterat i 

 rekommendationer 

 - Kliniska riktlinjer 

 - SBUs syntesstudier med rekommendationer  

 - Nationella riktlinjer 

 - Konsensuskonferenser med uttalanden  

 - Läkemedelsverkets workshops med terapirekommendationer  

 - Socialstyrelsens expertrapporter med rekomm endationer 

 

7. Huvudmodeller för kunskapsstyrning 

 

7.1 Två huvudmodeller 

 7.2 Linjära och komplexa modeller  

 

8. Förutsättningar för en framgångsrik kunskapsstyrning 

 

 8.1 Att utveckla ett kontinuerligt lärande 

8.2 Att skapa en legitimitetsgrund  

 

9. Genomslag för kunskapsstyrning — ändrar mottagaren sitt beteende? 

 

 9.1 Inledning 

 9.2 Kliniska riktlinjer som kunskapsstyrning 

 



 

 

10. Mot en nationell strategi? 

 

 10.1 Behov det ett behov av en gemensam referensram? 

 10.2 Komponenter som förstärker mottagarnas föru tsättningar 

 10.3 Överföring av information som statligt styrinstrument  

 10.4 Intressanta utvecklingsområden i en nationell strategi 

 

11.  Slutsatser 

 

12. Referenser 

 



1 

 

1. Inledning 

 

1.1 Uppdraget 

 

I februari 1997 erhöll Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) vid Linköpings 

universitet ett uppdrag från Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och 

organisation (HSU 2000) att utarbeta en rapport rörande statlig styrning av hälso- och 

sjukvården med särskild betoning på kunskapsstyrning. Arbetet har genomförts av fil.dr. Peter 

Garpenby och docent Per Carlsson vid CMT under perioden februari till och med juni 1997, 

samt december 1998 till och med januari 1999. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna rapport är att beskriva och analysera statens1 styrning av hälso- och 

sjukvården, särskilt sådana styrformer där sammanställning av information (t ex om aktuellt 

forskningsläge och om god klinisk praxis) och informationsspridning utgör centrala inslag. 

Sådana aktiviteter är inte nya i sjukvården, men betraktade som inslag i statens styrning av 

hälso- och sjukvårdssektorn är de under stark utveckling. Av allt att döma kommer intresset 

för att nyttja systematiskt sammanställd information som ett inslag i styrningen av hälso- och 

sjukvården att öka, vilket även medför behov av aktiviteter som stärker förutsättningarna att 

lokalt tillgodogöra sig information. Avsikten med rapporten är att tydliggöra statens roll vid 

”kunskapsstyrning” av hälso- och sjukvården.2 Möjligheten att utveckla en nationell strategi 

för ett mer kunskapsbaserat beslutsfattande i hälso- och sjukvården diskuteras.  

 

Analysen har genomförts med hjälp av våra tidigare studier inom området, vilka har 

kompletterats med litteratur, utredningar m.m. som belyser olika aspekter i anslutning till 

kunskapsstyrning. Vår beskrivning av relevanta aktörer och pågående aktiviteter inom den 

svenska sjukvårdssektorn har varit föremål för kommentarer från berörda parter.  

 

 

 

                                                 
1 Med staten avses riksdagen, regeringen med dess kansli (departementen) samt statliga myndigheter och företag. 
Bland myndigheter vilka är relevanta i detta sammanhang återfinns t ex Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) – vilka sorterar under Socialdepartementet – men också 
Medicinska Forskningsrådet och universitet och högskolor – vilka sorterar under Utbildningsdepartementet. 
Bland statliga företag kan nämnas t ex Apoteket AB.  
2I texten används begreppen hälso- och sjukvård och sjukvård synonymt, och i hälso- och sjukvårdslagens 
mening, om inte annat anges. 
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1.3 Varför skall staten styra hälso- och sjukvården? 

 

Efter det andra världskriget har ambitionen att påverka samhällsutvecklingen förstärkts och 

olika styrformer har kommit att tillämpas i de västliga demokratierna (Hernes 1978). I de 

skandinaviska välfärdsstaterna har politiska/administrativa ingrepp i ökad utsträckning 

använts för att korrigera icke önskvärda effekter av marknaden, vilket medfört att många olika 

styrformer prövats.  

 

Inom olika samhällssektorer förekommer vanligtvis flera offentliga nivåer/ organisationer/ 

enheter/myndigheter som kompletterar och balanserar varandra. I ett samhälle som tycks bli 

alltmer komplicerat betraktas det ofta som en tillgång att flera enheter är inblandade när det 

gäller drift av verksamhet, initiativ och kontroll. Ökad komplexitet skapar emellertid ibland 

problem med koordineringen mellan olika enheter/sektorer (Peters 1998). För att balansera 

inslag av differentiering uppstår behov av samordning, vilket ger upphov till nya 

styrprocesser. Detta gäller även hälso- och sjukvårdssektorn. 

 

Sverige är en enhetsstat vilket innebär att den representativa demokratin kanaliseras genom 

nationella organ — riksdag och regering. Staten är dock mindre väl skickad att föreslå 

detaljerade lösningar och genomföra förändringar nära medborgarna, på grund av oförmågan 

att känna till lokala och individuella förhållanden — detta gäller inom alla samhällssektorer 

och antagligen i särskilt hög grad inom sjukvården. I hälso- och sjukvårdssektorn har man löst 

detta problem genom att flytta en stor del av de politiska besluten till landsting och 

kommuner.3 Detta kan uppfattas som fördelaktigt — eftersom det ökar möjligheterna att 

åstadkomma lokal anpassning — men det begränsar också statens möjligheter att direkt 

påverka vårdens inriktning och utförande.  

 

I Sverige — med en utvecklad kommunal självstyrelse — finns en inbyggd motsättning 

mellan önskemålet att låta den kommunala organisationen ta ansvar för vitala 

samhällsfunktioner, och intresset att ingripa från nationell nivå med instrument som skall 

garantera effektivitet, åstadkomma återhållsamhet i offentlig konsumtion och tillförsäkra 

medborgarna lika behandling i olika avseenden. I takt med att staten frånhänt sig drifts-

                                                 
3 Från 1 januari 1999 används även begreppet region för två av landets sjukvårdshuvudmän (Region Skåne och 
Västra Götalandsregionen). Det innebär att hälso- och sjukvårdslagens (HSL) uppgifter enligt §§ 3-9 (bl a 
primärvård, länssjukvård och regionsjukvård) fullgörs av 18 landsting, 2 regioner och 1 kommun (Gotland). 
Begreppet region i detta sammanhang skall inte förväxlas med de äldre sjukvårdsregionerna som bildas av flera 
samverkande landsting. Uppgifterna enligt HSL § 18 (hälso- och sjukvård för äldre) fullgörs av 289 kommuner. 
När begreppet landsting används fortsättningsvis avses de sjukvårdshuvudmän som fullgör uppgifter enligt HSL 
§§ 3-9, dvs även de nytillkomna regionerna. När begreppet kommun används i texten i samband med hänvisning 
till hälso- och sjukvårdsuppgifter avses uppdraget enligt HSL § 18 (hälso- och sjukvård för äldre) om inte annat 
anges. 
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ansvaret inom sjukvården blir styrning genom påverkan på förutsättningar och 

omgivningsfaktorer av allt större betydelse. Staten förbehåller sig också rätten att genom 

uppföljning, utvärdering och kontroll följa utvecklingen inom landsting och kommuner. Så 

länge dessa har sitt mandat från den nationella nivån har staten en skyldighet att följa 

utvecklingen, men också att vidta korrigerande åtgärder. 

 

1.4 Vilka problem kan identifieras vid statens styrning av hälso- och sjukvårdssektorn?  

 

Man kan identifiera ett antal generella problem som uppstår när staten söker styra, d v s 

påverka handlingsmönstret inom en samhällssektor (i detta fall hälso- och sjukvårdssektorn). 

Det gäller t ex svårigheten att identifiera vilka inslag som — på kort eller lång sikt — kan 

utgöra reella problem och som därför kan behöva påverkas, att fastställa riktningen på den 

förändring staten eftersträvar, att finna adekvata metoder för att påverka sektorn och slutligen 

att bilda sig en uppfattning om vad som har inträffat sedan ansträngningar gjorts för att 

påverka (feedback).  

 

Ett flertal faktorer avgör framgången i dessa sammanhang. Dit hör bl a förmågan att ”inringa” 

(definiera eller tydliggöra) det problem som skall åtgärdas. Ibland ter sig problemet ”diffust” 

eller ”mångfacetterat”. Man behöver vidare skapa sig en uppfattning om vilka förhållanden 

som råder inom den samhällssektor som skall påverkas – detta kan ske med hjälp av 

erfarenheter från tidigare försök att påverka. Slutligen är frågan vilka organisationer staten 

disponerar för att påverka utvecklingen – tillgången till adekvata organisationer (med lämplig 

kompetens) kan vara avgörande, liksom valet av organisation för att lösa en specifik uppgift (t 

ex någon form av intervention i en samhällssektor). Valet av organisation kan vara avgörande 

för hur problemet kommer att definieras och vilken strategi som väljs vid genomförandet (Rist 

1998). Det sistnämnda är särskilt viktigt i den svenska miljön eftersom staten på den 

nationella nivån uppträder i olika skepnader och har olika typer av relationer till andra 

nationella organisationer. Man kan således tala om en intern styrprocess som gäller fördelning 

av uppgifter och koordinering bland statliga organisationer, samt en extern som gäller 

relationen till landsting och kommuner samt privata företag och organisationer.  

 

Om vi fokuserar enbart på sjukvårdssektorn uppvisar den egenskaper som komplicerar bilden 

ytterligare. Målet för hälso- och sjukvårdens verksamhet är vagt formulerat och detta kan 

uppfattas som en försvårande omständighet vid ambitioner att styra och påverka sektorn. 

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

befolkningen” (HSL 2 §). Ett antal problem uppstår i sammanhanget. För det första att 

fastställa vad som är en god hälsa, då olika individer kan ha synnerligen skiftande 
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uppfattningar om sin egen och andras hälsa och livskvalitet. För det andra att fastställa 

sjukvårdens roll när det gäller att påverka befolkningens hälsa; det finns andra faktorer som i 

hög grad bidrar till att förbättra hälsoläget i befolkningen. Man kan dock konstatera att 

landstingen genom hälso- och sjukvårdslagen har givits ett övergripande planerings- och 

uppföljningsansvar för befolkningens hälsa inom respektive geografiska områden. Slutligen 

att avgöra hur ambitionen en god hälsa skall förhålla sig till ambitionen en vård på lika villkor 

— vad detta i olika situationer innebär med avseende på fördelningen av insatser i sjukvården 

i relation till fördelningen av en god hälsa. Det är dock inte orimligt att tänka sig att 

målbeskrivningen i hälso- och sjukvårdslagen mera är ett uttryck för ”symbolisk politik” än 

vägledning vid styrning av sjukvården — d v s målbeskrivningen skall i första hand bidra till 

positiva associationer bland medborgarna och på detta vis stärka förtroendet för sjukvården 

(Edelman 1988). Det kan därför finnas anledning för staten att i specifika sammanhang 

komplettera denna allmänna målbeskrivning med mer detaljerade mål. 

 

Eftersom hälso- och sjukvården till största delen både finansieras och administreras av 

kommunala enheter (en utveckling som staten medverkat till) förutsätts enligt den svenska 

modellen ett betydande inslag av självstyrelse. Sjukvården är en samhällssektor som erhållit 

en allt större självständighet i förhållande till nationella politiska organ och myndigheter — en 

utveckling som varit särskilt tydlig under de senaste 25 åren. Landsting och kommuner har 

givits en allt större organisatorisk frihet, liksom rätten att sköta den ekonomiska förvaltningen 

utan statlig detaljreglering. Denna frihet utvidgades genom 1977 års respektive 1991 års 

kommunallagsreform. Frågan inställer sig vad som är en lämplig nivå på inflytande från staten 

i en samhällssektor som i betydande utsträckning kontrolleras av direktvalda kommunala 

organ. Eftersom Sverige är en enhetsstat och inte en federal stat är dock inte den kommunala 

självstyrelsen total. Även om de grundläggande principerna är allmänt vedertagna i vårt land, 

och grundlagsfästa, kan det praktiska genomslaget av kommunal självstyrelse variera från 

sektor till sektor och från en tid till en annan.  

 

Den svenska sjukvården står under ”demokratisk kontroll” — genom riksdag/regering och 

kommunala församlingar — men verksamheten kontrolleras i hög grad av professioner 

(yrkesgrupper med utbildning för att självständigt kunna bedöma adekvata insatser). Dessa 

yrkesgrupper erhåller en stor självständighet (autonomi) men förväntas i gengäld bedriva en 

utvecklad egenkontroll. Denna situation är inte specifik för Sverige utan är karakteristisk för 

sjukvården generellt. Legitimitetsgrunden för sjukvården är inte i främsta rummet de 

demokratiskt fattade besluten, utan befolkningens förtroende för den kunskap – ofta 

vetenskapligt grundad - som förmedlas av yrkesgrupper med särskild utbildning (Rothstein 

1991). Sjukvårdens innehåll kan inte detaljstyras utan staten har delegerat en omfattande rätt 
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till definierade yrkesgrupper att på egen hand tillämpa sina förvärvade kunskaper (genom 

möjligheten att legitimera vissa yrkesgrupper). Staten förutsätter emellertid att dessa 

yrkesgrupper följer vissa spelregler, där egenkontrollen intar en central plats, d v s att 

uppföljning sker av verksamheten och att avvikelser fortlöpande korrigeras. Vidare förutsätts 

att yrkesgrupperna och dess medlemmar agerar enligt en gemensamt fastställd etisk kod, som 

framför allt styr beteendet gentemot patienterna.  

 

Tidigare angav hälso- och sjukvårdslagen att det fanns ett utrymme för självständigt 

medicinskt beslutsfattande vid diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter, i 

vilket hälso- och sjukvårdspersonalen inte var underställd sjukvårdshuvudmannen. Idag är 

dock relationen dem emellan inte helt tydlig med avseende på olika beslutssituationer. Man 

kan dock konstatera att sjukvårdspersonalen alltjämt har en direkt relation till staten i 

medicinska frågor, dels i form av tillsynsmyndigheten — Socialstyrelsen — och dels i form av 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) som har att ta ställning till personalens 

handlande i enskilda situationer. Därutöver kan staten sägas ha en direkt relation till 

sjukvårdens personal i utbildnings- och forskningsfrågor.  

 

Inom hälso- och sjukvårdssektorn är det med andra ord två parter (huvudmän och 

professioner) som är föremål för statens ambitioner att påverka (att styra). Det finns andra 

parter vilka dock i detta sammanhang måste behandlas mera översiktligt (se vidare nedan). 

Varje aktör — det gäller enskilda huvudmän liksom professionella sammanslutningar — 

söker i sin tur på olika sätt påverka omgivningen för att uppnå olika syften. Staten är givetvis 

också föremål för påverkan från olika intressegrupper och organisationer (även om inte detta 

kan benämnas styrning).4 Förenklat kan vi för hälso- och sjukvårdssektorn illustrera grunden 

för styrprocessen (vad gäller ”kunskapsstyrning”) som ett trepartsförhållande med staten (hit 

räknas riksdag, regering, statliga myndigheter och statliga företag), huvudmän (landsting och 

kommuner inklusive dess företrädare på nationell nivå, Landstingsförbundet och Svenska 

Kommunförbundet) samt professionella yrkesgrupper, vilka kan vara organiserade i nationella 

sammanslutningar men också i andra grupperingar. Läkargruppen är vanligtvis den 

dominerande yrkesgruppen, men andra vårdyrkesgrupper har stärkt sin ställning under senare 

år. Vi menar att alla legitimerade yrkesgrupper är intressanta i detta sammanhang, även om vi 

när det gäller flera av de pågående aktiviteterna har valt att fokusera på läkarkåren. 

 

Interaktionen mellan de aktörer som är intressanta i den styrprocess som vi behandlar 

illustreras genom figur 1. 

                                                 
4 Debatten om ”statens autonomi”, d v s förmågan att agera självständigt, är omfattande; se bl a Lowi 1969; 
Nordlinger 1981; Krasner 1984; Skocpol 1985.  
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Figur 1 

 

Parterna befinner sig i ett starkt beroendeförhållande till varandra, vilket framgår av den stora 

mängd samverkansformer och allianser som förekommer. Även om staten i vissa fall är 

suverän — har i princip möjlighet att lagstifta inom alla områden — blir den moderna staten i 

hög grad beroende av expertstöd, inte minst från professionella grupper. Numera är statens 

relation till sin omvärld mera präglad av ambitionen att skapa ”nätverk” mellan offentliga och 

privata intressen, än av ensidig tillämpning av auktoritet som styrform (Peters 1998). I Sverige 

där landsting och kommuner spelar framträdande roller inom den offentliga sektorn blir också 

dessa viktiga partner till staten (även om de formellt är underordnade statens vilja). 

Styrningen blir därmed inte enkelriktad utan snarast en interaktion mellan flera parter som 

tillsammans fastställer villkoren.  

 

Ytterligare en ”part” kan identifieras vilken kan bli föremål för statens ambition att påverka 

med avseende på att uppnå hälsorelaterade effekter och effekter inom hälso- och 

sjukvårdsorganisationen. Denna part utgörs av allmänheten/ befolkningen, och i den mån 

befolkningen söker hjälp av hälso- och sjukvården, av patienter.5 Vi kommer i det följande att 

endast i ringa utsträckning behandla denna ”styrrelation”. Man bör dock notera att staten kan 

påverka villkoren för hälso- och sjukvården genom att påverka allmänhetens värderingar och 

handlingsutrymme. Exempel på detta är Folkhälsoinstitutets verksamhet, som riktar sig mot 

offentliga aktörer (landsting och kommuner) samt organisationer, men också direkt till 

                                                 
5Att staten skall styra/påverka medborgarnas värderingar kan tyckas motsägelsefullt, då ”folkstyre” skall prägla 
det svenska samhället, d v s att folket skall styra sig självt. Portalparagrafen i Regeringsformen anger: All 
offentlig makt utgår från folket. Det måste dock uppfattas som legitimt i en representativ demokrati att folkets 
valda ombud i goda avsikter söker påverka värderingar och handlingsmönster hos medborgarna. Hur långt man 
bör sträcka sig i detta avseende är dock en av demokratins svåra frågor. 
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allmänheten (”Institutet skall, när det är särskilt motiverat och då det bedöms ändamålsenligt 

och effektivt genom opinionsbildning, kunskapsspridning och information öka individens 

möjligheter och förutsättningar att fatta välgrundade och självständiga beslut om levnadsvanor 

som främjar hälsan och förebygger sjukdom”). Andra vägar är att påverka möjligheterna för 

befolkningen att bedriva egenvård, vilket t ex kan ske genom regler för tillhandahållande av 

läkemedel. Apoteket AB spelar i detta avseende också en roll som informatör till allmänheten. 

Tillsammans med landstingen är Apoteket AB huvudman för InfoMedica – en stor satsning 

för att sprida information om sjukdomar, behandlingsalternativ, läkemedel m m till 

allmänheten via internet. Genom Socialstyrelsen sprids även patientinformation kring 

sjukdomar och behandling direkt via internet, och SBU producerar korta patientversioner av 

sina rapporter (se vidare avsnitt 6.3 och 6.4). Genom att ändra reglerna för legitimering av 

yrkesgrupper verksamma inom hälso- och sjukvårdens område, med åtföljande möjligheter för 

dessa att erhålla offentlig subventionering av sin verksamhet, kan staten påverka 

befolkningens vårdkonsumtion. Ett liknande förhållande gäller för subventioneringen av 

läkemedel och andra produkter där staten genom det s k högkostnadsskyddet indirekt kan 

påverka befolkningens konsumtion. 

 

Slutsatsen blir att staten kan använda ett antal ”instrument”, för att söka påverka individer, 

organisationer och samhällssektorer, vilka sträcker sig från tvång till resursöverföring, 

övertalning och omgivningsförändringar. Många försök har under årens lopp gjorts att 

klassificera de ”instrument” som staten disponerar (Linder och Peters 1989). Fristående eller i 

kombinationer kan dessa ”instrument” benämnas styrformer (se vidare kapitel 4).  

I det följande kapitlet lämnas några exempel på instrument eller styrformer som kommit till 

användning för att påverka utvecklingen inom den svenska sjukvårdssektorn i ett historiskt 

perspektiv. Exemplen gäller främst åtgärder riktade mot sjukvårdshuvudmän och 

yrkesgrupper. 
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2. Gamla och nya styrformer 
 

2.1 Inledning 

 

Den moderna hälso- och sjukvården är till stora delar en kunskapsbaserad6 och synnerligen 

komplex organisation. Det innebär att kombinationer av olika styrformer vanligtvis används 

för att påverka dess utveckling. Även i ett historiskt perspektiv — då sjukvården var avsevärt 

mindre komplicerad än i idag — har flera olika styrformer tillämpats parallellt. I Sverige har 

styrningen av sjukvården åtminstone sedan 1600-talet baserats på en relation mellan å ena 

sidan politiska institutioner och myndigheter och å andra sidan läkarkåren — den medicinska 

professionen. Läkarkåren förväntades stå för adekvat tillämpning av kunskap, medan staten 

utövade sin makt genom ekonomiska incitament — ersättningsformer — och påverkan på 

sjukvårdens organisation. Efter hand har sjukvården lagreglerats och offentliga institutioner 

har tagit ett fastare grepp om såväl organisation som ekonomiska villkor. Under 1900-talet 

finner vi en växande flora av styrformer, vilka använts till att påverka sjukvården och dess 

olika aktörer. Den följande redovisningen syftar till att beskriva de viktigaste styrformer som 

staten använt för att påverka hälso- och sjukvården från början av seklet fram till 1990-talet. 

Den första avdelningen behandlar en ”äldre” och mera traditionell uppsättning av styrformer, 

av vilka några fortfarande är högst relevanta, medan andra har förlorat i betydelse. Det andra 

avsnittet behandlar brytpunkten i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet då ambitionen 

att hitta nya och effektivare styrformer - av annan karaktär - blev särskilt märkbara.   

 

2.2 Historik 

 

a. Lagstiftning 

 

I Sverige har särskilt sjukhusens verksamhet under detta sekel varit föremål för en detaljerad 

reglering. Genom lagstiftning har den institutionella ramen påverkats, både den lokala 

politiska representationen och sjukhusens inre organisation. Utnämningen av läkare i 

överordnad ställning skulle enligt lag kontrolleras av staten. Personalens åligganden slogs fast 

i bl a allmän läkarinstruktion och i reglementen för sjuksköterskor och barnmorskor. 

Successivt under 1970-talet skedde en uppluckring av den detaljerade statliga kontrollen och 

1977 års kommunallagsreform markerade en ökad frihet på det politiska och ekonomiska 

planet för landsting och kommuner. I början av 1980-talet manifesterades den pågående 

förändringen genom tillkomsten av hälso- och sjukvårdslagen (1983:762). Denna är en ramlag 

                                                 
6 Utövandet av hälso- och sjukvård skall enligt lag baseras på ”vetenskap och beprövad erfarenhet” (1994:953). 
Detta är en markering att olika former av kunskap måste förekomma i verksamheten. Se vidare avsnitt 5.1. 
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som ger sjukvårdshuvudmännen en betydande frihet att själva sätta sin prägel på 

verksamheten. Genom 1991 års kommunallag (1991:900) har landsting och kommuner givits 

ytterligare handlingsfrihet vad gäller rätten att organisera det politiska inflytandet (vilket t ex 

underlättat vid införandet av s k beställar- utförarmodeller). 

 

b. Statsbidrag 

 

Staten uppfattade tidigare statsbidrag i kombination med tillämpningsföreskrifter som en 

verkningsfull styrform för att påverka sjukvården. Genom olika anläggnings- och driftsbidrag 

ville riksdag och regering förmå huvudmännen att utveckla och prioritera vissa verksamheter. 

Villkoren för statsbidrag innehöll ofta krav på upprättandet av planer vilka kontrollerades av 

den centrala sjukvårdsmyndigheten (före 1968 Medicinalstyrelsen, därefter Socialstyrelsen). 

Från 1970-talet och framåt har de direkt riktade statsbidragens roll som styrmedel inom 

sjukvårdssektorn väsentligt tonats ned. (Det framgår bl a av den analys av 

Dagmaröverenskommelsen som Anell och Svarvar gjort på uppdrag av HSU 2000). Kvar 

finns dock ett generellt skatteutjämningsbidrag och särskilda ersättningar till 

sjukvårdshuvudmän. De senare har hittills fördelats genom årliga s k Dagmar-

överenskommelser mellan staten och Landstingsförbundet (och de kan vara mer eller mindre 

preciserade).  

 

Synen på statsbidragens roll som styrmedel är dock ambivalent. Å ena sidan betonas att 

systemet skall garantera självständighet för landsting och kommuner, men å andra sidan 

framhålls behovet att kunna nyttja en del av bidragen i styrande syfte (SOU 1994:144). En 

allmän trend har varit att avveckla predestinerade bidrag, men riksdagens beslut 1987 om en 

särskild ersättning till sjukvårdshuvudmännen för att öka operationskapaciteten inom vissa 

specialiteter utgjorde ett undantag. Det är också vanligt att staten i samband med större 

reformer — under senare år t ex den s k Ädelreformen och Psykiatrireformen — fördelar 

utvecklingsmedel till lokala huvudmän, vilka är förenade med villkor, t ex krav på avtal eller 

etablerad samverkan mellan huvudmän.   

 

c. Tillsyn och granskning 

 

Fram till 1970-talet hade den statliga sjukvårdsmyndigheten, Medicinalstyrelsen och dess 

efterföljare Socialstyrelsen, en uttalat vägledande och kontrollerade roll gentemot den lokala 

sjukvården. Myndigheten kunde agera med stöd av lagstiftning och instruktioner men också 

genom sin auktoritet. Före 1970-talet hade t ex landstingen att underställa Medicinalstyrelsen 

alla planer på nya sjukhus för godkännande. En statlig regional organisation inom sjukvårdens 
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område — förste provinsialläkaren och senare länsläkaren — existerade fram till 1981. Under 

1970-talet, och än mer under 1980-talet, begränsades den centrala sjukvårdsmyndighetens 

möjligheter att påverka huvudmännen. Myndigheten kunde dock fortfarande agera gentemot 

hälso- och sjukvårdens personal, i form av föreskrifter och genom rätten att bedriva tillsyn, 

och möjligheten att initiera disciplinära åtgärder. Under 1990-talet diskuterades i flera 

omgångar behovet av en utökad statlig tillsyn över hälso- och sjukvården. Genom en ny 

lagstiftning (1996:786) har Socialstyrelsen givits ökade befogenheter, genom att tillsynen 

omfattar all verksamhet inom hälso- och sjukvården inklusive tandvården – oberoende av om 

den bedrivs av staten, landsting, kommuner eller i enskild regi. Man kan påstå att staten 

markerat betydelsen av formell tillsyn i en tid då huvudmännens självständighet i kombination 

med ekonomisk resursknapphet leder till att många nya organisatoriska lösningar prövas.  

 

d. Förändrat huvudmannaskap och nya organisationsformer 

 

Genom att initiera och genomdriva förändringar av huvudmannaskapsgränser har staten sökt 

påverka landstingen och därmed indirekt inriktningen av sjukvården. En koncentration av 

högspecialiserad verksamhet till sjukvårdsregioner, i förening med krav på samverkan mellan 

huvudmän, gjorde att staten från 1960-talet och framåt kunde påverka vårdens struktur. Med 

början under 1960-talet har en successiv överflyttning av drifts- och finansieringsansvaret för 

olika verksamheter skett från staten till landstingen. Inledningsvis berörde detta den öppna 

vården utanför sjukhus samt de större psykiatriska sjukhusen, därefter ett antal större 

undervisningssjukhus, och under senare tid privatläkarvården och läkemedel förskrivna i 

öppen vård.  

 

Staten har även sökt förändra ansvarsgränser mellan kommunala huvudmän. Avsikten har 

varit att förmå huvudmännen att samordna verksamhet, att utveckla vissa verksamhetsformer 

och att hitta goda samhällsekonomiska lösningar. Som exempel kan nämnas den s k 

Ädelreformen som 1992 gav kommunerna ett samlat ansvar för långvarig service, vård och 

omsorg av äldre och handikappade. Från 1995 har kommunerna givits ett utökat ansvar för 

psykiskt funktionshindrade personer. Under senare år har flera försök genomförts där avsikten 

varit att utveckla samverkan mellan olika parter — främst försäkringskassan, sjukvården och 

socialtjänsten — för att därmed finna former för en mer adekvat ansvarsfördelning. Ett 

exempel är försöksverksamheten med finansiell samordning mellan socialförsäkring och 

hälso- och sjukvård (FINSAM) som påbörjades 1993 i fem län, och som avslutades 1997. 

Avsikten var att studera hur medel från sjukförsäkringen kunde styras över till vård och 

rehabilitering. En fortsättning av försöken med finansiell samordning pågår fram till år 2001 

inom åtta områden i landet (SOCSAM) där parterna samverkar i ett gemensamt ledningsorgan 
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(ett beställarförbund, ett kommunalförbund eller en beställarnämnd) (Riksförsäkringsverket 

och Socialstyrelsen 1998). En försöksverksamhet av annat slag påbörjades 1992 då ett antal 

kommuner fick möjlighet att överta driftsansvaret för primärvården. Avsikten med detta 

försök var framför allt att pröva möjligheterna till samverkan och integration mellan 

primärvård, socialtjänst, äldreomsorg, skola m.m. Försöksperioden har sedermera förlängts till 

och med utgången av 1999, dock under medverkan av färre kommuner än vad som 

ursprungligen ingick i försöket (Socialstyrelsen 1998a) 

 

e. Etableringskontroll 

 

Efter det andra världskriget införde staten en byggnadsreglering som under 1950-talet i hög 

grad påverkade huvudmännens möjligheter att expandera sjukvården. Statlig prövning av 

landstingens planer på nybyggnation har tillämpats ända in på 1970-talet. 

 

I samband med tillkomsten av regionsjukvården under 1960-talet erhöll landstingen 

investerings- och driftsbidrag från staten att användas till utbyggnad av undervisnings-

sjukhusen. Nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande (NUU) var statens kontrollant, 

med uppgift att godkänna investeringar, och i viss mån samordna utbyggnaden av 

undervisningssjukhusen. Efter invändningar från framför allt sjukvårdshuvudmännen 

avskaffades NUU och dess granskning omkring 1990. 

 

För den privat bedrivna sjukvården har staten tillämpat en särskild etableringskontroll. Redan 

1931 infördes en lag som slog fast att tillstånd från Medicinalstyrelsen krävdes för att inrätta 

och driva enskilda (privata) vårdanläggningar (av viss storlek) som uteslutande finansierades 

privat. En reglering av privata anläggningar har fortlevt in i vår tid. 

 

I samband med tandvårdsreformen 1974 blev det möjligt för försäkringskassan att på vissa 

grunder neka privatpraktiserande tandläkare anslutning sig till tandvårdsförsäkringen. 

Motiven för anslutningsbegränsningar har varierat från en tid till en annan. Vid mitten av 

1980-talet infördes en etableringskontroll för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster. 

Anslutningen av heltidspraktiserande till sjukförsäkringen krävde fortsättningsvis att 

respektive landsting tillstyrkte detta (undantag inom vissa stödområden). Staten har också vid 

några tillfällen ändrat reglerna för anslutningen till sjukförsäkringen av offentliga anställda 

läkare (s k fritidspraktiker). Under senare år har ett allt större ansvar för etableringskontrollen 

med avseende på privat verksamhet placerats på sjukvårdshuvudmännen.  
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f. Utbildning 

 

Grundutbildningen för läkare har under 1900-talet varit en statlig angelägenhet. Staten hade 

dock länge begränsade möjligheter att styra specialistutbildningen, som i hög grad 

kontrollerades av den medicinska professionen. Före andra världskriget förekom ingen 

organiserad vidareutbildning av specialister, och det var professionen som långt fram i tiden 

ansvarade för sådana kurser. Genom ett riksdagsbeslut 1969 skapades ett nytt 

utbildningssystem för läkare, som kompletterades med rullande planer för sjukvårdens 

läkarförsörjning inom olika specialiteter. Staten kunde nu inte bara reglera antalet studenter 

som påbörjade läkarutbildning utan även hur många läkare som fick påbörja 

specialistutbildning länsvis. Rullande planer för utvecklingen av sjukvårdens läkarbemanning 

infördes (läkarfördelningsprogrammet). Ansvaret för planeringen av sjukvårdens 

personalförsörjning har senare överflyttats till landstingen. 

 

g. Ersättningsformer 

 

Genom bestämmelser i lagen om allmän sjukförsäkring om ersättning till sjukvårdshuvudmän 

kunde staten från 1955 direkt påverka inriktningen av sjukvården. Eftersom det var möjligt att 

justera nivåerna på ersättningen hade detta en effekt på fördelningen av resurser mellan öppen 

och sluten vård. Under 1980-talet infördes en populationsbaserad sjukvårdsersättning vilket 

reducerade möjligheten för staten att den vägen söka påverka sjukvårdens struktur.  

 

Genom ersättningsformerna för läkare har staten kunnat påverka den direkta patientvården. 

Under 1950-talet påbörjades en process i riktning mot totallön för läkare i offentlig tjänst 

(genom att rätten för läkare att ta emot ersättning direkt från patienter successivt inskränktes). 

Processen fullföljdes genom den s k Sjukronorsreformen år 1970 varvid all öppenvård vid 

offentliga sjukvårdsenheter blev reglerad och läkarna fick en fast lön.  

 

Sedan 1974 respektive 1975 har privatpraktiserande tandläkare och läkare kunnat ansluta sig 

till sjukförsäkringen, och i det sammanhanget har också deras taxor kommit att regleras. 

Under åren 1985 till 1993 reducerades statsbidraget till sjukvårdshuvudmännen med en 

summa som motsvarade statens utgifter för privata vårdgivare, vilket i praktiken innebar att 

landstingen hade det egentliga finansieringsansvaret. Från 1 januari 1994 övertog 

sjukvårdshuvudmännen det formella finansieringsansvaret. Även om inslag av förhandling om 

storleken på ersättningen till privata vårdgivare har förekommit sedan mitten av 1970-talet har 

det i sista hand varit möjligt för staten att bestämma en lämplig nivå. Intresset för privat 

etablering har därmed kunnat påverkas. I en översyn av ersättningsreglerna för privat vård 
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(privat specialistläkarvård och sjukgymnastik) konstateras att det är ologiskt att staten 

fastställer ersättningsnivån medan landstingen har finansieringsansvaret (SOU 1996:91). 

Utredningen föreslår istället att de berörda parterna (sjukvårdshuvudmännen och de privata 

vårdgivarna) skall få ett större ansvar för att själva utforma ersättningssystemet inklusive 

taxenivåerna, men också förutsättningar att ta ett större ansvar utan statens inblandning.  

 

h. Patientavgifter 

 

År 1960 fick sjukvårdshuvudmännen ett lagstadgat ansvar för öppen vård vid sjukhus och 

1963 utsträcktes detta till att gälla även vård utanför sjukhus. Patientavgifterna var vid denna 

tidpunkt endast delvis reglerade. Genom den s k Sjukronorsreformen år 1970 infördes en 

enhetlig patientavgift i offentlig vård. Staten fastställde ett tak för de avgifter som 

huvudmännen kunde avkräva patienterna vid öppenvårdsbesök. År 1991 slopades detta tak 

och huvudmännen fick möjlighet att själva utforma sitt avgiftssystem för den öppna vården. 

Det innebar också att differentierade avgifter kunde börja tillämpas, t ex olika avgifter för 

besök i primärvård respektive hos specialist vid sjukhus. Under 1998 hade 24 av 26 

sjukvårdshuvudmän utnyttjat möjligheten att införa differentierade avgifter (Socialstyrelsen 

1998b). Avsikten med olika avgifter är att söka styra patientströmmarna, i första hand från 

sjukhus till primärvård. 

 

i. Kunskapsöversikter samt plan- och metodstöd 

 

År 1943 skapades Centrala sjukvårdsberedningen (CSB), en statlig organisation för 

planläggning av sjukhus, standardisering av utrustning och arbetsstudier inom sjukvården. 

Avsikten var också att beredningen skulle bistå huvudmännen i frågor om rationalisering i 

sjukvården. I början av 1960-talet tillkom Rådet för sjukhusdriftens rationalisering (SJURA) 

med uppgift att stödja huvudmännen genom att initiera utvecklingsprojekt. Dessa och andra 

uppgifter överfördes 1968 till det nybildade Sjukvårdens planerings- och 

rationaliseringsinstitut (Spri), som ägdes gemensamt av staten och sjukvårdshuvudmännen. 

En första uppgift för Spri var att bygga upp en ”utredningsbank” där information inom olika 

ämnesområden samlades, för att denna lätt skulle kunna tillgodogöras av 

sjukvårdshuvudmännen och andra intresserade. I början av 1970-talet utvecklade t ex Spri 

metodkompendier avsedda som vägledning för landstingen vid upprättandet av långtidsplaner 

för sjukvården. Spri spelade också till en början en roll när det gällde stöd till huvudmännen i 

byggnads- och utrustningsfrågor. Under 1990-talet har staten alltmer önskat renodla 

uppgifterna för Spri, som skall koncentrera sig på långsiktigt kvalificerat utvecklingsarbete för 

att bl a att utveckla sjukvårdens kvalitet, ta fram metoder för effektivare resursutnyttjande och 
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underlätta utbytet av information mellan olika vårdenheter. Under senare år har dock Spris 

roll kommit att ifrågasättas, liksom huvudmännens engagemang (Skoglund 1998). 

Landstingsförbundet har under 1990-talet påtagligt stärkt sina resurser för att kunna bistå 

medlemmarna (sjukvårdshuvudmännen) med metodstöd inom flera områden, såsom 

kvalitetsutveckling, förbättringsarbete, patientinformation m.m. 

 

Även Socialstyrelsen har arbetat med att ta fram kunskapsunderlag av varierande slag, som 

riktat sig till sjukvårdshuvudmännen. Exempel på detta är de s k HS-80 och HS-90 

rapporterna. Ofta har sådana översikter ett dubbelt syfte: att ge underlag till staten samt att 

fungera som stöd för huvudmännen. Inom Socialstyrelsens läkemedelsavdelning påbörjades 

också en publicering av systematiska läkemedelsöversikter; en verksamhet som övertagits av 

Läkemedelsverket.  

 

j. Överenskommelser 

 

Under 1970-talet initierades diskussioner i Socialdepartementets dåvarande 

sjukvårdsdelegation mellan representanter för staten och sjukvårdshuvudmännen med 

avseende på inriktningen av sjukvården och prioriteringar mellan verksamhetsområden. 

Avsikten var att skapa en konsensus mellan de statliga aktörerna och sjukvårdshuvudmännen 

om sjukvårdens utveckling. Under första delen av 1980-talet började formella 

överenskommelser träffas mellan staten (genom Socialdepartementet) och 

sjukvårdshuvudmännen (genom Landstingsförbundet) i form av s k Dagmar-

överenskommelser. Innehållet i dessa gällde både överföring av ekonomiska resurser från 

staten till landstingen men också i ökad utsträckning inriktningen av verksamheten inom 

sjukvårdssektorn. Med tiden har dessa överenskommelser mera fått karaktären av 

gemensamma ”policyuttalanden” (se vidare Anell och Svarvar 1999).  

 

2.3 Framväxten av nya styrformer under 1980- och 1990-talen   

 

I samband med reformeringen av regionsjukvården i slutet av 1970-talet uppmärksammades 

behovet att — av ekonomiska och kunskapsmässiga skäl — ytterligare koncentrera vissa 

medicinska specialiteter — t ex thoraxkirurgi, organtransplantationer, brännskadevård — till 

några få sjukhus. Landstingsförbundet tog på sig huvudansvaret för upprättandet av en 

rationell struktur för den högspecialiserade sjukvården. Regeringen ställde sig positiv till ett 

sådant arrangemang och under tidigt 1980-tal började förbundet, med hjälp av de regionala 

samverkansnämnderna, samla in uppgifter om verksamheter vilka borde regleras. Därefter 

utfärdades rekommendationer angående den högspecialiserade vården till landstingen. Den 
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första förteckning R — som reglerade remisser över regiongränser — trädde i kraft 1986. 

Denna reglering upphörde dock i början av 1990-talet, sedan det visat sig svårt att uppnå 

konsensus bland landstingen beträffande lämplig lokalisering av några specialiteter, och 

därför uppstod svårigheter att få alla landsting att acceptera förbundets rekommendationer.  

 

En viktig faktor i sammanhanget var att den medicinska professionen lokalt inte var nöjd med 

det kunskapsunderlag som låg till grund för politikernas ställningstagande i 

Landstingsförbundets styrelse. Det öppnade möjligheter för professionen och lokala 

sjukvårdspolitiker att argumentera för avvikelser från den struktur Landstingsförbundet 

förordade. Genom att underlaget var bristfälligt eller gav utrymme för olika tolkningar fick 

värderingar fylla tomrummet, vilket snart minskade trovärdigheten för den s k R-listan.  

 

Ambitionen att påverka huvudmännen genom beslut och rekommendationer på nationell nivå 

fick ge vika för rätten till fritt val — en frihet för huvudmännen att sälja och köpa 

högspecialiserad vård. Denna frihet skulle dock kompletteras med bättre översikter; ”ett aktivt 

informations-, uppföljnings- och utvärderingssystem” där Socialstyrelsen i samarbete med den 

medicinska professionen skulle producera en katalog att användas av huvudmännen 

(Carlsson, Garpenby och Bonair 1991).  

 

Svårigheten att tillämpa den s k R-listan resulterade i ett ”paradigmskifte” med avseende på 

valet av styrform i svensk sjukvård. Den nationella nivån insåg problemen med att detaljstyra 

sjukvårdssektorn, och övergick istället till att ta fram god information som skulle ligga till 

grund för beslutsfattandet hos huvudmännen — såväl den politiska som den kliniska nivån. Så 

ersattes t ex R-listan med en mindre styrande vårdkatalog för högspecialiserad vård 

(riksspecialiteter) sammanställd av Socialstyrelsen. 

 

Redan innan implementeringen av R-listan kommit att uppfattas som ett problem hade dock 

flera initiativ tagits i riktning mot att förstärka kunskapsbasen i sjukvården. Inom 

läkemedelsområdet var staten, genom Läkemedelsverket, tidigt ute; redan 1982 började man 

utarbeta terapirekommendationer. I vissa fall inrättades också nya organisationer med syfte att 

utarbeta kunskapsunderlag. En arbetsgrupp inom Socialdepartementet konstaterade 1986 att 

utvecklingen av det medicinska handlandet under de närmaste decennierna krävde 

ställningstagande och prioriteringar utifrån en mer samlad kunskapsbas än den som då fanns 

tillgänglig. Man noterade att det saknades en resurs på det nationella planet som i ett samlat 

perspektiv kunde ansvara för utvärderingar av medicinskt handlande. Avsikten var att skapa 

kunskapsunderlag - byggda på systematiska utvärderingar - vilka hade förutsättningar att 

respekteras av såväl läkare som andra beslutsfattare i sjukvården. Diskussionen mynnade ut i 
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bildandet av Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik (SBU), först en 

beredning under Socialdepartementet, och från 1992 en permanent och fristående myndighet.7 

Under 1990-talet har uppdraget till Socialstyrelsen förändrats genom att ansvaret för 

kunskapsförmedling har förstärkts.  

                                                 
7 SBU har sedermera bytt namn till Statens beredning för medicinsk utvärdering. 
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3. Förändrade roller och relationer 
 mellan sjukvårdens aktörer 
 

3.1 Nya roller för sjukvårdens aktörer 

 

Vi kan konstatera att många av de förändringar som inträffat i det svenska samhället under de 

två senaste decennierna har påverkat rollerna för sjukvårdens aktörer. Under det senaste 

decenniet har de sjukvårdsekonomiska frågorna i ökad utsträckning kommit i förgrunden. Den 

främsta anledningen till detta är att sjukvården — en sektor som under perioden efter det 

andra världskriget har uppvisat en stark tillväxt mätt i såväl kostnader som antalet anställda — 

märkbart har drabbats av effekterna av en svag samhällsekonomisk utveckling. Resultatet kan 

avläsas som ett växande gap mellan allmänhetens förväntningar och det som sjukvården med 

sina nuvarande ekonomiska resurser förmår prestera. Många av de reformer som har 

introducerats i hälso- och sjukvårdssektorn under senare år lanserades utan att konsekvenserna 

i detalj hade diskuterats. En rad frågor i anslutning till de långsiktiga effekterna lämnades 

obesvarade. På vilket sätt bidrar olika reformer till ett effektivare medicinskt beslutsfattande? 

Förstärks eller försvagas den medicinska professionens ställning? Skapas incitament för att 

utveckla modeller och ta fram information som redovisar nyttan eller vårdens kvalitet? Vilka 

behov av rationell samordning och styrning krävs i framtiden? 

 

Staten 

 

Staten har det övergripande hälsopolitiska ansvaret, även sedan landsting och kommuner i allt 

högre grad tagit över det direkta ansvaret för att finansiera och tillhandahålla hälso- och 

sjukvård — en process som pågått sedan början av 1960-talet. När det gäller kostnadskontroll 

agerar staten idag främst genom förhandlingar med sjukvårdshuvudmännen, men även genom 

tvingande lagstiftning. Eftersom staten numera knappast producerar någon vård är det 

indirekta metoder som står till buds för att påverka inriktning och omfattning av hälso- och 

sjukvården. Genom överföringen av finansieringsansvaret för privat vård och läkemedel i 

öppen vård till landstingen under 1990-talet har statens möjligheter att påverka sjukvården i 

finansieringsledet minskat ytterligare.  

 

Jämfört med andra europeiska länder med skattefinansierad sjukvård intar den svenska staten 

en unik position, genom att den successivt avhänt sig många av de instrument som kan 

användas till att påverka sjukvårdssektorn, t ex ekonomiska styrformer eller eget driftsansvar. 

Det medför att andra styrformer måste tillämpas i de fall man ändå önskar påverka 

utvecklingen.  
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När det gäller statens möjligheter att påverka sjukvårdens kvalitet och kostnader finns dock 

fortfarande några direktverkande instrument kvar. Kontrollen av sjukvårdspersonalens kvalitet 

faller på staten. Inom utbildningsområdet är staten formellt sett närvarande i hög grad, men 

har inte i praktiken visat särskilt stor aktivitet för att påverka sjukvårdspersonalens 

vidareutbildning, och därmed bibehållandet av kompetensen. Vad gäller kontrollen av god 

praxis bland sjukvårdens professioner sker detta främst i efterhand, då någon incident eller 

anmärkningsvärd händelse inträffat (uppgifterna fullgörs av Socialstyrelsen och Hälso- och 

sjukvårdens ansvarsnämnd). Kontrollen av vårdinstitutionernas kvalitet ingår i 

Socialstyrelsens uppgifter. Etableringen av Socialstyrelsens regionala enheter under 1990-talet 

förstärkte möjligheterna att bedriva statlig tillsyn över sjukvården och dess personal. Genom 

tillkomsten av den nya lagen om tillsyn över hälso- och sjukvården (1996:786) kan man påstå 

att staten har skärpt den formella övervakningen av sjukvården samt skapat ett utrymme för 

att direkt ingripa genom reglering (möjligheten att utfärda förbud för verksamhet i vissa fall). 

Kontrollen av medicinska teknologier sker genom Läkemedelsverket som har att bedöma om 

nya läkemedel skall godkännas för den svenska marknaden samt följa upp dess kvalitet, 

säkerhet och tillämpning efter godkännandet, medan Socialstyrelsen har möjligheter att 

övervaka säkerheten för medicinteknisk utrustning och implantat genom lagen om 

medicintekniska produkter (1993:584). 

 

Styrning av sjukvårdens inriktning, omfattning och fördelning sker för statens vidkommande 

främst genom en omfördelning av ekonomiska resurser och genom utbildning av personal till 

sjukvården. Kommunala utjämningsbidrag används för att skapa förutsättningar för en likartad 

fördelning av utbudet av sjukvårdstjänster, såväl geografiskt som socioekonomiskt. De 

ekonomiska villkoren för sjukvårdshuvudmännen har sedan mitten av 1980-talet också 

reglerats i samband med de tidigare nämnda årliga förhandlingarna mellan staten och 

landstingen. Även om tendensen varit att statens styrning blivit alltmer generell till sin natur 

finns exempel på specialdestinerade ekonomiska bidrag.  

 

Utöver de medel som fördelas via Dagmaröverenskommelsen slussar staten i olika 

sammanhang ekonomiska resurser till hälso- och sjukvårdssektorn. Ett område som ökat i 

betydelse under 1990-talet, och som erhållit stöd via olika kanaler, är rehabilitering av 

långtidssjukskrivna (arbetslivsinriktad/yrkesinriktad rehabilitering). Försäkringskassorna har 

därvid givits möjlighet att upphandla yrkesinriktade rehabiliteringstjänster som är individuellt 

anpassade. Under 1995 köptes tjänster för ca 700 miljoner kronor. Dessutom avsattes genom 

Dagmaröverenskommelsen knappt 500 miljoner kronor som landstingen och 

försäkringskassorna gemensamt skulle fördela. Försöket med finansiell samordning mellan 
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socialförsäkring och hälso- och sjukvård (FINSAM) som påbörjades 1993 omsatte 15 

miljoner under 1995.  Samma år utbetalade Socialstyrelsen 300 miljoner kronor som tillfälliga 

utvecklingsmedel för intensifierade rehabiliteringsinsatser för äldre (över 65 år). Likaså 

avsattes under detta år 1,2 miljarder till stöd för utvecklingen av nya arbetsformer mellan 

socialtjänst och psykiatri, med syfte att förbättra villkoren för psykiskt funktionshindrade. 

Sammantaget visar dessa exempel att staten utöver Dagmarmedlen kanaliserar betydande 

summor till hälso- och sjukvården. Det är dock inte alltid klart vilka effekter dessa medel 

åstadkommer eller om de olika penningströmmarna är koordinerade (Riksförsäkringsverket 

1996). 

 

Under 1990-talet har staten även arbetat med att förbättra hälso- och sjukvårdens 

informationsstruktur och uppföljning/utvärdering av hälso- och sjukvården. Det har skett 

genom omorganisation och resursförstärkning. Tillkomsten av Epidemiologiskt Centrum 

(EpC) inom Socialstyrelsen, samt uppgiften till myndigheten att var samordnande beställare 

av all hälso- och sjukvårdsstatistik, är ett led i denna riktning. Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU) har också tillförts nya uppgifter och resurser. 

 

Sammantaget visar utvecklingen under senare år på en splittrad bild. Statens intresse av och 

möjligheter att tillämpa direkt styrning på hög detaljeringsnivå (genom lagstiftning, direktiv 

och andra styrformer som baseras på auktoritet, samt åtgärder kopplade till statsbidrag) har 

minskat. Istället har staten inriktat sig mot att förstärka kompetensen när det gäller tillsyn och 

uppföljning. Det finns också en tydlig tendens att staten genom sina myndigheter 

(Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, SBU m fl) söker etablera ”arenor” tillsammans med 

huvudmän och organisationer som representerar sjukvårdens olika professioner, för att ta fram 

underlag till och sprida information till sjukvårdens många aktörer — ett inslag i utvecklingen 

mot en mer kunskapsbaserad sjukvård.8 

 

Huvudmän 

 

Landsting och andra sjukvårdshuvudmän 

 

Till sjukvårdshuvudmännen har vanligtvis räknats landstingen och de s k landstingsfria 

kommunerna med sjukvårdsansvar enligt HSL. Från 1999 har även två regioner (Skåne och 

Västra Götaland) sådana uppgifter. Indelningen i landsting och kommuner och 

uppgiftsfördelningen dem emellan går tillbaka till 1862 års kommunalförordningar. Under 

                                                 
8 Huruvida bilden av statens styrning kommer att ånyo förändras återstår dock att se. Detta kan möjligen bli fallet 
om de aviserade ansträngningarna att hitta former för en ”nationell behandlingsgaranti” blir verklighet. 
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1900-talet har förändringar skett främst vad gäller kommunindelningen, i mindre utsträckning 

beträffande gränsdragningen för landstingen. I Sverige har uppgiften att förse medborgarna 

med offentlig välfärdsservice i hög grad placerats på kommuner och landsting. Efter det andra 

världskriget har landstingen renodlats som finansiärer och producenter av offentlig hälso- och 

sjukvård, och de har fortlöpande tagit över uppgifter från staten. Under senare år har även 

hälso- och sjukvårdsuppgifter lämnats över från landsting till kommuner (se nedan).  

 

Före det andra världskriget saknade landstingen heltidsengagerade politiker och de fåtaliga 

tjänstemännen var inriktade mot övergripande budgetarbete, sjukhusens bokföring, 

upphandling och i förekommande fall byggprojekt. Staten tillhandahöll medicinsk sakkunskap 

genom förste provinsialläkaren som hade möjlighet att delta i politiska sammanträden 

(Garpenby 1996). Kontrasten är slående jämfört med situationen idag, vad gäller antalet 

heltidsarvoderade politiker och kompetensen bland tjänstemännen (variationer kan 

naturligtvis förekomma beroende på huvudmännens storlek och vidhängande resurser). 

Landstingen och kommunerna har dock generellt sett mycket större möjligheter idag att utan 

statens medverkan ta ställning i olika frågor och att ta fram beslutsunderlag. Denna tendens 

har av allt att döma förutsättningar att ytterligare förstärkas genom tillkomsten av större 

sjukvårdsområden (regioner). Bland motiven för tillskapandet av större regionala 

sjukvårdsenheter har nämnts behovet av omstruktureringar av sjukhusorganisationen och 

möjligheten att lättare hantera patienternas fria val av läkare och sjukhus (SOU 1995:27). 

Förutom att ställa sig bakom etableringen av regioner rekommenderade den statliga 

regionberedningen landstingen i mindre län att samverka, t ex genom institutionaliserade 

nätverk eller kommunalförbund. Utöver förslaget att kommunerna bör få ett uttalat ansvar för 

folkhälsoarbetet, föreslår beredningen i övrigt ingen ändring i ansvarsfördelningen för hälso- 

och sjukvård mellan staten, landstingen och kommunerna. Man kan i sammanhanget notera att 

det förutom formella förändringar upprättats nya ”allianser” mellan sjukvårdshuvudmän, 

manifesterade i form av överenskommelser och samverkansprojekt. Detta kan utgöra grunden 

för att på sikt skapa ytterligare regioner. 

 

När ansvaret för finansieringen av läkemedel förskrivna i öppen vård i sin helhet övergår till 

landstingen måste ny kompetens tillskapas lokalt också inom detta område. Det blir antagligen 

nödvändigt för landstingen att ta ställning till kostnader och nytta inte bara för läkemedel, utan 

för alla typer av sjukvårdsteknologier. Med ökat ansvar också för klinisk forskning och 

utveckling samt utvärdering (se vidare avsnitt 6.2) stärks förutsättningarna för huvudmännen 

att bygga upp ny kompetens - särskilt inom dessa områden kan samverkan mellan landsting 

bli aktuell.  
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Kommuner 

 

Före det andra världskriget uppvisade Sverige en mycket splittrad bild vad gällde 

huvudmannaskap för uppgifter i anslutning till hälso- och sjukvård. Förutom att staten hade 

ett inte obetydligt driftsansvar var även kommunerna i hög grad inblandade i hälso- och 

sjukvården. Efter kriget skedde en renodling av uppgifterna med en koncentration av hälso- 

och sjukvård till framför allt landstingen. Under 1990-talet har denna trend brutits vad gäller 

fördelningen av uppgifter mellan landsting och kommuner, där de senare ånyo har blivit 

viktiga som huvudmän för sjukvårdsinriktade uppgifter. Den s k Ädelreformen som trädde i 

kraft 1 januari 1992 innebar att kommunerna fick ett samlat ansvar för långvarig service, vård 

och omsorg till äldre och handikappade. Kommunerna övertog visst verksamhetsansvar 

(främst driften av sjukhem och andra vårdinrättningar för somatisk långtidssjukvård) från 

landstingen, samt fick ett betalningsansvar för insatser som tillhandahålls av landsting (eller 

enskilda vårdgivare). År 1992 övertog kommunerna sjukhem och andra enheter med omkring 

30 000 vårdplatser. Ungefär 55 000 landstingsanställda gick över till kommunal anställning – 

flertalet vårdpersonal. Kommunerna tillfördes också resurser genom en ekonomisk reglering 

(skatteväxling, skatteutjämning m.m.).  

 

Den fortsatta utvecklingen under 1990-talet har för kommunernas del inneburit att 

vårdtyngden inom äldreomsorgen ökat påtagligt, där de rent sjukvårdande inslagen blivit mer 

framträdande. Orsakerna är flera: demografiska genom en större andel äldre-äldre som 

konsumerar mer sjukvård, en medveten satsning på vård i hemmet samt tendenser till 

snabbare utskrivning av patienter från akutsjukvården. Enligt uppgift utförs 40-50 procent av 

all verksamhet riktad till äldre i kommunerna med stöd av HSL, d v s ett mycket framträdande 

medicinsk och omvårdnadsmässigt innehåll.9 Det faktum att kommunerna har axlat betydligt 

mer av rent sjukvårdande uppgifter än vad som kunde förutses, väcker frågor om nödvändig 

kompetens och adekvat personalstruktur. Eftersom reformen inte förutsatte kommunalt 

anställda läkare, har medicinska uppgifter som kräver läkarmedverkan lösts genom 

överenskommelser mellan landsting och kommuner. Från kommunalt håll har man efterfrågat 

en högre grad av läkarmedverkan i vård och omsorg av äldre (Kommunförbundet 1998a). Det 

är ett problem att kvarstående behov av medicinska insatser och framför allt omvårdnad 

förutsätts kunna tillgodoses i öppen vård och inom kommunernas äldreomsorg, vilket idag är 

lång ifrån givet, konstaterar Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 1998c). 

 

                                                 
9 Uppgiften är en grov skattning enligt vissa beräkningar och antaganden (Muntlig uppgift Gert Alaby, Svenska 
Kommunförbundet). 
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Genom den s k Psykiatrireformen 1995 förtydligades och utvidgades kommunernas ansvar för 

stöd till psykiskt funktionshindrade. I viss utsträckning har det inneburit att kommunerna tagit 

över ansvaret för verksamhet som tidigare drivits av landstingen. Omfattningen på överföring 

av personal är dock mycket mer begränsad än i samband med Ädelreformen. I samband med 

genomförandet av reformen pekades på vikten av att kommunerna disponerar adekvat 

kompetens för att möjliggöra ett bra omhändertagande och rehabilitering av personer med 

psykiska funktionshinder. Staten har dock i ringa utsträckning sökt påverka huvudmännen, 

utöver att lämna ett särskilt bidrag för ökade kostnader som kan uppkomma vid 

omstrukturering och vidareutveckling av socialtjänstens och psykiatrins arbetsformer med 

anledning av psykiatrireformen. 

 

Vårdproducenter 

 

Med vårdproducenter avses sjukhus, vårdcentraler, mottagningar, sjukhem m fl enheter som 

bedriver uppgifter enligt HSL. Uppbyggnaden av en struktur för produktion av tjänster inom 

hälso- och sjukvården i Sverige under 1900-talet har skett med inslag av planmässighet. 

Mellan 1930-talet och 1970-talet planerades sjukhusen med utgångspunkt i landstingens 

geografiska indelning i sjukvårdsdistrikt, med tillhörande upptagningsområden. 

Utgångspunkten för lokaliseringen av vårdcentralerna har varit det geografiska 

befolkningsansvaret. Inom sjukhusen har uppdelningen i verksamhetsenheter följt medicinens 

specialisering och sub-specialisering, där den traditionella basen varit klinikerna.  

 

Under första delen av 1990-talet inträffade ett flertal förändringar som påverkade 

vårdproducenterna. Bakgrunden var nya värderingar i samhället vilka kanaliserades genom 

politiska beslut, förändrade ekonomiska förutsättningar för sjukvården och slutligen 

teknologiska förändringar.  

 

Konkret resulterade detta i ökade möjligheter för allmänheten att välja vårdgivare, vilket 

åtminstone i vissa delar av landet fick konsekvenser för vårdgivarna i form av minskat eller 

utökat patientunderlag. I kombination med prestationsrelaterade ersättningsformer till 

vårdgivarna kunde förändrade patientströmmar även få ekonomiska konsekvenser. Inom det 

teknologiska området blev användningen av mer dagkirurgi och mindre invasiva procedurer 

märkbara, stimulerade av nya ersättningsformer, där resultatet blev ett minskat utnyttjande av 

vårdplatser vilka kunde avvecklas. Genom ökade möjligheter att bedriva sjukvård i hemmet, i 

samverkan mellan landsting och kommun, var det möjligt att ytterligare reducera antalet 

vårdplatser. Den minskade benägenheten bland landstingen inom respektive sjukvårdsregion 
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att remittera patienter har i stor utsträckning påverkat region/universitetssjukhusen i form av 

ett minskat patientunderlag, vilket också bidragit till avvecklingen av vårdplatser.  

 

Även om diskussionen om sjukvårdens framtida struktur tidvis har varit livlig har ytterst få 

sjukhus i Sverige avvecklats helt. Däremot har i vissa fall betydande förändringar skett i 

fördelningen av uppgifter mellan sjukhusen. Samverkan mellan sjukhus har blivit vanlig och i 

några fall har en sammanslagning av två sjukhus genomförts. Ett exempel på det sistnämnda 

är bildandet av Blekingesjukhuset 1996 genom ett samgående mellan sjukhusen i Karlskrona 

och Karlshamn samt omstruktureringen bland sjukhusen i Göteborgsområdet. Vid ett antal 

sjukhus utförs akutkirurgi endast under dagtid, medan akuta operationer under andra tider på 

dygnet hänvisas till andra sjukhus. Man kan förvänta sig en fortsätt utveckling i denna 

riktning, d v s att innehållet i sjukhusens verksamhet förändras. En inre omstrukturering kan 

ske genom att akut verksamhet koncentreras till vissa sjukhus och planerade operationer till 

andra enheter. Vissa sjukhus kan behålla endast vård- och observationsplatser, eller bedriva 

rehabilitering, medan andra enheter står för den aktiva interventionen.   

 

Ny informationsteknologi har faktiskt ökat möjligheterna att bevara mindre sjukhus samtidigt 

som dessa enheter får tillgång till hög kompetens. Genom utvecklingen av teleradiologi kan 

röntgenbilder skickas för tolkning till ett annat sjukhus och en överföring av provsvar kan ske 

mellan vårdenhet och laboratoriet. Med videokommunikation öppnas möjligheter till en 

dialog mellan stora och mindre sjukhus. Konsultation kan ske på distans genom att den 

behandlande läkaren i direkt dialog får tillgång till specialistkompetens på annan ort. 

Nyttjandet av telemedicin kan underlätta övergången till mer sjukvård i hemmet. Via en 

bärbar dator kan sjukvårdspersonal lägga in uppgifter om patienter och hämta ned patientens 

journal (Westander 1995).  

 

På flera platser i landet pågår ett internt förändringsarbete vid sjukhus som syftar till att 

åstadkomma en mer patientcentrerad vård. Avsikten är att bryta upp mindre lämpliga 

strukturer — t ex den traditionella klinikorganisationen — vilket sker genom att den egna 

organisationen analyseras systematiskt med utgångspunkt i ett flödesbaserat synsätt. 

Resultatet kan bli en organisation som byggs kring patientgrupper, skapandet av nya 

centrumbildningar eller införandet av nya rutiner för överföring av information mellan 

vårdgivare. Genom att använda informationsteknologi går det att följa patientens väg inom 

sjukhuset. Exempel på olika lösningar erbjuder Skene lasarett i Älvsborg och Borås lasarett. 

Vid den förra enheten har s k terapilinjer organiserats för olika sjukdomsgrupper, där en 

multiprofessionell personalgrupp ansvarar för att vården utvecklas för respektive 

patientgrupp, samt föreslår förändringar och ser till att personalen får rätt utbildning. Vid 
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Borås lasarett har programområden för sjukdomsgrupper skapats där de ansvariga kommer 

från olika klinik- och basenheter. Uppgiften är att identifiera vårdkedjor och vårdprogram 

skall utformas för specifika diagnoser eller sjukvårdsbehov. Sjukhusens klinikstruktur har på 

många håll genomgått stora förändringar, där sammanslagningar i centrumbildningar och 

divisioner har inneburit nya samarbetsrelationer. Olika försök har genomförts som syftar till 

att integrera specialistvården vid sjukhusen med primärvården. 

 

Vid sidan av strukturella förändringar har sjukvårdshuvudmännen på olika sätt arbetat med 

organisationsutveckling. I detta sammanhang har chefsutvecklingsprogram och andra 

kompetenshöjande insatser varit viktiga. Vi återkommer till detta längre fram. 

 

Trycket på vårdproducenterna att förändra såväl yttre struktur som inre organisation kommer 

troligen inte att minska framöver. I skärningspunkten mellan nya värderingar, ny teknologi 

och pressad ekonomi kommer vårdgivarna i likhet med staten att tvingas söka efter nya 

lösningar. 

  

Den medicinska professionen 

 

Den klassiska bilden av läkaren är den ensamme praktikern som har svårt att ta ett större 

samhällsansvar för sjukvården eftersom den kliniska verksamheten betonar det unika framför 

det generella (Freidson 1970). Denna bild har med tiden blivit inaktuell, eftersom läkarna i allt 

större utsträckning agerar i kollektiv och tillsammans med andra yrkesgrupper. Läkarna har 

blivit mer beroende av hur den medicinska verksamheten är organiserad. Dessutom har kraven 

på läkarkåren ökat med avseende på anpassning till en situation med begränsade resurser, där 

finansiärer i form av staten, kommunala organ eller försäkringsgivare formulerar villkoren 

(Hoffenberg 1986; Wilsford 1991). Arbetssituationen för läkarna har också påverkats när 

kraven att inhämta och tillgodogöra sig information om nya medicinska rön blir mer 

påträngande. Eftersom informationsmängden har ökat markant har det — trots specialisering 

och sub-specialisering — blivit svårare för läkaren att hinna ta del av all relevant information. 

Därmed har beroendet av sammanställningar och synteser av forskningsresultat med tiden 

blivit större. Det finns tendenser till en segmentering av den medicinska professionen, genom 

att vissa läkare — framför allt de verksamma vid undervisningssjukhus — förväntas delta i 

utarbetandet av rekommendationer och lägga fast behandlingsstandard (Freidson 1989). Man 

kan notera att till väsentlig del har läkemedelsindustrin svarat för kunskapsöversikter och 

fortbildningsinsatser för läkare. 
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I många länder stimuleras läkarna — som en motvikt till fragmentiseringen — till att delta i 

diskussioner om resursfördelning, medicinsk ändamålsenlighet och till att se sjukvården i ett 

större perspektiv. Läkare förväntas medverka i sammanhang utöver rent medicinska. Ett 

svenskt exempel som följer denna trend är bildandet av en sektion för administrativ medicin 

inom Svenska läkaresällskapet. Detta markerar ett ökat engagemang från delar av den svenska 

läkarkåren som önskar ta en aktiv del i reformeringen av sjukvårdssystemet.  

 

Den traditionella bilden av förhållandet mellan läkare och patient var att den senare inte 

förväntades delta i den kliniska beslutsprocessen utan stillatigande acceptera läkarens beslut. 

Denna bild underbyggdes av föreställningen att läkaren alltid förväntades agera i patientens 

intresse och dirigera alla beslut därefter (Katz 1984). I en situation där patientens roll som 

informerad ”konsument” alltmer betonas och där utbildningsnivån i samhället höjs har det 

blivit omöjligt att förvisa patienten till en helt passiv roll. Alltmer framhålls betydelsen av 

patientens medverkan i utformningen av behandlingen; motivet är inte bara att detta stärker 

patientens autonomi utan att deltagandet också ger bättre förutsättningar för goda 

behandlingsresultat. I Sverige har från 1999 vårdgivarens skyldighet att ge patienten en 

individuellt anpassad information om bl a hälsotillstånd preciserats i lag. Vidare blir 

vårdgivaren – i praktiken den behandlande läkaren - skyldig att ta hänsyn till patientens val av 

behandling där två eller flera alternativ är möjliga. Vårdgivaren ska i vissa situationer vara 

skyldig att medverka till att patienten får möjlighet att diskutera sin sjukdom och behandling 

med ytterligare en läkare (s k second opinion). Uppfattningen om hur långt man bör och kan 

sträcka sig när det gäller patientens aktiva medverkan kan variera, men det är tydligt att 

läkarrollen redan har påverkats. Samtidigt som flertalet patienter sannolikt önskar se läkaren 

som expert förväntas denne kunna förklara tillgängliga behandlingsalternativ, dess fördelar 

och risker. Detta ställer ytterligare krav på läkarna att hålla sig informerade och att kunna 

stödja patienterna i en beslutsprocess som gäller den enskildes hälsa och livskvalitet (Deber 

1994). I tider av resursknapphet där kraven på ekonomiskt hänsynstagande ökar, blir det 

kliniska beslutsfattandet alltmer komplicerat vilket påverkar läkar-patientrelationen. 

 

Andra vårdyrkesgrupper 

 

Under 1900-talet har hälso- och sjukvården utvecklats från att ha varit en verksamhet byggd 

runt ett fåtal yrkesgrupper – läkare, sjuksköterska, ekonomipersonal – till att bli alltmer 

differentierad vad gäller deltagande yrkesgrupper. Efter det andra världskriget uppvisade 

sjukvården i de västliga demokratierna en stark volymtillväxt, med betoning på 

sjukhusbaserad vård. I Sverige fick detta stora konsekvenser eftersom personalförsörjningen 

till en början inte var i paritet med expansionsplanerna. Hotellfunktionen inom sjukhusen kom 
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att skötas av yrkesgrupper med relativt kort formell utbildning. Medicinalpersonalen – främst 

läkare och sjuksköterskor - var fåtalig, vilket medförde behov av omfattande delegering av 

arbetsuppgifter. För svenskt vidkommande innebar detta t ex att sjuksköterskor kom att 

handha uppgifter som i andra länder var reserverade för läkare. Under 1960-talet ökade 

utbildningskapaciteten för yrkesgrupper inriktade mot hälso- och sjukvård. Mellan 1970 och 

1990 ökade antalet sjuksköterskor med 156 procent. Yrkesgrupperna blev också fler i antal 

inom offentlig vård, t ex sjukgymnast, psykolog och senare kurator och arbetsterapeut. Efter 

1990 har ökningstakten för t ex sjuksköterskor avtagit medan detta inte gäller för t ex 

kuratorer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Inom yrkesgrupper som saknar 

högskoleutbildning har en omfattande reducering skett inom landstingen. Yrkesgrupper med 

högskoleutbildning dominerar allt mer i det patientnära arbetet (Anell och Persson 1996).  

 

Situationen är annorlunda i kommunerna vad gäller den personal som är verksam inom vård 

och omsorg. Ädelreformen innebar att personal med medellång vårdutbildning tillfördes 

kommunerna. En viss nyrekrytering har också skett under 1990-talet av personal med längre 

utbildning. Totalt sett är dock yrkesgrupper med högskoleutbildning i minoritet bland 

kommunernas vård och omsorgspersonal. Som exempel kan nämnas att kommunerna 1997 

hade omkring 10 000 sjuksköterskor anställda i vård och omsorg (huvudsakligen riktade mot 

äldre) medan landstinget hade drygt 50 000 sjuksköterskor anställda. Den stora förändringen 

för kommunernas del under 1990-talet har varit bland yrkesgrupper med kort formell 

utbildning. Kommunerna hade i början av 1990-talet omkring 100.000 vårdbiträden – varav 

många saknade formell utbildning - och 7000 undersköterskor. År 1997 fanns inom 

kommunerna omkring 80 000 vårdbiträden och 42 000 undersköterskor – en förändring som 

dels är ett resultat av övertagande av personal från landstingen och dels återspeglar 

utbildningsinsatser (Kommunförbundet 1998b; Socialstyrelsen 1998b). 

 

Den svenska hälso- och sjukvården präglades länge av en storskalighet, med basen i 

sjukhusens öppen- och slutenvård med dess hierarkiska vårdorganisation. Under den gångna 

10-årsperioden har en utveckling skett bort från slutenvård, i riktning mot öppenvård och 

primärvård. Vi ser också början på en trend mot allt mer avancerad sjukvård som bedrivs i 

patientens eget hem.  

 

En förändring bort från storskalighet och hierarkisk organisation får sannolikt konsekvenser 

för de yrkesgrupper som uppträder vid sidan av den medicinska professionen i det patientnära 

arbetet. Större krav vad gäller kompetens kommer att ställas på dessa yrkesgrupper när arbetet 

bedrivs mer i tvärprofessionella arbetslag. Det innebär troligen krav på en längre formell 

utbildning i kombination med större inslag av forskning bland andra yrkesgrupper än läkare. 
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Vi ser t ex att en mycket stor andel av yngre sjuksköterskor är intresserade av att höja sin 

yrkeskompetens genom vidare studier. Det finns ett stort intresse bland sjuksköterskor att 

arbeta mer med patientinformation och rådgivning, men det finns också ett starkt intresse att 

arbeta med medicinska uppgifter (Rosén och Persson 1998). Samtliga dessa arbetsuppgifter 

ställer rimligtvis ökade krav på förmågan att självständigt kunna inhämta och bedöma 

vetenskapliga underlag. Insikt i evidensbaserad vård blir en nödvändighet för alla 

yrkesgrupper med patientkontakt, inte bara läkare. Bland t ex sjuksköterskor finns en 

internationell trend mot att i ökad utsträckning ta modern informationsteknologi i bruk för att 

sprida information i syfte att stärka yrkesrollen (”nursing informatics”) (Mantas 1998; 

Nagelkerk, Ritola och Vandort 1998). 

 

Patienter och patientföreningar 

 

Inte bara i Sverige utan även i många andra länder har frågan om patienternas — allmänhetens 

— ökade inflytandet i sjukvården och formerna för detta kommit att uppmärksammas. I 

debatten framhålls vanligtvis det värdefulla och det nödvändiga i att patienter kan göra aktiva 

val i sjukvården, men även de problem som kan uppstå i en sådan situation (Coulter 1997).  

 

Frågan gäller dels möjligheterna för allmänheten att välja vårdgivare — sjukhus och läkare — 

och dels utrymmet och formerna för patienternas medverkan i valet av behandlingsmetoder. 

Det förstnämnda får en särskild tyngd när de ekonomiska villkoren för sjukvården ändras i 

riktning mot större inslag av prestationsrelaterad ersättning. Patientens val av vårdgivare får 

under sådana förhållanden ekonomiska konsekvenser för vårdgivaren. I takt med 

metodutvecklingen i sjukvården tenderar antalet behandlingsalternativ vid olika 

sjukdomstillstånd att öka. En allt större del av vårdinsatserna syftar till att förbättra 

patienternas livskvalitet. Många behandlingsbeslut föregås av en avvägning mellan måttligt 

förväntade förbättringar i välbefinnandet hos patienten och små men inte obetydliga risker 

förenade med olika behandlingsalternativ. I modern sjukvård kräver behandlingsbeslut och 

resultatmätning en ökad medverkan från patienterna som i sin tur behöver tillgång till adekvat 

information. Olika patient- och befolkningsföreträdare kan vara pådrivande i denna process. 

Valet av behandlingsform kan få stora konsekvenser för såväl den enskilde som vårdgivaren 

(liksom finansiären av vården). Det kan t ex gälla valet mellan att avvakta sjukdomens 

utveckling och att påbörja en behandling.  

 

En förutsättning för patienternas möjlighet att ta ställning till alternativ i sjukvården — vare 

sig detta avser vårdgivare eller behandlingsmetod — är tillgången till och möjligheter att 

tillgodogöra sig information. Informationen kan ta sin utgångspunkt i resultat och 
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kvalitetsmått och spegla verksamheten hos olika vårdgivare. Resultat- och kvalitetsmått kan 

avse både vårdgivarens service i form av väntetider och tillgängliga faciliteter, samt 

patienttillfredsställelse (mätt med olika enkäter), men även medicinska resultat såsom 

mortalitet, samt indikatorer på bristande kvalitet i form av negativa incidenter, infektioner och 

reoperationer.   

 

I USA har en delstat sedan början av 1990-talet offentliggjort mortalitetssiffror efter ingrepp i 

hjärtat (bypass-operationer) relaterade till sjukhus men också till enskilda läkare (riskjusterade 

mortalitetstal). I Sverige har under 1990-talet uppgifter över t ex antalet kejsarsnitt vid olika 

sjukhus publicerats. Socialstyrelsens redovisning av mortaliteten vid landets sjukhus för 

patienter med hjärtinfarkt skapade mycket diskussioner. 

 

Det finns varierande uppfattningar om hur långt man bör sträcka sig då det gäller att 

tillhandahålla information till allmänheten/patienter. Vilken typ av information skall 

tillhandahållas? Det är väsentliga skillnader mellan information som avser behandlingsformer 

— synteser av vetenskapliga rön i populariserad form — och faktisk resultatinformation från 

sjukvården, t ex mortalitetssiffror från olika sjukhus. Vem skall tolka informationen? Är det 

läkaren som skall kommunicera all information till patienten eller skall en tredje part — 

landsting eller myndigheter — förse allmänheten med ”kvalitetskontrollerad” information? 

(Se vidare Garpenby och Carlsson 1996) 

 

Hur aktiv skall sjukvården vara när det gäller att tillhandahålla information? Det finns 

argument som talar för att individen har rätt att få tillgång till all information som kan ha 

relevans för den egna livssituationen, men det går också att finna argument för att information 

både kan förvirra och till och med skada den enskilde i vissa lägen (de Haes och Molenaar 

1997).  

 

Den viktigaste konsekvensen av större öppenhet inom hälso- och sjukvården, och ökad 

tillgång till information, blir sannolikt bättre möjligheter för den enskilde att förstå sin 

sjukdom och dess behandling, samt att föra en dialog med vårdpersonalen. För personalen 

betyder det en större möjlighet att få kunskap om patienternas erfarenheter och upplevelser av 

sjukdom och behandling (Øvretveit 1996). Som tidigare konstaterats har patienternas rätt till 

information preciserats i HSL från 1 januari 1999. 

 

 

 

 



29 

 

Industrin 

 

Företag inriktade mot att förse sjukvårdssektorn med insatsvaror har ökat sin andel i 

världsekonomin högst påtagligt under 1980- och 90-talen. I många länder i Europa och 

Nordamerika har läkemedelsindustrin och medicintekniska företag flyttat fram sina positioner 

och blivit allt viktigare inslag i näringslivet (Sharp 1991). Ett uttryck för detta är att forskning 

och utveckling (FoU) inriktad mot medicin och hälso- och sjukvård ökar i omfattning, främst 

inom den privata sektorn. I USA har industrins andel av FoU ökat från 42 procent 1986 till 52 

procent 1995 (Neumann och Sandberg 1998). läkemedelskostnadernas andel av 

sjukvårdskostnaderna har ökat under de senaste 10 åren i Sverige liksom i många andra 

länder. I Sverige utgjorde läkemedelskostnaderna 9 procent av sjukvårdskostnaderna år 1986 

medan de hade ökat till 16 procent år 1996 (Socialstyrelsens 1998b). Konkurrensen inom 

läkemedelsbranschen har tilltagit i styrka, vilket avspeglar sig i företagens ansträngningar att 

nå fram till nyckelgrupper i sjukvården som kan styra efterfrågan, främst läkarna, men även 

sjuksköterskor och barnmorskor med förskrivningsrätt är intressanta i detta sammanhang. 

Informationsflödet till förskrivare av läkemedel har successivt ökat i omfattning och idag är 

industrin en mycket stark part i detta avseende. Man kan under senare delen av 1990-talet 

även förmärka ett ökat intresse från industrins sida att nå ut till allmänheten, vilket kan ske 

genom direkt annonsering, men också indirekt genom att man via t ex intressanta 

forskningsprojekt söker väcka massmediernas intresse i syfte att få till stånd nyhetsartiklar.  

 

Läkemedelsföretagen nöjer sig emellertid inte med riktad information kring sina produkter. 

Det har blivit allt vanligare att industrin anordnar utbildning för läkare i hur sjukdomar skall 

diagnostiseras och behandlas (se vidare avsnitt 6.2). Vad industrin ägnar sig åt kan faktiskt 

uppfattas som en form av ”kunskapsstyrning”. I en delrapport till HSU 2000 tolkas 

övergången från äldre och billigare läkemedel till nya och dyra läkemedel som till stor del ett 

resultat av företagens marknadsföringsåtgärder och utbildningsaktiviteter (SOU 

1995:122:235). Situationen håller också på att förändras genom introduktionen av allt fler s k 

livsstilsrelaterade läkemedel, t ex Viagra för män med impotens och Xenical mot fetma, som 

under 1998 godkändes inom EU. 

 

Den statliga kommittén HSU 2000 har pekat på behovet av att offentliga aktörer kompletterar 

och i viss mån nyanserar och reviderar industrins information inom läkemedelsområdet. Det 

finns sedan tidigare ett antal offentliga organ som har till uppgift att sprida information om 

läkemedel och medverka till kunskapsuppbyggnad hos sjukvårdens personal. På den 

nationella nivån är detta Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, SBU och Apoteket AB. Dessa 

organisationer har kompletterats med regionala läkemedelsinformationscentraler och 
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rådgivande läkemedelskommittéer, där de sistnämnda tilldelas en tydligare roll som 

landstingens expertorgan. I samband med att ansvaret för finansieringen av läkemedel i öppen 

vård förs över till landstingen betonas vikten av att också utveckla de lokala 

läkemedelskommittéerna, för att dessa bl a skall kunna medverka i fortbildnings- och 

informationsverksamhet gentemot sjukvårdspersonalen.10  

 

Massmedier 

 

Fri opinionsbildning är ett fundamentalt inslag i det demokratiska samhället. Att medierna 

kommit att spela en allt viktigare roll för att informera medborgarna om olika 

samhällsförhållanden råder det inget tvivel om, även om det kan vara svårt att fastställa i 

vilken grad och hur mediebilden bidrar till att forma befolkningens åsikter i olika frågor. Även 

hälso- och sjukvården är utsatt för en allt intensivare uppmärksamhet från mediernas sida. 

Man kan notera att under den period då tillväxten inom hälso- och sjukvården var särskilt 

stark — 1960 till 1980 — var massmediernas intresse för denna samhällssektor begränsat 

(Westerståhl och Johansson 1985). Däremot har intresset för hälso- och sjukvården förstärkts i 

takt med att resurstillgången minskat — märkbart under 1980- och 90-talen — då sjukvården 

kom att uppvisa mer av dramatik och kontroverser. Att sjukvården blivit ett högintressant 

område framgår t ex av etableringen av Dagens Medicin som specialiserat sig på 

nyhetsrapportering, med inslag av undersökande journalistik. Andra exempel på nya 

tidskrifter utgör Läkemedelsvärlden som publiceras av den ideella föreningen 

Apotekarsociteten samt den mer kommersiella Medikament. 

 

Medierna förmedlar vanligtvis en stark tilltro till högteknologi och intervention i den 

mänskliga organismen med hjälp av sofistikerad apparatur och läkemedel. En viss 

rapportering om problem med teknologier förekommer, men denna är av liten omfattning i 

förhållande till den uppmärksamhet som ägnas nya behandlingsmetoder. Det medicinska 

materialet konkurrerar med material från andra samhällsområden. Det medför att 

akutsjukvårdens teknologier har lättare att komma i fokus än teknologier inom t ex 

primärvård, långvård och psykiatri (Carlsson, Garpenby och Bonair 1991).  

 

Medierna arbetar inte förutsättningslöst och nyhetsförmedlingen präglas av urval i olika steg. 

Aktörer inom såväl den medicinska forskningen, inom det offentliga sjukvårdssystemet som 

representanter för kommersiella intressen har möjlighet att påverka medierna beträffande valet 

                                                 
10 Man kan notera att aktörer inom läkemedelsindustrin visat intresse för läkemedelskommittéernas arbete med 
information och också tagit vissa initiativ för att etablera ett samarbete genom att erbjuda plats på internet 
(Blohm 1998). Det finns åtminstone ett exempel i landet där ett företag samarbetar med en regional 
läkemedelskommitté kring utbildning. 
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av ämnen och hur dessa behandlas. Det intresse som medierna från tid till annan ägnar vissa 

sjukdomar eller lovande behandlingsformer har inte sällan sitt upphov i en medveten strategi 

bland olika aktörer som går ut på att få uppmärksamhet. Medborgarnas ökade kunskap och 

intresse för medicinska frågor och sjukvårdsfrågor kommer dock att ställa högre krav på 

mediernas rapportering. Det kan också finnas anledning för såväl staten som 

sjukvårdshuvudmännen att söka balansera informationsutbudet i medierna genom egna 

insatser på detta område. Ett aktuellt exempel utgör läkemedelsinformation till allmänheten. 

Vi kan konstatera att det finns ett förslag att staten, utöver den information som förmedlas 

genom vårdgivare och apotek, skall svara för ”massdistribuerad läkemedelsinformation av 

generell karaktär”, samordnad inom en myndighet (SOU 1998:41:14). Exakt vilken 

omfattning på denna information som eftersträvas är oklart, men uppenbarligen tänker man 

sig någon form av ”samlad auktoritativ informationskälla”, möjligen i samverkan med 

InfoMedica (en informationsdatabas som riktar sig till allmänheten med landstingen och 

Apoteket AB som huvudmän). 

 

3.2 Ändrade relationer skapar behov av nya styrformer 

 

Man kan peka på några generella anledningar att utveckla nya styrformer. En viktig anledning 

kan vara att de styrformer som vanligtvis tillämpas inom en samhällssektor inte visar sig leda 

till förväntade resultat. En annan anledning kan vara att man önskar åstadkomma något helt 

nytt och därför väljer bort traditionella styrformer som förväntas vara mindre adekvata. En 

tredje anledning kan vara att relationerna mellan olika aktörer har förändrats, så att 

kapaciteten hos den styrande parten och den styrda parten har påverkats.  

 

Det ökade intresset för kunskapsstyrning kan hänföras till de tre ovan angivna skälen. Som 

tidigare konstaterats har staten numera en begränsad uppsättning styrformer till sitt förfogande 

gentemot sjukvården, och dessa är främst generella och icke-preciserade.11 Om det finns en 

stark önskan att påverka sjukvården i dess möte med allmänheten behöver sannolikt nya 

styrformer utvecklas. Utan tvekan har relationen mellan sjukvårdens aktörer förändrats, 

liksom kapaciteten. Idag spelar industrin (läkemedelsföretag och den medicintekniska 

industrin), patienterna och dess organisationer samt massmedierna en större roll än tidigare. 

Kapaciteten och kompetensen hos sjukvårdshuvudmännen har ökat, och fortsätter att öka i 

takt med att ”regioner” bildas. Betydelsen av statens insatser minskar då dessa ställs mot den 

kompetens som sjukvårdshuvudmännen numera besitter. Vad som är särskilt påtagligt är 

industrins starka ställning idag jämfört med några decennier tillbaka. Industrins roll som 

”skapare av kunskap” i sjukvården, i form av utbildningsinsatser och stöd till forskning är 

                                                 
11 För en närmare diskussion av dessa begrepp se avsnitt 4.2 
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omfattande. Hur relationen mellan industrin och sjukvårdens professioner kommer att se ut 

framöver är oklart — förändringar kan komma att ske, vilket kan motivera industrin att ägna 

större uppmärksamhet åt information riktad till patienter och allmänhet – denna tendens är 

redan märkbar.12 Kombinationen av en bättre informerad allmänhet – där information kommer 

från flera olika källor, och där bara ett fåtal kontrolleras av staten och sjukvårdshuvudmännen 

– och större rättigheter för patienter att påverka sin egen vård kommer att förändra såväl 

efterfrågan på sjukvård som förutsättningarna att ge vård.  

 

I detta perspektiv kan statens ambitioner att förstärka inslagen av kunskapsstyrning betraktas 

som en kvarvarande möjlighet att aktivt påverka utformningen av sjukvårdens möte med 

patienterna, men också som en balanserande kraft till den ”kunskapsstyrning” som i ökad 

utsträckning utövas av andra aktörer i samhället.  

                                                 
12 Frågan om läkemedelsindustrins relation till allmänheten är känslig. I Sverige har branschen 
(Läkemedelsindustriföreningen) genom att inrätta Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation (NBL) 
sökt upprätthålla en självreglering. Branschens uppfattning om hur informationen till allmänhet respektive 
anställda i hälso- och sjukvården bör utformas finns kodifierad i en särskild regelsamling (”Regler för 
läkemedelsinformation”) Under 1998 prövades i NBL ett ärende avseende ett pressmeddelande från ASTRA som 
publicerades på Internet. Publicering på Internet är särskilt komplicerad eftersom hemsidor i regel är öppna för 
allmänheten (se vidare Falk-Wadman 1998). 
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4. Vad innebär det att styra? 
 

4.1 Inledning 

 

I varje social relation — mellan individer, grupper eller formella organisationer — uppstår 

situationer då individer/aktörer önskar påverka andra individer/aktörer i syfte att förändra 

preferenser och beteenden. Detta kan benämnas styrning. I första hand används begreppet för 

att beskriva former för påverkan inom och mellan formella organisationer och organisatoriska 

nivåer inom stater.  

 

Alla relationer mellan aktörer är inte ett uttryck för ambitionen att påverka eller styra. Det är 

emellertid vanligt att aktörer — individer eller organisationer — genom olika medel söker 

påverka och förändra beteenden sinsemellan. Olika styrformer kan så gott som alltid hänföras 

till en begränsad uppsättning kategorier (Lundquist 1987:112). Dessa är tvång (coercion), 

sanktioner (sanctions), utbyte (exchange), auktoritet (authority), övertalning (persuasion) och 

förändring av omgivningen (change of reality).  

 

Även om tvång också förekommer i den demokratiska staten är detta en styrform som inte är 

särskilt relevant i sjukvårdssammanhang. Sanktioner kan vara positiva eller negativa, i form 

av hot om åtgärder eller löfte om belöningar. Utbyte av information och tjänster, liksom 

förhandlingar och kompromisser kan också användas för att få en aktör att ändra sina 

preferenser och därmed beteendet. Auktoritet som styrform bygger i den demokratiska staten 

på befolkningens samtycke — att beslut eller handlingar anses ha tillkommit på ett rättmätigt 

sätt – att de har en acceptabel legitimitetsgrund.  

 

Övertalning innebär att förändra inställningen hos den styrda i avsikt att denne skall uppfatta 

sin omgivning och sin situation på ett nytt sätt, och därmed finna det lämpligt att förändra sitt 

beteende. Styrformer med inslag av utbildning och informationsspridning är en form av 

indirekt övertalning. Det finns tecken på att denna styrform vinner ökad betydelse i situationer 

där grundläggande handlingsmönster måste påverkas. Inom det institutionella ramverket för 

EU är det vanligt att tillämpa ”reglering genom information.” (Majone 1997). 

 

Det finns också möjligheter att påverka omgivningen runt en aktör, eller göra denna beroende 

av andra aktörer, i syfte att påverka i en riktning som den styrande önskar (för ett exempel 

med anknytning till hälso- och sjukvård se Döhler 1995). En möjlighet är att skapa nätverk 

där en form av kollektivt ansvar håller samman och påverkar deltagarna (Majone 1997). Det 

sistnämnda förfaringssättet ligger nära de effekter som eftersträvas när uppgifter överlåts till 



34 

 

professionella organisationer (d v s att organisationens etiska regler, inslaget av kollektiv 

självreglering etc. skall resultera i lämpliga handlingslinjer). 

 

4.2 Styrningens innehåll och riktning 

 

Olika styrformer kan klassificeras efter kriterier som utgår från hur den styrande avser att 

penetrera den styrda (Lundquist 1987). Ibland kombineras styrformer av olika karaktär och 

utfallet låter sig då inte alltid förutsägas. Den styrande tvingas ibland skifta mellan olika 

styrformer, beroende på hur den styrda reagerar. 

 

(a) Riktad vs. Icke-riktad styrning. Den förra styrformen avser initiativ riktade mot en 

specifik aktör eller flera utvalda aktörer. Den senare styrformen penetrerar omgivningen, eller 

tar omvägen över en tredje part, som indirekt påverkar den styrda. En icke-riktad styrning 

ställer andra krav på den som initierar processen (den styrande), eftersom denne måste ha 

förmågan att förutse reaktionen hos den styrda när förutsättningarna i omgivningen förändras. 

En vanlig form för icke-riktad styrning är att låta den styrda ingå i en grupp och bli beroende 

av aktiviteter i denna grupp. 

 

Exempel: 

 

 Riktad styrning Icke-riktad styrning 

 

 Etableringskontroll för Överföring av kostnads- 

 tandläkare i samband ansvaret för privata läkare 

 1974 års tandvårdsreform och sjukgymnaster till 

  landstingen 1994 

 

(b) Direkt vs. Indirekt styrning. Det förstnämnda fallet avser en situation där den styrande 

tydligt anger hur den styrda skall agera. Direkt styrning som inte ger avsedd effekt måste ofta 

kompletteras med indirekta former. En vanlig form av indirekt styrning innebär att den 

styrande tillhandahåller resurser så att den styrda kan utveckla sin kapacitet på längre sikt. 

Men det kan även innebära att den styrande tillhandahåller ett forum som stärker 

beslutsfunktionen hos den styrda, att etablera tydliga regler, men också att skapa entusiasm 

hos den styrda. 
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Exempel: 

 

 Direkt styrning Indirekt styrning 

 

 Föreskrifter Utarbetande av vetenskapligt 

 rörande handläggning underlag som stöd för    

 av patienter med medicinskt beslutsfattande 

 vissa tillstånd 

 

(c) Specifik vs. Generell styrning. En styrprocess kan avse ett enskilt fall eller ett enstaka 

problem — specifik styrning — eller flera fall eller problem — generell styrning. I dagens 

samhälle dominerar generell styrning. Den styrande kan dock finna att en uppsättning aktörer 

reagerar väldigt olika beroende på att de inte kan, respektive inte vill, följa den styrandes 

intentioner. Särskilt problematiskt blir det med skilda typer av reaktioner, där olika aktörer är 

mer eller mindre ovilliga, respektive brister i förmåga. Den styrande kan då välja att ändra 

styrform och tillgripa en mer indirekt men specifik metod. Den kan också innebära att den 

styrande tvingas bryta ut olika problem och bearbeta dem separat. Detta är emellertid 

tidsödande och betydligt mindre effektivt än generell styrning. 

 

Exempel: 

 

 Specifik styrning Generell styrning 

 

 Införandet av vårdgaranti Hälso- och sjukvårdslagen 

 för specifika tillstånd Prioriteringsutredningens utveckling  

  av en s k etisk plattform  

 

(d) Preciserad vs. Icke preciserad styrning. Avsikten med styrningen kan vara mer eller 

mindre exakt formulerad. En precisering av målsättning kan ibland ske genom en förhandling 

mellan den styrande och den styrda. Denna variant innebär oftast att den styrande överlämnar 

till den styrda att avgöra vilka aktiviteter som behövs för att uppnå målsättningen. Bristen på 

klarhet beträffande syftet med styråtgärder beror inte alltid på oförmåga hos den styrande att 

precisera avsikten, utan det kan också bero på ovilja (vilket i vissa fall kan bottna i en önskan 

att inget konkret skall komma ut av ett visst initiativ). En tydlig formulering av avsikter ställer 

också krav på den styrande vilka kan vara svåra att leva upp till. En annan och viktig 

anledning till att en icke preciserad styrform väljs framför preciserad kan vara den snabbt 

skiftande omgivningen. Den styrande tvingas välja en direkt men icke preciserad styrform, 
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som kompletteras med en indirekt styrform, som syftar till att öka den styrdas 

anpassningsförmåga. 

 

Exempel: 

 

 Preciserad styrning Icke preciserad styrning 

 

 Utveckling av s k Överenskommelser mellan stat och 

 nationella riktlinjer, huvudmän om allmänna förbättringar  

 t ex för diabetesvård i hälso- och sjukvården t ex för  

  att öka tillgängligheten 

 

 

4.3 I vilken riktning utvecklas statens styrformer? 

 

Olika styrformer kan förekomma parallellt och kan kombineras. Att påverka 

handlingsmönster och beteenden i ett komplext samhälle innebär inte någon form av ”linjär” 

process, där alla åtgärder driver en organisation eller aktör i en viss riktning. Att styra innebär 

inte minst att förändra kapaciteten hos den man önskar påverka, vilket kan få avsedd effekt 

först på sikt. Tillämpningen av styrformer inom hälso- och sjukvårdssektorn kan i vissa 

avseenden synas förbryllande. Vår tolkning är dock att staten främst önskar (alternativt har 

möjlighet att) tillämpa en icke-riktad och generell styrning. Det är mycket mer komplicerat att 

använda riktade och specifika former – de kräver i regel en detaljerad kunskap om den process 

man önskar påverka. I ökad utsträckning nyttjas också indirekt styrning, t ex framtagningen av 

kunskapsunderlag. Men sjukvården är en komplicerad organisation med många beslutsfattare. 

Staten måste förbehålla sig rätten att i olika situationer välja alternativa styrformer. Ofta är 

frågan om staten kan agera genom ombud, t ex att överlåta ansvaret på landsting och 

kommuner, eller om staten tvingas agera direkt mot t ex sjukvårdens professioner. Ett aktuellt 

exempel utgör läkemedelsområdet där huvudlinjen är att flytta över ansvaret till 

sjukvårdshuvudmännen, men eftersom kontrollen av läkemedel vilar på många beslutsfattare 

– varje förskrivare – tvingas staten ibland agera mot dessa beslutsfattare genom andra 

styrformer, både direkta (föreskrifter) och indirekta (utbildning).  
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5. Att styra mot ett kunskapsbaserat beslutsfattande i hälso- 
och sjukvården 
 

5.1 Kunskap finns i flera former 

 

Kunskap kan förekomma i många olika former. Kunskap har speciella egenskaper som gör att 

den inte förbrukas, utan tvärtom förökas genom spridning, eftersom den stärker förmågan hos 

många individer. Enligt en uppslagsbok avses med kunskap: ”Välbestämd föreställning om ett 

visst förhållande eller sakläge.” 

 

Begreppet är dock ingalunda särskilt lättfångat, vilket en mängd tänkare alltsedan antikens 

dagar har konstaterat. Platon var en av de först kända som intresserade sig för 

kunskapsbegreppet. Filosofer har framför allt ägnat sig åt att analysera hur kunskap kan 

etableras och vad som konstituerar säker kunskap — om det räcker att förnuftsmässigt 

fastställa vissa förhållanden eller om det krävs hjälp av sinnenas vittnesbörd, d v s kunskap på 

empirisk väg. I modern tid har kunskapsteorin kommit att handla om bl a hur enskild kunskap 

förutsätter hela system av kunskaper för att komma till sin rätt, samt hur färdigheter som 

individen tillägnar sig kan betraktas som en särskild form av kunskap (”hur-kunskap”). Även 

former för personlig eller ”tyst” kunskap har uppmärksammats.  

 

Den moderna hälso- och sjukvårdens framgång förutsätter förekomsten av flera olika typer av 

kunskaper. Sjukvården har visserligen en vetenskaplig bas, men präglas också av stora inslag 

av vardagskunskap. Utmärkande för sjukvården är att den är klientorienterad, d v s kunskaper 

skall användas för att hjälpa enskilda individer med varierande problem. För att göra detta 

möjligt samverkar ett stort antal yrkesgrupper i en organisation. Detta förutsätter olika 

kunskapsformer: dokumenterad vetenskaplig kunskap (resultat från biomedicinsk forskning 

och annan forskning), praktisk kunskap (”hur-kunskap”) som möjligen kan övas upp, men 

också ”tyst” kunskap i form av människokännedom, vilket förutsätter erfarenhet. Dessutom är 

den moderna sjukvården i högsta grad ett lagarbete vilket innebär att ”system av kunskaper” 

kommer att utvecklas, där den enskilda kunskapen står sig slätt utan detta system.  

 

Det hävdas ibland att kunskap svårligen låter sig prissättas, vilket är en sanning med 

modifikation. Inom sjukvården finns stora delar av den kunskap som används i organisationen 

tillgänglig i form av produkter vilka tillhandahålls på en marknad, såsom är fallet med 

utrustning och läkemedel. För att rätt kunna nyttjas måste emellertid den ”produktbundna” 

kunskapen kompletteras med annan kunskap som finns hos personalen i sjukvården 
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Viktigast i sammanhanget är sannolikt sjukvårdspersonalens förmåga att kunna tillägna sig ett 

kritisk förhållningssätt till fakta och information (jämför nedan). Kunskap är ingen statisk 

företeelse, utan den förändras hela tiden. Det krävs därför en vilja att ifrågasätta och ompröva 

invanda föreställningar och arbetsformer, liksom att kritiskt granska nya företeelser. 

 

5.2 Begreppet kunskapsstyrning 

 

Det finns flera skäl varför staten bör intressera sig för sjukvårdens förmåga att generera och 

utnyttja kunskap. Ett skäl är att bidra till sådan kunskapsutveckling som gynnar befolkningen 

(vilket sker genom stöd till utbildning och forskning). Ett annat skäl är att förvissa sig om att 

kunskap kan förmeras och därmed komma människor till del utan att nödvändigtvis fördelas 

på en marknad. Ytterligare ett skäl är att sörja för en kritisk värdering av kunskap, där målet är 

att ”bästa möjliga kunskap” — inte bara kunskap etablerad med vetenskaplig metod — skall 

användas i varje situation. Det sistnämnda leder oss över till åtgärder för att påskynda en 

sådan utveckling.  

 

Möjligheten att styra genom att påverka förmågan hos en organisation att utnyttja och 

generera kunskap har under 1990-talet tilldragit sig ökad uppmärksamhet. Vad detta innebär 

utifrån statsmakternas perspektiv är dock ingalunda givet. Grovt räknat går det att identifiera 

två huvudsakliga betydelser. För det första, att påverka en verksamhet genom att nyttja 

information som en väsentlig resurs i kommunikationen med den som blir utsatt för 

styråtgärder. För det andra, att påverka omgivningen/villkoren för en organisation så att denna 

tar till sig information och genererar kunskap vilket leder till ett förändrat handlingsmönster.  

 

Vi har valt att göra en distinktion mellan data, information och kunskap (Blum 1984). Detta 

får konsekvenser för hur vi fortsättningsvis ser på kunskapsstyrning som fenomen. Med data 

avser vi fakta av olika slag utan krav på en sammanhängande presentation. Information är data 

som har organiserats och sammanställts, men som mottagaren ännu inte har tagit till sig och 

bearbetat med hjälp av sin föreställningsram. Kunskap, slutligen, är information som 

mottagaren har absorberat, bearbetat och tolkat med hjälp av sin egen föreställningsram. 

Eftersom kunskap kan förekomma i många olika former avses ingen särskild typ av kunskap, 

utan vi använder begreppet i meningen: en välbestämd föreställning om ett visst förhållande 

eller sakläge. 

 

Om vi går ett steg längre och försöker närma oss begreppet kunskapsstyrning — ett begrepp 

som kan ge upphov till flera olika associationer — kan vi, med stöd i ovanstående 

resonemang, slå fast att kunskap inte kan överföras ”förpackad” för att nyttjas. Man styr 
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således inte genom någon form av färdig eller given kunskap som överförs till en mottagare. 

Däremot kan man påverka mottagaren i dennes kunskapsbildningsprocess. Med 

kunskapsstyrning avser vi en planerad överföring av relevant information och/eller 

systematiska förändringar av verksamhetens villkor så att kunskapsbildningen underlättas.13  

 

Kunskapsstyrning omfattar — liksom andra styrformer — ett antal olika faser. Det innebär att 

den som önskar påverka/styra bör ha en uppfattning om vad som skall förändras. Styrning 

genom information som syftar till kunskapsbildning, vilken resulterar i ett förändrat beteende 

innebär vidare att den styrande kan behöva påverka mottagarens referensramar, och 

förutsättningarna att tillgodogöra sig information, t ex genom överföring av resurser eller 

förändringar i mottagarens omgivning. Emellertid kan den styrande parten inte alltid exakt 

förutse hur mottagaren tolkar information och vilka beteenden denna ger upphov till. Detta 

innebär att korrigerande åtgärder kan behöva sättas in vid senare tillfälle. Man får även räkna 

med en viss tidsförskjutning mellan insatser och resultat.  

 

Den mottagande organisationen kan behöva tid på sig att för att anpassa sig till nya 

förutsättningar och att utveckla sin organisation så att denna förmår reagera i önskvärd 

riktning. Kunskapsstyrning är en särskild form av styrning som kräver en hög grad av 

legitimitet, d v s att den styrda uppfattar att såväl formerna för inhämtande av information, 

som urvalet och presentationen av information, inger förtroende. Vi kommer att behandla 

dessa aspekter mera utförligt längre fram (avsnitt 8.2). 

 

5.3 Vägen mot en förstärkt kunskapsstyrning redan utstakad? 

 

Information från olika verksamheter kan sammanställas och utgöra underlag för beslut om 

styråtgärder riktade mot en organisation eller samhällssektor. Information kan också utgöra 

grunden för självstyrande enheter, vilket innebär att denna överförs och hos mottagaren 

transformeras till kunskap som ligger till grund för ändrade handlingslinjer. Det finns exempel 

på båda dessa användningsformer inom hälso- och sjukvårdens område. Under flera decennier 

har staten och sjukvårdshuvudmännen diskuterat behovet av ett gemensamt 

informationssystem för sjukvården. Avsikten har varit att skapa bättre möjligheter att aktivt 

kunna följa resursanvändning och produktivitets- och effektivitetsutvecklingen i hälso- och 

sjukvården. I detta fall är informationen tänkt att utgöra underlag för vidare åtgärder (t ex 

                                                 
13 Synen på kunskapsbildning och frågan huruvida kunskap kan överföras har varit föremål för omfattande 
teoribildning, och olika perspektiv existerar (von Krogh och Roos 1996). Vi ansluter oss till det synsätt som 
innebär att kunskap vilar på förutsättningarna hos varje enskild organisation och hos individerna i denna 
organisation.  
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ambitioner att påverka sjukvården, d v s styrning). Denna syn på information kommer till 

uttryck i t ex Dagmaröverenskommelsen för åren 1988-89: 

 

”Fortsatt uppföljning av verksamhet och resursanvändning är angelägen för att ge underlag för 

regeringens ställningstaganden.”  

 

En likartad syn på information som underlag till styråtgärder — men denna gång med fokus 

på huvudmannanivån — framkommer i Dagmaröverenskommelsen för år 1993. Där framhålls 

mot bakgrund av arbetet med att förbättra informationsåterföringen inom hälso- och 

sjukvården: 

 

”Ett omfattande arbete återstår dock innan systemen kan ge den information som efterfrågas 

inte minst i nya styrsystem där finansieringen skiljs från produktionen och där produktionen 

sker i konkurrens mellan olika vårdgivare, såväl offentliga som privata.” 

 

Att nyttja information som underlag för olika styråtgärder inom hälso- och sjukvårdens 

område har naturligtvis en fortsatt aktualitet. Intresset för att kunna nyttja information på 

annat sätt i sjukvården — inte bara som underlag för direkta styråtgärder — har emellertid 

tilldragit sig ett ökat intresse sedan början av 1990-talet. I Dagmaröverenskommelsen för år 

1991 angav staten och sjukvårdshuvudmännen att de långsiktigt önskade skapa möjligheter 

för resultatuppföljning och styrning av verksamhet. Detta skulle ske genom att huvudmännen 

— via Landstingsförbundet — tillsammans med staten medverkade i framtagningen av 

”allmänt accepterade kriterier” (för att sätta upp patienter på väntelistor och för intagning och 

behandling). Sjukvårdshuvudmännen skulle dessutom verka för att dessa kriterier och 

indikationer tillämpas lokalt. Man kan tolka detta som ett första steg i riktning mot att 

utveckla en ny styrform, där avsikten dels är att få till stånd en bred uppslutning kring 

sjukvårdens utveckling och dels att nyttja information för att frambringa nya handlingslinjer 

internt inom sjukvården. Samspelet mellan staten och landstingen i dessa frågor kom också 

till uttryck i Dagmaröverenskommelsen för år 1995, där parterna ansåg det önskvärt att stärka 

huvudmännens roll i relation till SBUs verksamhet, och att underlätta implementeringen av 

resultat från utvärderingar i sjukvården.  

 

En förstärkt ambition att mera systematiskt nyttja information i syfte att åstadkomma ett 

förändrat beteende på basnivå i hälso- och sjukvårdssektorn kan noteras i 

Dagmaröverenskommelsen för 1996. I detta dokument framhålls de nationella 

vårdprogrammen vilka är tänkta att bygga på aktuell kunskap och samsyn om diagnos och 

sjukdom. Avsikten är att de på nationell nivå utvecklade programmen skall tillämpas i hela 
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landet och garantera en jämförlig vårdkvalitet. Parterna är i detta sammanhang överens om att 

sjukvårdshuvudmännen kan och bör komplettera de nationella programmen med lokala 

riktlinjer för hur vården för berörda patientgrupper skall organiseras.  

 

Vikten av samsyn mellan staten och sjukvårdshuvudmännen med avseende på utvecklings- 

och förändringsarbetet i hälso- och sjukvården betonas också i detta dokument. De inblandade 

pekar på behovet av insatser från personal från hälso- och sjukvården i form av expertstöd på 

nationell nivå — i statliga organ och olika aktiviteter. Det är intressant att notera att sådan 

medverkan sägs kunna bidra till personalens ”kompetensutveckling.”  

 

I överenskommelsen mellan staten och sjukvårdshuvudmännen för 1997 diskuteras 

uttryckligen en ”kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.” Detta kan tyckas vara en truism 

eftersom sjukvården alltid har varit kunskapsbaserad. Snarare kan man tala om en utveckling 

mot mer av kunskapsbaserat beslutsfattande i hälso- och sjukvården. Vad som troligen avses 

är vikten av en större systematik inom denna sektor, både när det gäller att dokumentera och 

analysera resultaten från verksamheten, men också att kritiskt granska den vetenskapliga 

dokumentationen, att snabbare kunna omsätta forskningsresultat i praktiken och att ställa 

större krav på underlag vid introduktionen av t ex nya behandlingsmetoder, samt att i större 

utsträckning kritiskt granska gällande praxis.  

 

Ett viktigt inslag i den styrform där information utgör ett centralt inslag är förutsättningarna i 

mottagarledet att kunna reagera i avsedd riktning i form av ändrat beteende. Även detta 

uppmärksammas i dokumentet, om än inte särskilt utförligt, genom följande stycke: 

 

”Det behövs system för ständigt lärande och former för att anpassa de nya kunskaperna till det 

dagliga arbetet.”  

 

Intressant att konstatera är att man går ett steg längre genom att framhålla att 

omgivningsfaktorer kan behöva påverkas för att information skall transformeras till 

handlingsinriktad kunskap. 

 

”Den befintliga personal- och organisationsstrukturen behöver förändras i syfte att stödja den 

kunskapsutvecklande arbetsplatsen.”  

 

I linje med detta konstaterande avdelas i 1997 års Dagmaröverenskommelse resurser för att 

huvudmännen skall kunna utveckla arbetsorganisationen så att personalens kompetens bättre 

skall kunna tas tillvara. Hur huvudmännen skall gå till väga behandlas dock inte i dokumentet. 
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Grunden för 1997 års Dagmaröverenskommelse är ett delat ansvar mellan staten och 

landstingen för utvecklingsarbetet i hälso- och sjukvården. Man kan dock konstatera att ett 

betydande ansvar placeras på landstingen. Statens insatser består av att vara behjälplig vid 

framtagandet av den information som skall ligga till grund för nya handlingslinjer på lokal 

nivå. På Landstingsförbundet placeras dessutom ett ansvar att stödja sina medlemmar i arbetet 

med att ”skapa arenor” för att utveckla dialogen mellan förtroendevalda, administratörer och 

verksamhetsföreträdare.  

 

Även om dokumentet innehåller ett antal markeringar som mycket väl låter sig inordnas i 

begreppet ”kunskapsstyrning”, är det inte givet hur man tänker sig att ansvaret för olika 

uppgifter skall fördelas mellan parterna, liksom vilka effekter som eftersträvas 

 

I Dagmaröverenskommelsen för 1998 respektive 1999 fortlever den ovan nämnda 

inriktningen, d v s parterna fördelar uppgifter mellan sig med syfte att främja en 

”kunskapsbaserad” hälso- och sjukvård. För statens del gäller detta aktiviteter inom SBU samt 

Socialstyrelsen; vad gäller den sistnämnda myndigheten t ex utvecklingen av s k nationella 

riktlinjer (en vidareutvecklingen av de tidigare nämnda ”nationella vårdprogrammen”) samt 

den medicinska faktadatabasen MARS. Resurser avsätts vidare för att landstingen skall kunna 

utveckla former för ett lokalt förbättringsarbete (konkretiserat genom projekt av typen 

”Dagmarnätverket”, ”Ledarnätverket” och ”Genombrott”). De två senaste årens 

överenskommelser innebär således ingen nyorientering utan är snarast ett fullföljande av den 

markering som kom till uttryck i överenskommelsen för 1997. Man betonar istället, såsom i 

överenskommelsen för år 1999, långsiktigheten i detta arbete. 

 

”Arbetet med att introducera och utnyttja ny kunskap i det dagliga arbetet och att utmönstra 

dålig praxis kräver systematik och uthållighet.” 

 

I den s k nationella handlingsplanen för äldrepolitiken som regeringen överlämnade till 

riksdagen våren 1998 finns flera inslag som ansluter till ”kunskapsstyrning” (Regeringens 

proposition 1997/98:113). De aktuella inslagen gäller både utbildning av personal och 

förstärkta resurser till forskning och i viss mån informationsöverföring. Regeringen betonar 

betydelsen av både utbildning och forskning. Det finns behov av såväl utbildning som 

kompetensutveckling inom äldreomsorgen liksom en högkvalitativ och systematisk forskning 

för att skapa en stabil kunskapsbas. Genom att tillskapa en forskningsbaserad yrkeskunskap 

inom vården och omsorgen om äldre hoppas regeringen att det skall bli möjligt att rekrytera 

och behålla personal med hög kompetens. Man konstaterar också att förutsättningarna för 
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spridning och tillämpning av forskningsresultat bör öka med tillgången på forskarutbildad 

personal. En förhöjd professionell nivå i verksamheten verkar också som en stabiliserande 

faktor gentemot alltför snabba kast när det gäller vårdmetoder och synsätt, menar regeringen.  

 

Regeringen konstaterar att förändringen inom kommunernas äldreomsorg har varit så 

dramatisk att utbildnings- och kompetensutvecklingen inte kunnat hålla jämna steg. Större 

krav ställs på såväl kvalificerad omvårdnad som medicinska insatser. Man aviserar en översyn 

av utbildnings- och kompetensbehovet inom äldreomsorgen, tillsammans med kommun- och 

landstingsförbunden och arbetsmarknadens parter. Huvudansvaret för kompetensutveckling 

ligger enligt regeringen hos arbetsgivaren, men särskilda medel avsätts ändå för 

kompetenshöjning bland arbetsledarna inom vård och omsorg.  

 

Vad gäller inslaget av forskning konstaterar regeringen i handlingsplanen att dessa ökat men 

inte är i paritet med den omfattning som äldreomsorgen idag utgör. Socialvetenskapliga 

forskningsrådet (SFR) får i uppdrag att utarbeta ett förslag till forskningsprogram för 

äldreforskning. Ekonomiskt förstärks äldreforskningen med 60 miljoner kronor fördelade 

under tre år, för att slussas till forskningsprojekt via SFR. Ett flertal forskningsområden pekas 

ut som särskilt angelägna, alltifrån utformning av äldreboende till studier av äldres 

läkemedelsutnyttjande.  

 

Ett stöd för uppbyggnad av regional och lokal forsknings- och utvecklingsverksamhet aviseras 

också i den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken. Staten är beredd att satsa medel om 

också kommuner och landsting ställer medel till förfogande. Vad regeringen tänker sig är 

regionala äldrecentrum, vilka dels kan fungera som försöksområden för utveckling av vård 

och omsorg (där förebilder redan finns inom t ex primärvård) och dels enheter vilka bedriver 

försöksverksamhet för att utveckla vårdkvalitet och samverkan i särskild boende. Det är dock 

något oklart vilken nivå på verksamheten man tänker sig vid planerade centrum för 

äldreforskning. Det krävs engagerade, kompetenta forskare i detta sammanhang, menar 

regeringen – det är mera oklart i vilken utsträckning enheterna vänder sig till kommunal 

personal vilka önskar förbättra kompetensen utan att därför långsiktigt bedriva forskning. Man 

kan notera att kommuner i samverkan på många håll i landet redan har tillskapat regionala 

FoU-centrum, vars verksamhet bygger på medverkan av den kommunala personal som önskar 

bedriva studier.  

 

De försöksområden som skapas med regionala centrum som grund bör knytas samman i ett 

nätverk och en central instans bör tillsammans med lokala företrädare svara för samordning 

samt uppföljning och spridning av forskningsresultat, menar regeringen. Vidare aviseras 
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uppbyggnaden av ett centralt individregister för äldreomsorg för att möjliggöra analyser och 

utvärdering av resultat inom detta område.  

 

5.4 Att skapa bättre kunskapsunderlag för beslut i sjukvården — en internationell trend 

 

Idag finns en uttalad önskan att utveckla och tillämpa metoder för bättre resursanvändning i 

hälso- och sjukvården. Detta är påtagligt i Västeuropa och inte minst i USA. Anledningen är 

dels den svaga ekonomiska tillväxten i många länder som resulterat i svårigheter att finansiera 

sjukvården genom skatteuttag eller allmän försäkring och dels tendensen till kostnadsökningar 

genom förväntningar i befolkningen i kombination med nya medicinska metoder, vilka ofta 

börjar tillämpas utan att allsidiga utvärderingar genomförts. Medan flertalet länder i 

Västeuropa upplevde en kontinuerlig kostnadsökning i sjukvården under en lång rad av år var 

dock Sverige en av få nationer som under 1990-talet hade i stort sett oförändrade 

sjukvårdskostnader.14  

 

Några gemensamma drag återfinns bland europeiska länder när det gäller initiativ inom 

sjukvårdssektorn, även om de praktiska lösningarna kan variera beroende på skillnader i 

politisk kultur, sjukvårdens finansieringsform och organisation bland vårdgivarna. En trend är 

att söka tydliggöra nationella hälsomål, att utveckla strategier för att prioritera bland 

verksamheter, att klargöra ansvaret mellan olika aktörer, att förbättra beställarfunktionen i 

sjukvården och att integrera medicinskt och administrativt beslutsfattande. En annan trend är 

att sammanställa och genom synteser göra tillgänglig vetenskaplig kunskap som skall ligga till 

grund för beslut i sjukvården om bästa möjliga patientvård (evidence based medicine), att 

understödja utvecklingen av riktlinjer för kliniskt verksamma (clinical practice guidelines) 

och att bedöma sjukvården utifrån de resultat som presteras (outcome monitoring).  

 

Behovet av utvärderingar av nya och gamla medicinska metoder har också uppmärksammats 

(medical technology assessment). I första hand avses allsidiga utvärderingar där 

konsekvenserna på kort och lång sikt studeras (policy oriented research). I många europeiska 

länder har nationella enheter inrättats för detta ändamål med nära anknytning till regering och 

departement (Perry, Gardner och Thamer 1997). En internationell sammanslutning för 

nationella utvärderingsenheter bildades 1993 (International Network of Agencies for Health 

Technology Assessment, INAHTA). Viktigt i sammanhanget är en bättre och mer 

lättillgänglig information om sjukvårdens resurser och resultat och i många länder görs 

                                                 
14 Det möter viss svårighet att korrekt beräkna utvecklingen av sjukvårdskostnaderna under 1990-talet, bl a på 
grund av den s k Ädelreformen då resurser överfördes från landsting till kommuner. Se Socialstyrelsen 1998d, s. 
26-27. 
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ansträngningar för att utveckla sjukvårdens informationssystem. Gemensamma europeiska 

initiativ förekommer, t ex inom EUs forskningsprogram (exempel utgör Telematics 

Applications Programme, Biomedicine and Health m fl). EU har också finansierat EUR-

ASSESS som syftar till att öka samverkan mellan olika nationella enheter som arbetar med 

utvärderingar av medicinsk teknologi. 

 

Det kanske tydligaste exemplet i Europa på en nation som kan uppvisa ett flertal initiativ på 

sjukvårdens område som sammanfaller med ovan redovisade trender är Storbritannien. Vid en 

bedömning av hur insatserna har tillkommit och hur de kommit att genomföras bör man dock 

hålla i minnet att Storbritannien har en statlig sjukvård; i vissa avseenden hierarkiskt styrd, 

utan inslag av självständigt kommunalt beslutsfattande. Även om det finns anledning att vara 

försiktig med att tolka alla brittiska initiativ som resultatet av en medveten och sammanhållen 

”strategi” kan man se att dessa huvudsakligen går att placera i två huvudkategorier: (1) 

aktiviteter för ta fram bättre underlag för beslutsfattande - såväl hälso- och sjukvårdspolitiska 

som kliniska underlag – samt (2) aktiviteter för att utveckla metoder för att sammanställa och 

sprida underlag (forskningsresultat, kliniska riktlinjer m.m.). Redan 1991 lanserade 

Department of Health ett nationellt program för en kunskapsbaserad sjukvård som syftar till 

att kliniska och administrativa beslut skall grundas på god information om forskningsläget och 

vetenskapliga resultat (NHS Research and Development Programme). Programmet var 

speciellt såtillvida att det var helt integrerat i den offentliga sjukvårdens administrativa 

struktur – d v s forskningsansvaret placerades inte som brukligt är inom sjukvårdens 

universitetsanknutna delar utan inom den ordinarie sjukvården (enligt brittisk tradition i form 

av en relativt hierarkisk struktur knuten till de olika administrativa nivåerna inom NHS). 

Bakgrunden till önskemålet att knyta den nya organisationen direkt till sjukvården var bl a 

misstankar om att den hittillsvarande inriktningen av den medicinska forskningen, med 

betoning på grundforskning, inte svarade mot behoven bland de kliniskt verksamma, och 

andra beslutsfattare, att få tillgång till vetenskapligt anknutna beslutsunderlag (Black 1997).  

 

Den forskning som kom att finansieras via den nya organisationen koncentrerades till åtta 

prioriterade områden, varav några var sjukdomsorierterade (t ex psykiatri, hjärt-kärlsjukdomar 

och stroke) medan andra avsåg utvärdering av hälso- och sjukvårdsteknologier och 

implementering av forskningsresultat. Erfarenheterna av en forskningsorganisation integrerad 

i den ordinarie sjukvården är inte entydiga. De frågor som har aktualiserats är bl a balansen 

mellan ambitionen att sprida resurser för forskning till ett stort antal verksamma i sjukvården 

och behovet att stödja ”spjutspetsforskning” inom några få områden. En annan fråga gäller 

avvägningen mellan klinisk forskning och mer samhällsvetenskapligt inriktad hälso- och 
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sjukvårdsforskning liksom mellan ambitionen att hålla samman forskningen (en koncentration 

till ett fåtal i förväg bestämda områden) och ändå tillåta initiativ i periferin (Black 1997).  

 

Introduktionen av forskningsprogrammet kom att sammanfalla med det ökade intresset 

internationellt för ”evidenbaserad medicin” (EBM). Resultatet blev ett ökad stöd inom ramen 

för forskningsprogrammet till systematiska översikter av medicinska studier (”systematic 

reviews”) samt till bildandet av ett brittiskt centrum för EBM. UK Cochrane Centre skall i 

samarbete med olika parter bygga upp en databas innehållande översikter över randomiserade 

kliniska försök (The Cochrane Database of Systematic Reviews).  

 

Men det finns även andra aktiviteter som syftar till sammanställning och spridning av 

information. De har dock i många fall en nära koppling till det nationella 

forskningsprogrammet. UK Clearing House on Health Outcomes finansieras av NHS och 

skall genom publikationer och databaser sprida kunskap om resultatmätning. Vid universitet i 

York finns the NHS Centre for Reviews and Dissemination, som på uppdrag av NHS skall 

sammanställa och förmedla erfarenheter av främst hälsoekonomiska studier, men även 

material med ursprung från UK Cochrane Centre. Information skall sammanställas i en 

databas vilken görs tillgänglig för NHS. The Centre for Evidence-Based Medicine i Oxford 

riktar sig främst till läkare och andra professionella yrkesgrupper i sjukvården. Ett syfte är att 

bland kliniskt verksamma personer skapa förståelse för och kännedom om principer och 

metoder för ett kunskapsbaserat beslutsfattande i sjukvården. Därutöver skall enheten göra 

egna kunskapssammanställningar samt bedriva utbildning av sjukvårdsforskare. Ett nätverk 

har även bildats för utbildningsenheter vilka är intresserade av att föra in ett mer kritiskt 

förhållningssätt i den medicinska utbildningen. Inom the UK Consortium on Teaching 

Evidence-Based Medicine utbyts undervisningsmaterial och erfarenheter mellan 

utbildningscenter.  

 

I några fall har enheter vid universitet tilldelats uppgifter att koordinera program eller stödja 

NHS vad gäller vetenskapliga underlag. University of Birmingham ansvarar för en ”Horizon 

Scanning Unit”, d v s en typ av medicinskt förvarningssystem. University of Southampton 

koordinerar programmet för utvärdering av medicinsk teknologi (National Coordinating 

Centre for Health Technology Assessment) och tillhandahåller resurser för vetenskapligt 

metodstöd till hälso- och sjukvården (the Wessex Institute for Health Research & 

Development). 

 

Regeringsskiftet i Storbritannien 1997 innebar inga förändringar med avseende på betoningen 

av forskning och betydelsen av välgrundade beslutsunderlag inom hälso- och sjukvården. En 
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nyhet var dock regeringens ambition att utveckla s k National Service Frameworks för olika 

sjukdomsområden - dokument där evidensbaserade underlag, både kliniska och 

hälsoekonomiska, skall vägas samman med värderingar och önskemål bland allmänheten. För 

att bl a stödja denna utveckling etableras ett National Institute for Clinical Excellence (NICE), 

under medverkan av olika parter, inklusive företrädare för allmänheten. Avsikten är att 

påverka sjukvården i riktning mot en mer enhetlig standard.15 

 

Även i USA märks en trend i riktning mot en bättre kunskapsmässig underbyggnad av 

beslutsprocesser i sjukvården. I vissa avseenden har USA spelat en banbrytande roll. 

Utvärdering av medicinsk teknologi (medical technology assessment) utvecklades inom det 

numera nedlagda Office of Technology Assessment (OTA), som bildades 1972 för att förse 

den amerikanska kongressen med beslutsunderlag med avseende på konsekvenserna av ny 

teknologi. Denna inriktning har levt vidare inom olika nationella organisationer, och finns 

delvis kvar inom the Center for Practice and Technology Assessment som ingår i den 

nationella myndigheten, the Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR). Under 

1990-talet har det funnits starka ambitioner att påverka praktikmönstret i den amerikanska 

sjukvården genom utveckling av kliniska riktlinjer (clinical practice guidelines eller medical 

practice guidelines), ibland i kombination med ekonomiska incitament. Utvecklingen av 

kliniska riktlinjer har engagerat en mängd aktörer inom det mycket pluralistiska amerikanska 

sjukvårdssystemet. Enligt uppgift var vid mitten av decenniet minst 50 organisationer 

involverade i detta arbete, förutom AHCPR. Bland viktiga aktörer återfinns den medicinska 

professionens organisationer, t ex American College of Physicians, försäkringsgivare av olika 

slag inklusive Health Maintaince Organizations (HMOs), sjukhus, vetenskapliga institutioner 

och fristående forskare. Vid denna tidpunkt hade AHCPR, den ledande aktören i 

sammanhanget, hunnit med att ta fram 16 riktlinjer. Utformningen av kliniska riktlinjer 

liksom detaljeringsgraden kan variera; så har t ex AHCPR i större utsträckning betonat 

kostnadsaspekter i samband med kliniska riktlinjer i motsats till de professionella 

sammanslutningarna (Rizzo och Sindelar 1996). 

 

Under 1996 avslutade dock den nationella myndigheten i USA sitt program för kliniska 

riktlinjer, vilket ersattes av ett program med annorlunda inriktning. Det nya programmet 

vänder sig inte enbart till läkare utan skall resultera i ett bättre vetenskapligt underlag som 

passar många beslutsfattare i sjukvården (Evidence-Based Practice Initiative). Detta skall 

praktiskt ske genom att s k Evidence-based Practice Centers (EPCs) tar fram material som 

skall ligga till grund för ställningstaganden bland vårdgivare, finansiärer av sjukvård och 

                                                 
15 Denna aktivitet har stora likheter med de s k nationella riktlinjer som Socialstyrelsen har ansvaret för att 
utveckla i den svenska miljön, se vidare avsnitt 6.4. 
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professionella sammanslutningar, vilka i sin tur kan resultera i t ex utvecklingen av kliniska 

riktlinjer och beslut om användning av ny medicinsk teknologi.  

 

I syfte att sprida information om kliniska riktlinjer har AHCPR tillsammans med två privata 

aktörer (American Association of Health Plans och American Medical Association) utvecklat 

en databas över tillgängliga riktlinjer (the National Guideline Clearinghouse™). Där lämnas 

uppgifter om hur utvecklingen av varje specifik riktlinje har skett, och i förekommande fall 

jämförs riktlinjer som täcker samma område, där likheter och skillnader poängteras. Kravet 

för att riktlinjer skall inkluderas i databasen är att de baseras på systematisk litteratursökning 

och att de uppfyller kravet på aktualitet. Den amerikanska databasen har vissa likheter med ett 

brittiskt projekt för att sammanställa kliniska riktlinjer – the Guidelines Database Project.16.  

 

Den amerikanska linjen är att myndigheten främst stödjer det stora antalet privata och 

offentliga aktörer i sjukvårdssystemet. I avsaknad av en samlad finansiering och produktion 

av sjukvård har de amerikanska ansträngningarna att uppnå kostnadskontroll kommit att 

utvecklas i riktning mot uppföljning av enskilda patientfall där valet av behandlingsformer 

skall påverkas innan dessa effektueras (managed care). I vissa sammanhang har kliniska 

riktlinjer som uttalat motiv att bidra till bättre kostnadskontroll, utöver att fungera som 

instrument för att påverka klinisk effektivitet och kvalitet i sjukvården. Aktörernas roll i 

sjukvårdssystemet avgör i stor utsträckning motiven för att utveckla kliniska riktlinjer, vilket 

också präglar innehållet och sättet på vilket de implementeras (Audet, Greenfield och Field 

1990). 

                                                 
16 Gemensamt för den amerikanska och den brittiska databasen är att de innehåller riktlinjer vilka producerats av 
olika aktörer, men att inkludering i databasen sker endast om riktlinjerna uppfyller vissa i förväg bestämda 
kriterier – ett kvalitetskrav. 
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6. Komponenter i en struktur för kunskapsstyrning 
 

6.1 Inledning 

 

Vi har tidigare redogjort för hur man kan uppfatta styrprocessen (kapitel 4) och sökt beskriva 

grunden för kunskapsstyrning (kapitel 5). I detta kapitel kommer vi att något mera utförligt 

diskutera olika inslag i en tänkt struktur för kunskapsstyrning, utifrån ett statligt perspektiv. 

Det sker med hjälp av konkreta exempel på aktiviteter som kan identifieras inom den svenska 

sjukvårdssektorn. Vår ambition är att visa hur dessa kan grupperas i olika kategorier – vilket 

inte säger något om hur de fungerar i praktiken. Det är inte givet att de aktiviteter som 

förekommer i den svenska miljön idag ingår i ett logiskt mönster, där de samverkar och stöder 

varandra på ett optimalt sätt till gagn för hälso- och sjukvården och dess patienter (vi 

återkommer till denna fråga i kapitel 10). 

 

Grundläggande för kunskapsstyrning är att vissa aktiviteter syftar till att sammanställa och 

överföra information, medan andra har till syfte att påverka mottagarens förutsättningar att ta 

emot information och att förändra sitt handlingsmönster. De aktiviteter som vi kan observera i 

dagens Sverige, som låter sig inordnas som komponenter i en struktur för kunskapsstyrning, 

kan grupperas i ett antal kategorier. Den första utgörs av aktiviteter vilka i detta sammanhang 

har till uppgift att påverka förutsättningarna på verksamhetsnivån i sjukvården (de kan således 

uppfattas som en icke-riktad och indirekt styrform). Man kan uppfatta dessa komponenter som 

resurser vilka skall fungera som stöd för en kunskapsbildningsprocess. (Man kan dock notera 

att vissa aktiviteter inte enbart ökar förutsättningarna att tillgodogöra sig information utan att 

de också kan generera information, vilket är tydligt i fallet med forskning och utveckling 

(FoU). I detta sammanhang kan dock FoU även uppfattas som en resurs på verksamhetsnivån 

som ökar kompetensen hos mottagaren för att reagera på information).  

 

Den andra kategorin består av aktiviteter vilka huvudsakligen syftar till att ta fram 

systematiserad information om forskningsläget och/eller t ex effektiviteten hos enskilda 

medicinska teknologier. Sådan information kan överföras direkt till en mottagare för lokal 

kunskapsbildning eller bli föremål för fortsatt tolkning innan den överförs. En tredje kategori 

består därför av aktiviteter vilka kombinerar informationssammanställning med en process för 

generering av slutsatser. Sådana slutsatser kan i större eller mindre utsträckning grundas på 

vetenskapligt underlag, men också andra typer av underlag kan vägas in. Vi kommer att mer 

utförligt behandla den tolkade informationen — när rekommendationer, riktlinjer etc. fogas 

till materialet — i ett senare avsnitt (6.4). 
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6.2 Extern påverkan av förutsättningarna hos mottagaren 

 

Utbildning 

 

Hälso- och sjukvården är i hög grad en kunskapsorganisation, men också en professionell 

organisation. Detta förhållande manifesteras genom sjukvårdspersonalens utbildnings-

bakgrund samt nödvändigheten att fortlöpande kunna omsätta nya forskningsresultat i praktisk 

kunskap. Utmärkande för en professionell organisation – dit hälso- och sjukvården kan räknas 

– är att de verksamma (i större eller mindre utsträckning) förväntas ta ett eget ansvar för 

fortbildning och måste i praktiken vara inställda på ett livslångt lärande (en grundläggande 

formell utbildning måste fortlöpande kompletteras med både formell och informell 

kunskapsinhämtning) Inom landstingen har drygt 50 procent av de anställda någon form av 

högskoleutbildning – denna siffra ökar hela tiden, främst genom att personalen inom hälso- 

och sjukvården får en mer kvalificerad och längre utbildning. Situationen inom kommunerna 

är en annan eftersom hälso- och sjukvårdspersonalen utgör en mindre del av yrkesgrupper 

med uppgifter inom vård och omsorg, och andelen verksamma med högskoleutbildning är 

betydlig lägre än inom landstingen.  

 

Utbildningen för hälso- och sjukvårdspersonalen kan indelas i ett antal steg: grundutbildning, 

specialistutbildning/vidareutbildning, forskarutbildning samt en särskild kategori som 

omfattar fortbildning/efterutbildning. Villkoren varierar mellan utbildningarna, och 

förändringar sker fortlöpande t ex genom att antalet forskarstuderande liksom disputerade 

forskare ökar inom yrkesgrupper vid sidan av läkarna. 

 

Grundutbildning 

 

Den medicinska utbildningen kan indelas i ett antal olika steg där graden av statlig 

inblandning och reglering varierar. Vad gäller grundutbildningen bär staten ensam 

huvudansvaret för planering och finansiering. Infrastrukturen i form av lärartjänster vid 

medicinsk fakultet finansieras via statliga fakultetsanslag. Det är emellertid inte ovanligt att 

sådana tjänster delas med sjukvårdshuvudmännen — s k kombinationstjänster — men vad 

gäller utbildningsinslaget i tjänsterna är detta en statlig angelägenhet. Som kompensation för 

de resurser inom sjukvårdsorganisationen som tas i anspråk för bl a klinisk utbildning ersätter 

staten årligen huvudmän med undervisningssjukhus via ett schablonanslag (ALF). En mindre 

del av pengarna är avsedd att täcka kostnader för grundutbildning, och resten 

forskarutbildning och forskning. Kostnaderna för den kliniska del som ingår i läkarnas 

fortsatta utbildning, den s k allmäntjänstgöringen (AT) och specialiseringstjänstgöring (ST) 
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finansieras av sjukvårdshuvudmännen. Inom ramen för vidareutbildningen till specialist (ST) 

föreskrivs deltagande i specialistkompetenskurser, s k SK-kurser. Dessa utgör ett komplement 

till den praktiska tjänstgöringen och lokala utbildningsinsatser. Staten svarar genom 

Socialstyrelsen för finansieringen, den övergripande planeringen och administrationen av SK-

kurser. Myndigheten önskar dock i högre grad planera kursutbudet efter hörande av läkarnas 

organisationer — läkaresällskapet och läkarförbundet. Kursernas ekonomiska skötsel och 

administration har decentraliserats till de olika medicinska fakulteterna. Vad gäller vissa 

”smala” kurser har de olika specialitetsföreningarna ett stort inflytande. Det förutsätts att alla 

ST-läkare deltar i kursmässig utbildning men något fixerat antal kurser eller kursdagar krävs 

inte för specialistkompetens.  

 

Utbildningen av andra yrkesgrupper inom vård och omsorg har traditionellt vilat på 

landstingen som en del i ansvaret för personalförsörjningen inom hälso- och sjukvården. 

Förändringar i syfte att förbättra kvaliteten i utbildningarna och stärka möjligheterna till 

likvärdig utbildning över landet har länge diskuterats. Vid mitten av 1990-talet bedrevs 

högskoleutbildningar inom vård och omsorg vid 19 vårdhögskolor (landstinget huvudman), 

sju statliga och tre enskilda högskolor. Vid dessa förekommer ett flertal utbildningsprogram 

som leder till yrkesexamen (t ex sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, biomedicinsk 

analytiker) varav en del är legitimationsgrundande. Verksamheten är reglerad genom ett 

förhållandevis komplicerat system av politiska beslut och avtal. Under 1996 påbörjades 

arbetet med att flytta över de så kallade medellånga vårdutbildningarna (som f n omfattar 8 

utbildningsprogram) till statliga högskolor, dock med bibehållet huvudmannaskap för 

landstingen. Detta innebär att landstingen är beställare medan staten står för produktionen av 

utbildning. Samarbetet regleras genom avtal. Landstingens intresse för att påverka 

utbildningen varierar. Formellt har landstingen ett finansieringsansvar men erhåller också 

statliga bidrag som täcker ca. 20 procent av de totala kostnaderna. Riksdagen fastställer 

emellertid det totala antalet statsbidragsberättigade studieplatser. Trots ambitionen att göra 

utbildningarna likvärdiga finns tecken på att innehållet varierar liksom anknytningen till andra 

högskoleutbildningar och forskning. Frågan om ett totalt statligt övertagande av 

vårdutbildningar diskuteras med bl a läkarutbildningen som modell för att lösa frågan om 

försörjning av och ersättning för bl a praktikplatser. 

 

Vad gäller vidareutbildning av sjuksköterskor är det endast utbildningen till barnmorska som 

är statligt reglerad (ett särskilt utbildningsprogram om 60p), annan vidareutbildning sker efter 

lokala beslut vid högskola. Staten har dock under senare år genom Socialstyrelsen sökt 

precisera kraven på utbildning och kompetensutveckling för sjuksköterskor med särskild 

inriktning (t ex intensivvård, psykiatri, distriktssköterska) (SOSFS 1995:19; Socialstyrelsen 
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1995). Kompetens och uppgifter för de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna i kommunerna 

har särskilt reglerats (SOSFS 1997:10). 

 

Inriktningen på den grundläggande utbildningen för de vårdyrkesgrupper som kommer att 

arbeta inom den kommunala äldrevården har kommit att diskuteras eftersom vårdtyngden ökar 

och inslagen av hemvård blir allt mer påtagliga. Från de kommunala huvudmännens sida har 

hävdats att grundutbildningen i för hög grad är anpassad till landstingens behov, med tonvikt 

på verksamhet inom sjukhus.17 Det finns anledning att öka förutsättningarna för att utveckla 

och förändra existerande utbildningar så att de bättre svarar mot de behov som finns inom 

äldreomsorgen, framhålls i den nationella handlingsplanen för äldrepolitik (Regeringens 

proposition 1997/98:113). Man bör tydligare definiera vilken kompetens som krävs inom 

äldreomsorgen, menar regeringen, och detta ansvar vilar i hög grad på arbetsgivarna, d v s 

kommunerna.  

 

Mycket talar för att ny pedagogik, t ex i form av problembaserat lärande (PBL), stärker 

förutsättningarna för sjukvården som kunskapsorganisation. Det finns dock stora variationer 

inom landet vad gäller grundutbildningen, både för läkare och för andra vårdyrkesgrupper. 

Detta gäller, t ex inslagen av enhetlig pedagogik, vetenskapligt förhållningssätt, forsknings-

anknytning och därmed förmågan bland studenterna att efter avslutad utbildning kritiskt 

kunna bedöma och analysera kunskapsunderlag (Högskoleverket 1996, 1997). 

 

Forskarutbildning 

 

Staten har ett huvudansvar för forskarutbildningen som är knuten till universitet och 

högskolor. År 1969 reformerades forskarutbildningen då den nuvarande doktorsexamen 

infördes. Målet var att få till stånd en väl planerad utbildning som inte bara skulle förbereda 

för en forskarkarriär utan också för kvalificerade insatser i yrkeslivet utanför högskolan. Det 

har emellertid varit svårt att förverkliga inslagen av planerad utbildningsgång, med 

systematiska inslag av undervisning och handledning. Resultatet har blivit att utbildningen 

dragit ut på tiden och i värsta fall resulterar den inte i examination. Den styrning av 

forskarutbildningen som utövas från staten sida har inskränkts till att i anvisningarna till 

universitet och högskolor (regleringsbrevet) ange vilka minimibelopp av varje fakultetsanslag 

som skall avsättas för studiefinansiering inom forskarutbildningen. Fram till 1992/93 kunde 

statsmakterna även påverka dimensionering och inriktning av forskarutbildningen genom 

beslut om inrättande av flertalet professurer.  

                                                 
17 Man kan notera att t ex Linköpings universitet avser att under 1999 påbörja ett utbildningsprogram inom 
Hälsouniversitetet med inriktning mot hemsjukvård. 
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Under 1998 genomfördes en reformering av forskarutbildningen med syfte att effektivisera 

denna. I detta sammanhang påpekades värdet av att fler personer med forskarutbildning verkar 

i samhället utanför högskolan. I korthet innebär förändringen att riksdag och regering blir mer 

precis i sitt uppdrag till universitet och högskolor genom att ange kvantitativa mål för varje 

vetenskapsområde.18 Liksom tidigare anges en miniminivå på de medel som skall användas 

till studiefinansiering. Vidare reformeras studiefinansieringen med sikte på att bereda 

doktorander bättre villkor och därigenom påverka förutsättningarna för genomströmning och 

examination. Finansieringen av forskarutbildningen kan ske helt eller delvis genom 

fakultetsanslag, men också via forskningsråd och via industrifinansiering. Industrifinansiering 

av forskarutbildning ställer särskilda krav vad gäller kvalitetskontroll och publicerings-

möjligheter. 

 

Internationellt sett har en hög andel av den svenska läkarkåren genomgått forskarutbildning; 

ett förhållande som varit rådande under hela perioden efter det andra världskriget. En 

förklaring är den starka forskningsanknytningen inom hälso- och sjukvården samt behovet av 

meriter för att konkurrera om högre tjänster. Antalet forskarstuderande liksom avlagda 

doktorsexamina inom det medicinska området har ökat kontinuerligt under 1990-talet. Den 

största ökningen har dock varit vid prekliniska institutioner.19 Man kan också notera att åldern 

bland de som avlagt doktorsexamen tenderar att öka, särskilt inom kliniska institutioner. 

Frågan är dock om detta i sig skall uppfattas som ett problem – det sammanhänger nog snarast 

med olika karriärvägar för verksamma inom klinisk respektive preklinisk institution.20 Mera 

problematiskt på sikt är tendensen att andelen examina vid klinisk institution minskar i 

förhållande till det totala antalet examina. Andelen kliniska forskare bör stå i proportion till 

andelen grundforskare annars finns en risk att implementeringen av forskningsresultat i 

patientvården försämras (Goldstein och Brown 1997). På sikt finns också andra oroväckande 

tendenser inom medicinsk forskarutbildning. Bristen på handledare kan bli besvärande då 

tillgången på kvalificerade specialister inom vissa discipliner minskar genom framtida 

pensionsavgångar (Medicinska Forskningsrådet 1998).  

 

                                                 
18 För det medicinska vetenskapsområdet (medicinsk, farmaceutisk och odontologisk fakultet) anges målen för 
examination (doktors- och licentiatexamen): 1997-99: 1693 examina, 2000-02: 1979 examina och 2003-05: 2075 
examina. (Regeringens proposition 1997/98:1 Bilaga 16. 
19 Mellan 1991 och 1997 ökade antalet doktorsexamina vid prekliniska institutioner med 55 procent mot 15 
procent vid kliniska institutioner (Medicinska Forskningsrådet 1998). 
20 För disputerade vid prekliniska institutioner är den tillgängliga karriärvägen just inom forskning (vid 
universitet eller inom industrin), där det är en fördel att vara ung vid tiden för examination. För disputerade vid 
kliniska institutioner finns karriärvägar dels inom forskning/undervisning men också inom hälso- och sjukvården.  
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Disputerade inom andra vårdyrkesgrupper har alltid varit relativt färre än bland läkarna, även 

om andelen disputerade vårdforskare ökar kontinuerligt.21 Det kan vara svårt bilda sig en 

uppfattning om antalet forskarstuderande (och antalet disputerade) eftersom dessa finns 

registrerade inom olika ämnen; vid medicinsk fakultet, men också inom ämnen som 

psykologi, pedagogik och sociologi. Uppenbarligen finns ett mycket starkt intresse för att 

genomgå forskarutbildning då antalet sökande i olika vårdrelaterade ämnen är mångdubbelt 

större än det antal som kan beredas plats.22 De hinder som existerar gäller finansieringen av 

forskarutbildningen, tillgången på handledare, men också karriärvägarna efter examina. I olika 

sammanhang har pekats på behovet av en långsiktig uppbyggnad av handledarkapaciteten i 

forskarutbildningen för olika vårdyrkesgrupper. Genom att antalet disputerade varit begränsat 

finner de som examineras ofta sin plats inom utbildning och forskning – det är naturligt med 

tanke på eftersatta behov. Men det är lika viktigt att disputerade vårdforskare återfinns i 

praktisk patientnära verksamhet.  

 

Fortbildning/efterutbildning 

 

När det gäller ansvaret för fortbildning eller efterutbildning av läkare efter specialistexamen 

framträder en splittrad bild. Staten har i detta sammanhang inget givet huvudansvar i likhet 

med grundutbildningen. Ett undantag är naturligtvis forskarutbildningen för läkare inom 

medicinsk fakultet, som vi redogjort för ovan. I övrigt gäller dock principen att 

sjukvårdshuvudmännen bär det huvudsakliga ansvaret för att sörja för fortsatt utbildning av 

sin personal. Landstingsförbundet och läkarorganisationerna tillsatte 1997 en arbetsgrupp för 

att finna nya och bättre former för fortbildning.  

 

Vad gäller initiativ till sådana aktiviteter som kan räknas till fortbildning eller efterutbildning 

finns dock många intressenter — sjukvårdshuvudmännen, sjukvårdens professioner, industrin 

och i mindre utsträckning också staten. Staten följer på detta område knappast en tydlig linje, 

men kan medverka i olika sammanhang. Läkemedelsverket arrangerar kurser i t ex 

läkemedelsepidemiologi och läkemedelsbiverkningar. Socialstyrelsen har lämnat visst stöd till 

allmänläkarnas specialitetsförening (SFAM) för utvecklingen av ett s k efterutbildnings-

program. 

 

                                                 
21 Man kan notera att det var först i och med högskolereformen 1977 som bl a sjuksköterskeutbildningen blev en 
högskoleutbildning, vilket har påverkat förutsättningarna för forskarutbildning. Genom reformen tillkom ett antal 
nya ämnesdiscipliner och möjligheterna till forskningsanknytning vidgades för andra vårdyrkesgrupper. 
22 Ansvarsfördelningen mellan staten och sjukvårdshuvudmännen i fråga om finansiering av vårdforskning samt i 
vilka former stöd kan ges till utveckling av vårdforskning skall belysas av den statliga kommittén HSU 2000.  
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Symposier och föredrag vid den Medicinska Riksstämman kan räknas till aktiviteter för 

fortbildning (liksom givetvis internationella konferenser). Svenska läkaresällskapet kan 

anordna kurser och symposier av mer allmän karaktär, medan de vetenskapliga 

sektionerna/specialitetsföreningarna vanligtvis anordnar smalare kurser. Aktivitetsgraden 

inom sektioner/föreningar kan i detta avseende variera högst påtagligt. Ofta arrangeras sådana 

kurser tillsammans med läkemedelsindustrin, där dock möjligheterna till ”sponsring” kan 

variera mellan specialiteter.23 Slutligen kan pekas på de fortbildningar som anordnas exklusivt 

av t ex läkemedelsindustrin. Omfattningen av industrins insatser för fortbildning av läkare 

torde inte gå att i detalj uppskatta — men den förefaller vara stor. Industrins roll i 

sammanhanget har återkommande varit föremål för debatt både inom och utanför den 

medicinska professionen.24 Vissa regler för industrins ”sponsring” av fortbildningskurser har 

etablerats i avtal mellan Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och Landstingsförbundet. Där 

stadgas bl a att varumärkesinformation inte får ingå i utbildning och vetenskaplig 

sammankomst. Läkemedelsföretag skall i god tid före ett arrangemang (t ex utbildning och 

vetenskaplig sammankomst) kontakta företrädare för huvudmännen för att 

läkemedelskommittéerna skall kunna samordna sin verksamhet med industrins arrangemang. 

 

Omfattningen av fortbildning och vidareutbildning för andra yrkesgrupper än läkare varierar, 

ansvaret vilar dock även här på arbetsgivaren – landsting eller kommun. Kurser och 

konferenser kan anordnas av högskolor och professionella organisationer. Vårdförbundet 

anordnar sedan 1989 en hälso- och sjukvårdsstämma och Svensk sjuksköterskeförening har 

inrättat ett utbildningsinstitut som anordnar forskningskonferenser och kurser. Intresset för 

fortbildning har under 1990-talet varit starkt inom dessa yrkesgrupper och möjligheter har 

också erbjudits av arbetsgivaren, inte minst vad gäller utbildning för kvalitetsarbete i hälso- 

och sjukvården. Ett ökat inslag av kurser anordnade av kommersiella aktörer kan noteras även 

för andra yrkesgrupper än läkare, inte minst då för sjuksköterskor och barnmorskor med 

förskrivnings- och ordinationsrätt – omfattningen av detta inslag är dock troligen mindre än 

för läkargruppen. Vad gäller den kommunalt anställda personalen har det påpekats att det 

finns anledning att göra en kartläggning av behovet av fortbildning för t ex de medicinskt 

ansvariga sjuksköterskorna och andra sjuksköterskor (Regeringens proposition 1997/98:113).  

 

 

 

 

                                                 
23 Inom t ex Svensk kirurgisk förening finns planer på att inrätta ett eget ”utbildningsinstitut” med uppgift att 
planera och samordna fortbildningen av kirurger (Bengtsson 1998). 
24Det dilemma som specialitetsföreningarna ställs inför när det gäller finansieringen av fortbildning kan t ex 
illustreras av debatten bland allmänläkare (Olsson 1996). 



56 

 

Forskning och utveckling (FoU) 

 

Ansvaret för forsknings- och utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvårdssektorn är delat 

mellan staten, sjukvårdshuvudmännen och olika yrkesgrupper. Den medicinska professionen 

har länge dominerat forskningsdelen, men andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården har 

under senare år stärkt sin forskningsanknytning, inte minst genom nya professurer.  

 

Vad gäller medicinsk forskning brukar man skilja på grundforskning (vilken i medicinska 

sammanhang så gott som alltid består av laboratoriebaserad experimentell forskning), 

tillämpad/klinisk forskning samt utvecklingsarbete. Den tillämpade forskningen utgår i regel 

från ett patientmaterial (patientnära forskning) men kan beträffande metodval vara 

experimentell. Med utvecklingsarbete avses sådan verksamhet som inte primärt är inriktad 

mot att finna ny kunskap utan att förbättra och anpassa etablerade metoder.  

 

Den medicinska grundforskningen har alltid betraktats som ett statligt ansvar och till denna 

utgår stöd dels i form av fakultetsmedel — till tjänster vid medicinsk fakultet — och dels i 

form av rådsmedel som fördelas av Medicinska Forskningsrådet (MFR), samt medel som 

betalas ut till sjukvårdshuvudmännen med anledning av avtal om samarbete om 

läkarutbildning och forskning (ALF-medel). För år 1998 fördelade staten omkring. 1,5 

miljarder kronor till det medicinska vetenskapsområdet i form av fakultetsmedel direkt till 

universitet och via forskningsråd. Den del av s k ALF-medel som avser forskning och 

forskarutbildning utgör omkring 1 miljard.25 (SOU 1998:128). I dessa belopp ingår dock 

medel till olika former av medicinsk forskning – inte bara grundforskning. Grundforskning 

kan även finansieras utanför staten, t ex genom läkemedelsindustrin.  

 

Inom klinisk forskning och utveckling har dock ansvarsfördelningen inte varit lika tydlig. 

Såväl staten som sjukvårdshuvudmännen har bidragit till finansieringen. För huvudmännens 

del har finansieringen av forskning och utveckling ofta varit integrerad med utvecklingen av 

den sjukvårdande verksamheten. I samband med att allt fler huvudmän under 1990-talet 

började tillämpa nya principer för ekonomisk ersättning till vården (t ex olika former av 

prestationsrelaterad ersättning) noterades att forskningskostnader därmed kunde synliggöras, 

men det påtalades samtidigt att utrymmet för den tillämpade kliniska forskningen vid 

sjukvårdsenheter kunde bli lidande när intresset alltmer fokuserades på rutinsjukvård. I detta 

sammanhang föreslog den statliga kommittén HSU 2000 att huvudmännens ansvar för kliniskt 

forsknings- och utvecklingsarbete borde preciseras i Hälso- och sjukvårdslagen (SOU 

                                                 
25 Det finns emellertid en stor osäkerhet om i vilken utsträckning dessa medel kommer forskningen till godo 
(SOU 1998:128). 
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1994:132). Regeringen konstaterade att det inte var aktuellt att ålägga landsting och 

kommuner något nytt ansvar, men att den redan etablerade ordningen beträffande klinisk 

forskning och utveckling samt folkhälsovetenskapligt forskningsarbete behövde lagregleras. 

Därvid betonades behovet av samverkan på regional nivå samt att huvudmännen förutsätts ta 

ett betydande ansvar för att den egna verksamheten utvecklas och utvärderas (Regeringens 

proposition 1996/97:5). Sjukvårdshuvudmännens ansvar för klinisk forskning och utveckling 

samt folkhälsovetenskapligt forskningsarbete är från årsskiftet 1996/97 inskrivet i Hälso- och 

sjukvårdslagen. Betydelsen av att huvudmännen tar ett ansvar även för utvärdering av hälso- 

och sjukvårdens insatser betonades av såväl regeringen som av riksdagens socialutskott, men 

lagreglering bedömdes inte vara aktuell.  

 

Landstingens mer uttalade engagemang på detta område har bl a resulterat i att FoU-medel 

”öronmärkts” i huvudmännens budgetar. Dessa medel kanaliseras i ökad utsträckning genom 

ett formellt ansökningsförfarande. En typ av regionala FoU-råd har bildats eller håller på att 

bildas i sjukvårdsregionerna. I dagsläget (1998/99) fördelas omkring 100 miljoner kronor till 

forskningsprojekt inom fyra av landets sjukvårdsregioner.  

 

Utöver den medicinska forskningen bedrivs också, med anknytning till hälso- och sjukvården, 

vårdforskning eller vårdvetenskaplig forskning.26 Vi kan konstatera att forskningsintresset 

bland vårdyrkesgrupper vid sidan av läkarna är under stark tillväxt, vilket visar sig genom 

tillkomsten av nya s k magisterutbildningar – där dessa yrkesgrupper dominerar – samt antalet 

disputerade med yrkesbakgrund som sjuksköterskor, sjukgymnaster m fl. Volymen på 

forskningen inom detta område – som ofta har en klinisk praktisk inriktning – har begränsats 

av flera faktorer – brist på handledningsresurser, tjänster samt tillgången till forskningsmedel. 

Det har hittills varit svårt att få tillgång till universitetsklinikernas fasta resurser. Medicinska 

forskningsrådet har inte prioriterat vårdforskning. Under senare år har finansieringen av 

vårdforskningen förbättrats dels genom tillkomsten av Vårdalstiftelsen och dels genom 

regionala FoU-råd. Under 1998 beslutade t ex Vårdalstiftelsen att lämna bidrag till 

forskartjänster vid universitet. Bakgrunden var en kartläggning gjord av stiftelsen som visade 

att de fasta forskningsresurserna inom vårdforskningen är ”katastrofalt små”, saknas nästan 

helt på mellannivån (forskarassistent) och är kraftigt underdimensionerade på lektors- och 

professorsnivå. 

 

                                                 
26 Tidigare har vårdforskning beskrivits som forskning bland vårdyrkesgrupper vid sidan av läkarna, men i takt 
med att forskningen får en tydlig hemvist inom universitet och högskolor blir det naturligt att definiera 
vårdforskning utifrån olika ämnesdiscipliner, t ex omvårdnad, sjukgymnastik etc. 
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Det finns tecken på att villkoren för den kliniska forskningen har förändrats under 1990-talet. 

De företagsfinansierade inslagen har blivit mer framträdande på bekostnad av offentlig 

finansiering, t ex genom MFR (Medicinska Forskningsrådet 1998). En allmän ekonomisk 

åtstramning inom sjukvården med krav på åtföljande rationaliseringar, t ex nivån på 

”kringresurser” runt läkarna har sannolikt påverkat förutsättningarna. Men även det faktum att 

tyngdpunkten i vården har förskjutits från universitetssjukhusen mot länssjukvården och inte 

minst mot primärvården har påverkat situationen, då klinisk forskning kan vara svårare att 

genomföra inom t ex primärvården.  

 

Vi kan konstatera att den statliga utredning som gjort en översyn över forskningspolitiken 

(Forskning 2000) menar att statens huvudansvar gäller grundforskning (och forskarutbildning) 

samt forskning och utveckling som stöd för statlig verksamhet. Inom andra samhällssektorer 

skall de verksamhetsansvariga själva svara för relevanta FoU-insatser. Man tillägger dock att 

staten skall främja forskning och utvecklingsarbete för andra samhällssektorer (än den rent 

statliga), när detta bedöms vara de bästa insatserna för att utveckla dessa sektorer (SOU 

1998:128).  

 

Utvärderingar av medicinsk teknologi 

 

Även om utvärdering av medicinsk metodik/teknologi numera betraktas som ett viktigt inslag 

i hälso- och sjukvården och integrerad med klinisk forskning, är företeelsen av relativt sent 

datum i Sverige. Teknologivärdering är en direktöversättning av engelskans technology 

assessment. Termen myntades på 1950-talet i USA och har sedan dess blivit flitigt använd, 

men med olika betydelser. I forskarvärlden finns dock en relativt samstämmig uppfattning om 

vad som avses, nämligen: "Technology assessment is a comprehensive form of policy 

research that examines the short and long term consequences of application and use of 

technology" (OTA 1976). Översatt till sjukvårdssammanhang avses en allsidig, vetenskaplig, 

bedömning av en teknologis såväl omedelbara som långsiktiga effekter på sociala system och 

på individerna i samhället.  

 

I praktiken har begreppet kommit att beteckna en rad forskningsaktiviteter som syftar till att 

studera egenskaper hos nya medicinska metoder såsom säkerhet, indikationer för användning, 

kostnadseffektivitet och etiska konsekvenser m m. Flertalet studier inom detta område 

behandlar dock vanligtvis bara en eller ett fåtal aspekter och de kan därför betraktas som 

partiella utvärderingar. Merparten av sådana aktiviteter kan räknas som en del av den kliniska 

utvärderingsforskningen. Studier som syftar till att frambringa primärdata om nya metoder, t 

ex läkemedel, utgör en särskild kategori av utvärderingar medan den andra kategorin utgörs av 
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synteser eller resultatsammanställningar. När det gäller den första kategorin svarar fortfarande 

läkemedelsföretagen för en stor del av den kliniska utvärderingsforskningen. Alla läkemedel 

som godkänts har genomgått en omfattande utvärdering, med betoning på säkerhet.  

 

Som tidigare redovisats finns ett ökat intresse bland sjukvårdshuvudmännen för 

utvärderingsstudier. Sedan 1985 också har Medicinska forskningsrådet utvärdering av 

medicinsk teknologi som ett prioriterat område. MFR har i det sammanhanget finansierat 

utvärderingsstudier, ett program för framtagning av kunskapsöversikter (state-of-the-art) och 

konsensuskonferenser — de senare tillsammans med Spri.  

 

Spri lanserade i slutet av 1970-talet ett program för utvärdering av medicinsk teknologi. I 

Spris tappning fick begreppet en bred innebörd och det gjordes försök till allsidiga 

utvärderingar. När SBU etablerades ersattes området utvärdering av medicinsk teknologi inom 

Spri av ett program för hälsoekonomi.  

 

Ett fåtal enheter som lokalt arbetar med utvärderingar har etablerats på initiativ av 

sjukvårdshuvudmän. Det mest konkreta exemplet finns i Östergötland där landstinget i hög 

grad medverkade vid uppbyggnaden av Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi 

(CMT). Enheten som bildades 1985 är en del av Linköpings universitet och har sedan starten 

arbetat med utvärderingsstudier av medicinska metoder och nya organisationsformer. 

Arbetssättet har varit relativt allsidigt och verksamheten har utvecklats i ett nära samarbete 

med Landstinget i Östergötland. Liknande enheter, men i högre grad knutna direkt till 

respektive sjukvårdshuvudman, är under uppbyggnad inom Region Skåne, Västra 

Götalandsregionen och Örebro läns landsting. 

 

Det var länge en öppen fråga var ansvaret för utvärdering av medicinsk teknologi skulle 

placeras på den nationella nivån. År 1986 presenterades ett förslag att bilda ett nationellt 

organ knutet till Socialdepartementet och vars uppgift bland annat skulle vara att utgöra en 

nationell och internationell kontaktpunkt när det gäller medicinskt handlande. Det betonades 

därvid att samordningsorganet inte skulle genomföra egen forskning eller stödja annan 

forskning, utan tyngdpunkten skulle ligga på synteser (Socialdepartementet 1986). När Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU) etablerades några år senare dominerade också 

denna inriktning. 

 

Vi kan konstatera att relativt lite av utvärderingsforskning som representerar den allsidiga 

ansatsen (medicinska, ekonomiska, sociala, etiska perspektiv) hittills har kommit till stånd i 

Sverige. Däremot har utvecklingen av syntesstudier varit omfattande, inte minst genom SBUs 
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insatser. En vetenskaplig kartläggning av innehållet i de rapporter som produceras i olika 

länder av offentliga utvärderingsmyndigheter visar att de svenska (som produceras av SBU) 

erhåller en hög poäng med avseende på allsidighet (Poulsen 1997). 

 

Utvärderingar inom hälso- och sjukvårdens område behöver dock inte enbart avse metoder 

relaterade till den medicinska professionens arbetsområde, utan även metoder som tillämpas 

av andra yrkesgrupper. En rapport från SBU visar att det slutliga resultatet av t ex 

sjuksköterskans arbete är bristfälligt eller inte alls undersökt. Man anger därför att det finns 

behov av ökad nationell utvärdering av och forskning om effekterna av sjuksköterskans 

arbetsmetoder (SBU 1994). Med stor sannolikhet gäller ett likartat förhållande för metoder 

som tillämpas av andra vårdyrkesgrupper.  

 

Kvalitetsutveckling 

 

I Sverige definieras kvalitetsbegreppet som ”alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller 

företeelse som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade och underförstådda behov” (SS-ISO 

8402, 1994). Det kan även uttryckas som att kvalitet innebär att rätt saker görs på rätt sätt. I 

hälso- och sjukvården innebär det framför allt att klargöra vilka behov som ska tillgodoses 

och vilka metoder som skall användas för att tillgodose dessa behov. I begreppet kvalitet 

relaterat till hälso- och sjukvård ingår även säkerhet (SOSFS 1996:24). 

 

Den moderna synen på kvalitet inom hälso- och sjukvården, där en mer systematisk 

kvalitetsutveckling står i fokus, gjorde sitt egentliga inträde i Sverige under 1980-talet. Det 

finns dock exempel på initiativ även tidigare, och vad gäller statens roll låg då tyngdpunkten 

på ”struktur”, d v s man reglerade byggnader, utrustning och personal (Garpenby 1996). 

 

År 1990 bildades på den nationella nivån en samrådsgrupp för kvalitet och säkerhet i hälso- 

och sjukvården. I den fanns representanter för Socialstyrelsen, Landstingsförbundet, Spri, 

Svenska läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening. Gruppen lämnade bl a stöd till 

många av de enskilda professionernas utvecklingsarbete. 

 

Sedan den nationella samrådsgruppen upplöstes 1995 inrättade Socialstyrelsen ett expertråd 

för kvalitet och säkerhet, som ett stöd för sitt fortsatta arbete. Målsättningen för rådet är bl a 

att tillsammans med sjukvårdshuvudmännen utveckla en nationell strategi för kvalitet och 

säkerhet i vård och omsorg, att föreslå aktiviteter som syftar till att höja kunskapsnivån i 

kvalitets- och säkerhetsfrågor, att ansvara för kvalitets- och säkerhetskonferenser riktade till 
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hälso- och sjukvården samt att samla in och sprida information om kvalitets- och 

säkerhetsfrågor nationellt och internationellt. 

 

Staten har även möjlighet att påverka inriktningen av sjukvårdens kvalitetsarbete genom sitt 

engagemang i Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut (Spri). Spri har under lång tid ägnat 

sig åt metoder för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling i sjukvården. Staten har i sina 

relationer till Spri valt att särskilt betona vikten av metoder för kvalitetsutveckling med 

patientperspektiv. 

 

Före 1997 var ansvarsfördelningen mellan staten och sjukvårdshuvudmännen i ringa grad 

reglerad vad gäller insatser för att främja kvalitet inom hälso- och sjukvården. Visserligen 

fanns sedan 1994 Socialstyrelsens föreskrift om kvalitetssäkring i hälso- och sjukvård 

inklusive tandvård (SOSFS 1993:9), men denna riktade sig direkt till medicinskt ansvariga 

chefer och inte till den politiska och administrativa ledningen inom landsting och kommuner. 

 

Avvägningen mellan egenkontroll i sjukvården och statlig reglering och tillsyn 

uppmärksammades vid mitten av 1990-talet, t ex av Riksdagens revisorer. Regeringen tog 

fasta på behovet av ett konstruktivt samspel mellan egenkontroll och statlig tillsyn. Genom 

förändringar i Hälso- och sjukvårdslagen och genom tillkomsten av tillsynslagen (1996:786) 

förtydligades sjukvårdshuvudmännens ansvar för att stödja utvecklingen av kvalitetssystem i 

den egna verksamheten, samtidigt som statens tillsyn genom Socialstyrelsen förstärktes. I den 

nya föreskriften om Kvalitetssystem i hälso- och sjukvården (SOSFS 1996:24) slås fast ett 

ansvar för såväl vårdgivaren (landsting och kommuner) som verksamhetschefer och 

vårdpersonal. Kvalitetssystem skall bl a innehålla rutiner för systematisk resultatuppföljning, 

dokumentation och återföring av erfarenheter till berörda medarbetare. Sjukvårdshuvudmän 

och verksamhetsföreträdare har själva att välja lämpliga metoder. 

 

Väsentliga inslag i ett kvalitetssystem inom sjukvården är (a) teknisk/medicinsk kvalitet 

(riktig diagnos, rätt ingrepp, rätt medicin, osv), (b) systemkvalitet (d v s hur organisationen 

samverkar i alla delar för att lösa uppgiften, t ex väntetider, dokumentation, 

vårdkedjeplanering), och (c) kundkvalitet (d v s det som upplevs som värde för patienten; 

bemötande, empati, information, inflytande över sin behandling osv.) 

 

Modernt kvalitetsutvecklingsarbete kan beskrivas som organisationens förmåga att sätta 

avnämarna i centrum, genom att ledningen skapar förutsättning för att arbeta med processer, 

basera beslut på fakta, arbeta med ständiga förbättringar och att de anställda görs delaktiga. 

Kvalitetsutveckling är således en aktivitet som engagerar såväl ledning som medarbetare. 
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Som ett svar på det ökade behovet av insatser inom landstingen beslöt Landstingsförbundets 

kongress 1994 att förbundet skulle intensifiera sina ansträngningar att stödja 

sjukvårdshuvudmännen i utvecklingen av kvalitetssystem. Detta har resulterat i att enheten för 

hälso- och sjukvårdsutveckling inom Landstingsförbundet idag har som sin huvudsakliga 

uppgift att stötta, påskynda och underlätta ett patientfokuserat utvecklingsarbete i hälso- och 

sjukvården. Landstingsförbundet har också tagit fram ett lednings- och 

utvärderingsinstrument, QUL (qvalitet-utveckling-ledarskap). Det ligger också till grund för 

den Utmärkelse som årligen utdelas till enheter och organisationer som utgör goda föredömen 

för ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete. 

 

Landstingsförbundets enhet för hälso- och sjukvårdsutveckling har slutit ett långsiktigt 

samarbetsavtal med Institute for Healthcare Improvement (IHI) i USA. Avsikten är att skapa 

en svensk modell med utgångspunkt i amerikanska BTS.27 I juni 1997 startade i Sverige det 

första projekt Genombrott — köer och väntetider — med ca 20 deltagande organisationer. 

Initiativet är ett resultat av den arbetsfördelning som etablerats genom 1997 års 

Dagmaröverenskommelse. Den första delen av projektet finns numera redovisad i en rapport 

(Landstingsförbundet 1998a). Under hösten 1998 startade en ny projektomgång för 

Genombrott – köer och väntetider samt diabetesvård i ständig förbättring. 

 

 

Sedan 1 januari 1998 anger socialtjänstlagen (§ 7a) att insatser inom socialtjänsten skall vara 

av god kvalitet och att personal skall ha lämplig utbildning och erfarenheter. Denna 

bestämmelse är tillämplig också för kommunernas äldreomsorg. Senare samma år utfärdade 

Socialstyrelsen allmänna råd om kvalitetssystem inom omsorgerna om äldre och 

funktionshindrade (SOSFS 1998:8). Uppbyggnaden av förordningen är likartad den som 

gäller för hälso- och sjukvård, d v s det finns krav på att vissa aspekter skall beaktas men 

huvudmännen väljer själva typ av metod för kvalitetssäkring. Äldreomsorgen innehåller dock 

mycket annat än medicinska insatser vilket gör att system för kvalitetsutveckling inom detta 

                                                 
27 En del i kvalitetsarbetet är att skapa förutsättningar för sjukvården att ta till sig ny kunskap. För att få till stånd 
en snabbare spridning av kunskap som skapar förutsättningar för förbättringar av verksamheten, har det 
fristående IHI i USA introducerat ett arbetssätt som kallas Breakthrough Series (BTS). Avsikten är att stötta 
intresserade och motiverade sjukvårdsorganisationer att använda ny kunskap som förbättrar resultaten och 
samtidigt sänker kostnaderna. Man vill bygga upp en nationell organisation för kunskap om förbättringsarbete, 
och en ”bank” av sådan kunskap. Projekten väljs efter vissa kriterier: det ska föreligga en dokumenterad skillnad 
mellan bästa tillgängliga kunskap och daglig praxis, det skall finnas kunskap och erfarenhet av framgångsrikt 
förbättringsarbete inom området, och det ska finnas tillgängligt en nationellt respekterad ledargestalt inom 
området. Man väljer områden där missnöjet med aktuella prestationer i systemet visat sig, t ex vård i livets 
slutskede. Tanken med detta är att skapa motivation i organisationerna för förändringar.  
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område inte kan kopieras från hälso- och sjukvården. Behovet av särskilda metoder för 

kvalitetsutveckling inom socialtjänsten, inklusive äldreomsorgen har noterats (Regeringens 

proposition 1997/98:113).  

 

Verksamhetsuppföljning 

 

Gränsen mellan kvalitetsuppföljning och system för verksamhetsuppföljning är delvis 

flytande. Vi har valt att redovisa några exempel på utveckling av nationella system för 

verksamhetsuppföljning under en särskild rubrik.  

 

Inom Socialstyrelsen pågår ett programarbete för att ta fram modeller för 

informationsspridning genom återkommande verksamhetsöversikter. I många länder arbetar 

man med att förbättra beskrivningarna av kvalitetsutveckling och resursanvändning för olika 

patientgrupper. I Sverige har flera specialiteter, bland annat ortopedi, gynekologi, 

ögonsjukvård och under senare år även internmedicin, i samarbete med Spri, redovisat årliga 

verksamhetsrapporter utifrån ett omfattande enkätsystem till berörda kliniker. Syftet har varit 

att få jämförande data tillgängliga för den lokala verksamhetsutvecklingen. Materialet 

kommer även att inkluderas i faktadatabasen MARS.  

 

Under 1997 startade Landstingsförbundet ett projekt i syfte att skapa ett enhetligt regelverk 

som preciserar definitionerna av de begrepp som används vid bland annat insamling, 

registrering, rapportering och bearbetning av statistik rörande hälso- och sjukvården. Arbetet 

har bedrivits i samverkan med bl a sjukvårdsregioner, Socialstyrelsen, Spri och Svenska 

Kommunförbundet. Ett antal åtgärder har föreslagits i syfte att förbättra insamling och 

bearbetning av data som beskriver förhållanden i svensk hälso- och sjukvård. Frågan är om 

det går att hitta ett informationssystem som tillfredsställer behov både på administrativ och 

medicinsk nivå. Om samspelet mellan olika delar av vården skall kunna beskrivas och 

analyseras måste informationssystemet förbättras (Landstingsförbundet 1998b).  

 

Ett exempel på uppföljning av klinisk verksamhet i svensk hälso- och sjukvård utgör de 

nationella kvalitetsregistren. Från att ursprungligen ha finansierats som forskningsprojekt har 

registren under 1990-talet finansierats genom medel i Dagmaröverenskommelsen. De har 

alltmer kommit att betraktas som ett viktigt inslag i sjukvårdens informationsförsörjning. 

Registren — drygt 40 till antalet — är främst inriktade mot olika medicinska åtgärder (några 

är dock sjukdomsorienterade). De innehåller vanligtvis data om patientkarakteristika, 

behandlingsåtgärder och medicinska effekter, inklusive komplikationer. I ungefär hälften av 

registren finns uppgifter om resursförbrukning i fysiska termer (vanligen vårddagar). 
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Undantagsvis samlas uppgifter om patienternas subjektiva (självrapporterade) uppfattning om 

livskvalitet, komplementär vård (vårdkedjestudier) eller resursförbrukning i monetära termer 

(Garpenby och Carlsson 1996). Kunskapen om nationella kvalitetsregister var under första 

delen av 1990-talet begränsad bland sjukvårdshuvudmännen. Ansträngningar har dock gjorts 

för att sprida information om registrens existens. 

 

Önskemål om att åstadkomma en mer strukturerad rapportering mellan de lokala registren och 

den nationella nivån har framförts. Tanken är att varje register årligen skall följa ett basdataset 

vid rapportering, vilket omfattar aggregerade data på kliniknivå med avseende på vårdtider, 

köns- och åldersfördelade volymer samt trender över tid, samt en analyserande rapport som 

innehåller resultat/effektmått, uppföljningsvariabler samt en bedömning av utfallet. Den 

analyserande rapporten bör lämpligen innehålla tekniska data (vård/åtgärds/operationsdata), 

resultat/effektmått för vårdtillfällen (t ex komplikationer, biverkningar, reoperationer, död), 

uppföljningsdata över tid avseende resultat/effekt (komplikationer, biverkningar, 

reoperationer, död, men även i förekommande fall ADL-förmåga och patienttillfredsställelse), 

samt måluppfyllelse för registret.  

 

En tidigare utvärdering har visat att en majoritet av medverkande kliniker uppskattar 

innehållet i de nationella kvalitetsregistren (Garpenby och Carlsson 1994). Denna form av 

registerverksamhet bygger dock i stor utsträckning på intresse och entusiasm hos de 

medverkande — såväl registercentrum som deltagande kliniker. Kvaliteten på inrapporterade 

data och därmed registrens användbarhet är starkt relaterat till viljan hos den medicinska 

professionen att medverka. Hittills har verksamheten med kvalitetsregister inneburit en 

balansgång mellan ambitionen att bibehålla den medicinska professionens engagemang och 

att åstadkomma en strukturerad rapportering som tillgodoser intressen på den nationella nivån.  

 

Frågan om långsiktig finansiering av nationella kvalitetsregister och huvudmannaskapet för 

verksamheten har varit aktuell under hela 1990-talet. Det har dock med tiden vuxit fram en 

ansvarsfördelning mellan staten, sjukvårdshuvudmännen och den medicinska professionen 

som samtliga involverade parter betraktat som tillfredsställande. Under 1998 genomförde 

Landstingsförbundet tillsammans med Socialstyrelsen ett projekt kring användningen av 

kvalitetsregisterdata som underlag för kliniskt förbättringsarbete. Projektteamen arbetade 

utifrån var sitt register (katarakt, ljumskbråck, hjärtkirurgi, reumatoid artrit) med att 

identifiera förbättringsområden, analysera bakomliggande processer och pröva förändringar 

som visar sig leda till förbättring. Under 1999 genomförs en ny omgång av förbättringsprojekt 

med grund i kvalitetsregisterdata. 
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En verksamhetsuppföljning med något annorlunda inriktning har påbörjats i Svenska 

Kommunförbundets regi under arbetsnamnet Äldreomsorg i jämförelse. Tonvikten ligger inte 

på medicinska data utan avser jämförelser av kostnadsdata och kvalitetsdata inom 

äldreomsorgen. I en första omgång medverkar åtta kommuner. Bakgrunden är misstankar om 

bristfällig jämförbarhet för verksamhetsstatistik inom den kommunala sektorn, vilket dels 

omöjliggör rättvisande jämförelser mellan kommuner och dels leder till en felaktig 

uppfattning på nationell nivå om hur det förhåller sig i kommunerna. Ett viktigt syfte för 

projektet är att uppmuntra kommunerna att göra egna jämförelser som en del i 

förbättringsarbetet.  

 

System för att göra medicinsk information mer tillgänglig 

 

MARS 

 

År 1993 började Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen utveckla en faktadatabas för hälso- 

och sjukvården som kom att benämnas MARS (Medical Access & Result System). Inom 

MARS-konceptet ryms flera syften och databasen skall stödja olika kategorier avnämare. 

Informationen i MARS differentieras för att kunna nyttjas av läkare, sjukvårdspolitiker, 

patienter och allmänhet. Dessutom skall materialet kunna nyttiggöras av Socialstyrelsen 

internt och ligga till grund för rapporteringen till regering och riksdag om tillståndet i hälso- 

och sjukvårdssektorn.  

 

I MARS sammanställs information från existerande register (patientregister, epidemiologiska 

register inom EpC och nationella kvalitetsregister). Där finns även s k state-of-the-art 

dokument vilka utgör sammanställningar av det medicinska kunskapsläget, vilka enligt 

gällande planer skall omfatta ett 40-tal diagnoser (se 6.3). I anslutning till kliniska översikter 

finns även information avpassad för patienter. Även tolkad information ingår i form av s k 

kliniska riktlinjer och nationella riktlinjer (se 6.4). MARS kan betraktas som en 

fulltextdatabas, d v s här finns inte enbart referenser och sammanfattningar (abstracts) utan 

kompletta texter inom olika områden. 

 

Projektet har i stor utsträckning kommit att drivas av Socialstyrelsen under medverkan av 

medicinska experter. En utgångspunkt för utvecklingen av MARS har varit uppfattningen att 

kliniskt verksamma läkare, i sitt arbete med att styra och följa upp den egna verksamheten, i 

ökad utsträckning behöver tillgång till kunskapsdatabaser och statistikdatabaser. 
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I den överenskommelse om ökat samarbete som träffats mellan Landstingsförbundet och 

Socialstyrelsen framhålls att sjukvårdshuvudmännen i fortsättningen skall kunna ta ställning 

till innehållet i MARS och i större utsträckning påverka detta. 

 

Innehållet i databasen publiceras i form av cd-rom skivor (MARS-CD-ROM) vilka främst är 

avsedda för läkare inom olika specialiteter. En första skiva som behandlar ortopedi 

framställdes 1995 och denna följdes under 1996 av en inom området ortopedi, kirurgi och 

urologi, och i början av 1997 presenterades en cd-rom skiva om ögonsjukvård. En stor del av 

materialet i MARS finns även tillgängligt via Socialstyrelsens hemsida på internet. 

 

Den utvärdering av MARS som genomfördes under 1997/98 visar bl a att det finns ett starkt 

stöd inom läkarkåren för elektroniska distributionsformen för den typ av material som ryms i 

faktadatabasen (se vidare avsnitt 6.3). Utvärderingen visar dock på de problem som finns att 

nå ut till olika läkargrupper, t ex allmänläkarna som i ringa grad känner till faktadatabasen. 

Utvärderingen visar att det finns frågetecken kring hur materialet bör presenteras för olika 

grupper av användare och pekar på behovet av ytterligare insatser för riktad implementering 

(Garpenby och Byrsjö 1998).   

 

Vid sidan av MARS samordnar Socialstyrelsen sammanställningar av hälso- och 

sjukvårdsstatistik. Det sker i form av en årlig rapport, Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok, 

samt en analyserade rapport vartannat år (Socialstyrelsen 1998b; Socialstyrelsen 1998d). 

 

Spriline 

 

Spris bibliotek och utredningsbank producerar databaserna Spriline, Spriline Projekt, Lokat, 

Nordic Outcomes Activities Database, Patrix, och är dessutom databasvärd för WHO:s 

databas Wholis. 

 

Databasen Spriline täcker hela hälso- och sjukvårdsområdet, exklusive rent medicinsk 

facklitteratur. Spriline innehåller referenser till böcker, tidskriftsartiklar och FoU-dokument 

från landsting, sjukvårdsenheter, universitet och högskolor samt videoband. Det innebär att 

databasen inte innehåller kompletta texter som kan läsas direkt av intresserade personer, utan 

uppgifter om vilka artiklar som finns tillgängliga inom olika områden. Databasen Spriline 

Projekt innehåller information om aktuella FoU-projekt inom bl a hälso- och sjukvård, 

folkhälsa, handikapp- och äldreomsorg i kommuner och landsting. LOKAT är en databas över 

tidskriftsbeståndet vid landstingens medicinska fackbibliotek. Databasen innehåller svenska 
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och utländska tidskrifter, årsböcker och vissa monografiserier med anknytning till hälso- och 

sjukvårdsområdet.  

 

I samarbete med Spri håller Svenska kommunförbundet på att bygga upp ett system för 

inrapportering och spridning av erfarenheter från det utvecklingsarbete som bedrivs inom 

kommunernas äldrevård. Avsikten är att få till stånd en regelbunden rapportering av sådana 

projekt som resulterar i generella erfarenheter vilka kan nyttiggöras på annat håll i landet. 

Informationen skall lagras i och göras tillgänglig genom Spriline, och vara sökbar via internet.  

Svenskt medicinskt fönster 

 

Under 1997 öppnade tre svenska myndigheter inom hälso- och sjukvårdens område — 

Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och SBU — samt Landstingsförbundet och Spri, en 

gemensam hemsida på internet för publicering av producentobunden information. Namnet på 

hemsidan är ”Svenskt medicinskt fönster” och där skall presenteras vissa sammanfattningar 

och översikter från aktuella projekt. Den viktigaste funktionen är dock att vara ingång och 

sökfunktion till deltagarnas befintliga hemsidor. Projektet visar hur ny teknik medför att flera 

aktörer finner det lämpligt att sluta sig samman och koordinera sina insatser. Projektets 

betydelse kan knappast bedömas på detta tidiga stadium, men det kan rimligtvis bidra till att 

flera nationella aktörer kan uppträda mer samordnat i sin informationsspridning till övriga 

delar av sjukvårdssystemet.  

 

Uppbyggnaden av centrala sjukvårdsregister 

 

Epidemiologiskt centrum (EpC) 

 

I Sverige finns en lång tradition att använda personregister och därmed unika förutsättningar 

att samla in och sammanställa information från olika register. Det svenska personnumret ger 

möjligheter att länka exponerings- och utfallsdata över flera decennier. Det övergripande 

målet för Epidemiologiskt Centrum (EpC) som ingår i Socialstyrelsen är att följa, analysera 

och rapportera om utbredning och utveckling av befolkningens hälsa, sjukdomar, sociala 

förhållanden, vårdutnyttjande och riskfaktorer för sjukdomar och sociala problem. EpC skall 

förse allmänhet, forskare, riksdag, regering, myndigheter, landsting, kommuner och andra 

organisationer med underlag inom områdena folkhälsa, sociala förhållanden samt utvärdering 

av hälso- och sjukvård.  

 

EpC administrerar ett 10-tal epidemiologiska register och arbetar med att utveckla enhetliga 

och väl fungerande klassifikationssystem för sjukdomar, skador och åtgärder inom 
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sjukvården. Sektionen för Rapportering om folkhälsa och sociala förhållanden har det 

övergripande ansvaret för att vart tredje år ta fram en nationell folkhälsorapport och en social 

rapport. Dessutom redovisas hälsoutvecklingen fortlöpande i rapportform och på cd-rom 

(”Hur mår Sverige?”). FoU-gruppen inom EpC har som mål att stärka registerepidemiologisk 

forskning på svenskt material. Detta sker genom att gruppen bedriver eget FoU-arbete, stödjer 

FoU-arbete inom Socialstyrelsen och samverkar med andra forskare och 

forskningsinstitutioner. Statistiksekretariatet arbetar med samordning och upphandling av den 

officiella statistiken inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Statistiksekretariatet skall bl a 

identifiera olika användares behov av statistik.  

 

6.3 Sammanställning och överföring av information  

 

State-of-the-art dokument 

 

Sedan mitten av 1990-talet har Socialstyrelsen med hjälp av medicinska expertgrupper arbetat 

med en serie kunskapsöversikter (state-of-the-art) inom sjukvårdens område. Avsikten är att 

beskriva aktuell kunskapsnivå med avseende på diagnostik, behandling, uppföljning, 

efterkontroll, prevention och screening för olika sjukdomar. Det praktiska arbetet sker inom 

särskilda expertgrupper — inrättade i nära samråd med de vetenskapliga sektionerna inom 

Svenska läkaresällskapet. Följaktligen utgörs expertgrupperna i mycket stor utsträckning av 

läkare, företrädesvis representerande sjukhusbaserade specialiteter. Expertgrupperna skall 

ansvara för dokumentens kvalitet inom respektive specialitet. Innehållet skall anpassas till 

praktiserande läkare och fungera som ett stöd i kliniska beslutssituationer. Andra aspekter än 

rent medicinska har än så länge beaktats i ringa utsträckning. Patientinformation avseende 

vissa sjukdomar och behandlingsåtgärder skall i möjligaste mån bifogas respektive dokument. 

 

State-of-the-art dokumenten skall bygga på vetenskapligt underlag och således inte belysa 

rådande klinisk praxis inom svensk sjukvård (denna får belysas med hjälp av annat material). 

Dokumenten ”datumstämplas” och avsikten är att de skall uppdateras med varierande 

periodicitet. Flera dokument har uppdaterats redan efter något år.  

 

Att det finns vissa oklarheter beträffande målgruppen för state-of-the-art dokumenten framgår 

av den utvärdering som genomförts av den medicinska faktadatabasen MARS. Materialet har 

dock rönt uppskattning bland t ex ögonläkare och ortopeder, av vilka omkring 80 procent 

anser att dessa dokument är mycket eller ganska värdefulla (Garpenby och Byrsjö 1998). 
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Det bör noteras att utvecklingen av state-of-the-art dokument inte sker enbart inom 

Socialstyrelsen. Sådana dokument framställs också i MFRs regi och inom Läkaresällskapets 

sektioner. Det är särskilt sektionen för gynekologi och obstetrik som inom flera områden har 

producerat state-of-the-art dokument, där arbetet bedrivits i s k ARG-grupper. Ambitionen 

bland de organisationer som producerar state-of-the-art dokument är att åstadkomma en viss 

uppdelning sinsemellan, så att dokumenten från respektive initiativtagare behandlar olika 

faser i teknologiutvecklingen (innovationsfas, klinisk tillämpning etc.) och därmed också 

riktar sig till olika målgrupper. Huruvida det i praktiken är möjligt att undvika viss 

överlappning är dock mera oklart. 

 

Tidig bedömning av nya medicinska metoder (Alert) 

 

Tankar på ett medicinskt förvarningssystem (MFS) föddes som en konsekvens av 1980-talets 

begränsade framgång med försöken att påverka fördelningen av högspecialiserad sjukvård 

genom rekommendationer på nationell nivå (den s k R-listan). När sjukvårdshuvudmännen 

ställdes inför en situation där de fritt kunde välja högspecialiserad vård — liksom annan vård 

— uppstod ett behov av bättre information som grund för beslut. Enligt de ursprungliga 

planerna skulle MFS rikta sig till sjukvårdspolitiker, administratörer verksamma i sjukvårdens 

beställar- och utförarled liksom läkare i rådgivande funktion, t ex chefläkare. Avsikten var att 

förbättra underlaget för sjukvårdspolitiska beslut genom tidig information om nya medicinska 

metoder. En begränsad försöksverksamhet påbörjades 1992 — kallad NMM (Nya medicinska 

metoder) — som visade på ett intresse bland politiker, tjänstemän, sjukhusdirektörer och 

chefläkare för en fortsatt verksamhet med denna inriktning.  

 

Under namnet SBU Alert fortsätter uppbyggnaden av ett system för information om nya 

medicinska metoder, där olika delar ingår: identifiering, konsekvensbedömning och 

informationsspridning (Carlsson, Törnwall och Ihre 1999). Ett antal nationella intressenter är 

inblandade och samordningsansvaret vilar på SBU. En databas finns tillgänglig via internet 

där ett 10-tal färdiga dokument har publicerats (ett 30-tal metoder är föremål för bedömning). 

Ett samarbetsprojekt har etablerats mellan organisationer i Europa involverade i 

uppbyggnaden av medicinska förvarningssystem (Euro-scan). 

 

Sammanställningar av vetenskapligt underlag inom sjuksköterskans arbetsområde 

(”Evidensbaserad omvårdnad”) 

 

Internationellt har behovet av att ställa samman och bedöma det vetenskapliga underlaget för 

sjuksköterskans handlande i olika situationer uppmärksammats. Sådana sammanställningar 
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brukar benämnas ”evidence-based nursing”. Ett svenskt initiativ i denna riktning har tagits 

gemensamt av SBU och Svensk sjuksköterskeförening (SSF) som under 1998 har resulterat i 

flera publikationer i ämnet ”evidensbaserad omvårdnad”. Arbetet bedrivs i form av 

systematiska sammanställningar av studier som identifierats i databaser för vetenskaplig 

litteratur, varefter studiernas graderas efter vissa kriterier som skall visa vetenskaplig styrka. 

Den första sammanställningen behandlar sjuksköterskan roll vid strålbehandling av patienter 

med cancer och den efterföljande behandlingen av patienter med måttligt förhöjt blodtryck 

(SBU och SSF 1998a, 1998b). Uppdraget att göra sammanställningarna placeras på olika 

författare som också själva svarar för innehållet – således lämnar inte de två organisationer 

som initierat projektet några rekommendationer med anledning av resultaten. Däremot noterar 

SBU och SSF att de två rapporter som hittills publicerats visar att det vetenskapliga 

underlaget är knapphändigt och att det därför behövs mer utvärderingsforskning kring 

vårdmetoder. Avsikten är att rapporterna skall användas i såväl klinisk verksamhet som i 

undervisning.  

 

Det kan nämnas att SBU även påbörjat ett samarbete med representanter för sjukgymnasterna 

i likhet med det som gäller för sjuksköterskornas arbetsområde. I detta fall sker en systematisk 

granskning av forskningsresultat kring behandling av nackbesvär respektive ländryggsbesvär. 

De första resultaten väntas bli klara hösten 1999 (Fagerström 1998). 

 

6.4 Överföring av information som tolkats och resulterat i rekommendationer 

 

Kliniska riktlinjer 

 

I anslutning till de state-of-the-art dokument som i Socialstyrelsens regi produceras av 

medicinska experter utarbetas i vissa fall mer preciserade kliniska riktlinjer. Dessa skall 

innehålla slutsatser och rekommendationer som baseras enbart på det vetenskapliga underlag 

som finns i dokumenten. Utformningen av kliniska riktlinjer har hittills skett huvudsakligen 

inom den medicinska professionen men texterna kan fungera som vägledning för alla kliniska 

beslutsfattare. Det har i praktiken varit de medicinska expertgrupperna som i varje enskilt fall 

avgjort om det finns tillräckligt entydiga underlag för att motivera framtagningen av kliniska 

riktlinjer (Garpenby och Byrsjö 1998) Innehållet i kliniska riktlinjer kan variera, men 

undantagslöst lämnas synpunkter på lämplig behandling av olika sjukdomstillstånd. Beroende 

på vilken sjukdomsgrupp som avhandlas kan texterna också innefatta redogörelser för såväl 

patofysiologi och indikationer som prevention och rehabilitering. Kliniska riktlinjer har 

således i hög grad varit baserade på bedömningar gjorda inom den medicinska professionen 
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medan statens faktiska medverkan i processen är liten. Avsikten är att kliniska riktlinjer skall 

ingå som en del i s k nationella riktlinjer (vilka behandlas i ett följande avsnitt). 

 

SBUs syntesstudier med rekommendationer 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) arbetar med ett litet kansli och ett 

omfattande nätverk av experter, som bidrar med t ex medicinsk, ekonomisk och 

epidemiologisk kunskap – i ökad utsträckning knyts också annan vårdexpertis till SBU. 

Styrelsen består av representanter för viktiga nationella aktörer, inklusive några av 

sjukvårdens professioner. Dessutom finns en vetenskaplig rådsgrupp med särskilt ansvar för 

systematiska litteratursammanställningar och ett vetenskapligt råd för SBU Alert. 

Systematiska litteratursammanställningar bedrivs främst i projektgrupper, som har till uppgift 

att göra en kritisk analys av olika ämnesområden. SBU har formulerat ett antal kriterier för 

identifiering av angelägna utvärderingsområden.  

 

Området måste vara utvärderingsbart, d v s det skall vara möjligt att hitta tillräckligt med 

studier av god kvalitet för att en vetenskaplig utvärdering skall vara möjlig och en samlad 

bedömning meningsfull. 

 

Området bör ha stor betydelse för sjukvården t ex genom att: 

• det berör många människor eller riktar sig mot ett vanligt sjukvårdsproblem 

• det har betydande ekonomiska konsekvenser 

• det medför stora konsekvenser för sjukvårdens organisation och personal 

• det är kontroversiellt, t ex av etiska skäl, och ifrågasatt inom eller utom sjukvården 

 

Ett annat skäl för SBUs uppmärksamhet kan vara att metoden tilldrar sig stort intresse från 

allmänheten, t ex när det finns oro för biverkningar av läkemedel, eller att praxis inom ett 

område inte överensstämmer med vetenskapliga fakta, t ex genom att tillgänglig kunskap inte 

slagit igenom i det medicinska handlandet. Projekten omfattar i regel en förstudie som 

bedöms av expertgrupp och styrelse inom SBU, varefter man tar ställning till om en 

fortsättning skall ske.  

 

I de fall arbetet skall drivas vidare sker detta i ett antal steg. När projektgruppen har formerats 

och planerat arbetet sker en utbildning i systematisk litteraturgenomgång under cirka tre 

dagar. Utbildningen genomförs i samarbete med Cochrane Collaboration. 
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Därefter påbörjas det huvudsakliga projektarbetet, med sökning och granskning av litteratur 

efter särskilda i förväg uppställda kriterier (protokoll), samt en sammanställning av resultaten 

i form av ett manuskript. Efterhand har SBU skärpt kraven på den metod som används vid 

experternas bedömningar av materialet. Idag finns en fastställd rutin och i regel ett protokoll 

som skall användas av experterna när de tar del av litteraturen. Arbetet tar i regel omkring två 

år eller ibland t o m längre tid. 

 

Manuskript skickas sedan för vetenskaplig granskning till särskilda utsedda externa experter, 

samt till SBUs styrelse och expertgrupp, varefter framförda synpunkter inarbetas. SBUs 

styrelse utarbetar sin sammanfattning och sina slutsatser av rapporten. 

 

Rapporter distribueras från SBU till beslutsfattare, kliniskt verksamma läkare, sjuksköterskor, 

och administratörer inom sjukvården. Rapporterna kompletteras sedan 1993 med ett 

kvartalsvis utgivet informationsblad (”Vetenskap & Praxis”).  

 

Utmärkande för de kunskapsöversikter som SBU producerat sedan starten är bl a 

uppdelningen mellan experternas bedömning (de vita sidorna) och den policyrekommendation 

som SBU svarar för (de blå sidorna).  

 

Det finns ett uttalat krav att rapporterna förutom medicinska aspekter även skall innehålla 

ekonomiska, sociala och etiska aspekter samt en analys av klinisk praxis. När det gäller de 

sistnämnda aspekterna saknas i regel fullständiga vetenskapliga underlag, vilket gör att SBU 

ofta nödgas frångå principen att basera sina slutsatser på välgjorda studier som publicerats.  

 

Betydelsen av SBUs rekommendationer för förändringar av klinisk praxis är oklar. En 

uppföljning av den rapport som behandlade preoperativa rutiner visade dock att praxis 

förändrades på ett påtagligt sätt i linje med rekommendationerna. Uppbyggnaden av regionala 

SBU-råd och ett system med lokala informatörer är ett initiativ för att underlätta 

implementeringen av SBUs produkter. 

 

Nationella riktlinjer 

 

I Dagmaröverenskommelsen för 1996 infördes ett stycke om nationella och lokala 

vårdprogram. Tanken var att de nationella programmen skulle utarbetas av Socialstyrelsen i 

samråd med bl a den medicinska professionen och brukarorganisationer. De skulle innehålla 

specifika uppgifter om diagnostik, behandling, prevention, rehabilitering och mätbara 

kvalitetsindikatorer för aktuell sjukdom. Ett viktigt underlag som lyftes fram i sammanhanget 
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var de s k state-of-the-art dokumenten (se avsnitt 6.3). Avsikten var att de centrala 

vårdprogrammen skulle tillämpas i hela landet och utgöra grunden för patienternas tillgång till 

jämförlig vårdkvalitet och vårdinnehåll. Sjukvårdshuvudmännen skulle kunna komplettera de 

nationella programmen med lokala versioner — där egna prioriteringar och bedömningar 

skulle vägas in — samt med detaljerade riktlinjer för omhändertagandet av olika 

patientgrupper. Man var överens om att det första nationella vårdprogrammet skulle avse 

diabetes.  

 

Senare har de nationella vårdprogrammen kommit att benämnas nationella riktlinjer för god 

medicinsk praxis. Planerna på att utveckla sådana dokument ligger fast, men parterna har 

noterat att arbetet varit mer tidskrävande än vad som inledningsvis kunde förutses. Därför har 

staten och huvudmännen kommit överens om att riktlinjer skall utarbetas ”där det finns 

konsensus om adekvata metoder för diagnostik och behandlingsmetoder”. Man anger också 

att såväl ekonomiska som organisatoriska konsekvenser skall belysas i de nationella 

riktlinjerna. Man förklarar även att de skall inkludera underlag inte enbart från state-of-the-art 

dokumenten, utan även andra källor nämns (SBUs teknologivärderingar, de nationella 

kvalitetsregistren och Spris verksamhetsuppföljningar samt tillgängliga uppgifter om 

variationer i medicinsk praxis).  

 

I slutet av 1996 förelåg det första exemplet på nationella riktlinjer som avsåg vård och 

behandling av patienter med diabetes mellitus. Under 1998 tillkom nationella riktlinjer för 

kranskärlssjukvård. Riktlinjerna är uppdelade på tre dokument avsedda för olika målgrupper. 

Ett sammanfattande dokument som främst riktar sig till sjukvårdspolitiker och andra 

beslutsfattare på landstingsnivå, kliniska riktlinjer avsedda för sjukvårdens professioner samt 

information till patienter. 

 

Det är meningen att nationella riktlinjer skall utgöra underlag till regionala och lokala 

vårdprogram som utformas av respektive sjukvårdshuvudman. Av Dagmaröverenskommelsen 

framgår dock inte vilken status som nationella riktlinjer har i sammanhanget. Där anges 

endast att vårdprogrammen — vilka skall baseras på riktlinjer — skall tillämpas i enlighet 

med huvudmännens prioriteringar och bedömningar av sjukvårdsbehovet i sina respektive 

sjukvårdsområden. I samband med en utvärdering av den medicinska faktadatabasen MARS 

inom Socialstyrelsen tillfrågades representanter för sjukvårdshuvudmännen om deras 

inställning till nationella riktlinjer. Det finns ett starkt stöd för principerna bakom nationella 

riktlinjer (att utjämna skillnader i praxis), men en majoritet av såväl politiker som tjänstemän 

uttryckte viss oro över de ekonomiska konsekvenserna om riktlinjer börjar tillämpas mer 

allmänt (Garpenby och Byrsjö 1998). I annat sammanhang har påpekats svårigheten att få en 
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tydlig politisk lokal förankring av riktlinjerna (Agardh 1998). I de fall riktlinjerna förutsätter 

en höjning av kompetens och förstärkta resurser menar Socialstyrelsen att detta är ett 

”inriktningskrav” vilket bör kunna tillgodoses inom viss tidsperiod. Frågan är dock vilka 

reella konsekvenser detta får för sjukvårdshuvudmännen. Utvecklingen av nationella riktlinjer 

sker vanligen i en arbetsgrupp med medicinsk tyngdpunkt medan en partssammansatt 

remissgrupp (också denna med stark medicinsk prägel) kan konsulteras. Riktlinjerna blir 

föremål för en remissomgång innan de publiceras och i detta skede har samtliga 

sjukvårdshuvudmän möjlighet att lämna synpunkter. 

 

Man kan notera att inom Socialstyrelsen övervägs möjligheten att utsträcka arbetet med 

nationella riktlinjer till att omfatta även den vård som lämnas till äldre. Detta har aktualiserats 

genom myndighetens uppföljning av vård och omsorg för äldre, det s k äldreuppdraget 

(Socialstyrelsen 1998c). De specifika områden som nämnts i samband med nationella 

riktlinjer gäller i första hand vården i livets slutskede och hemvård. 

 

Konsensuskonferenser med uttalanden 

 

Konsensuskonferensens syfte är att samla olika intressenter — läkare, ekonomer, 

representanter för allmänheten och politiker — i en panel för att dessa tillsammans skall 

värdera medicinska metoders nytta, positiva och negativa effekter och definiera dess 

användningsområden. Detta sker utifrån den information och de forskningsresultat som 

presenteras av en expertgrupp som förberett sina inlägg utifrån på förhand bestämda frågor. 

Experternas föredrag presenteras under två dagar och därefter skall frågorna besvaras av 

panelen. I anslutning till experternas föredragningar, som skall vara baserade uteslutande på 

vetenskapliga fakta, ges panelen möjligheter att värdera dessa fakta och begära förtydligande 

och ställa följdfrågor till experterna. Panelen skall därefter åstadkomma ett enigt utlåtande 

som presenteras i form av en rekommendation (ett konsensusuttalande). 

 

Konsensusmetoden utvecklades och användes första gången för utvärdering av medicinska 

teknologier i USA år 1977. National Institutes of Health, som är ansvarigt för det amerikanska 

programmet, har arrangerat ett stort antal konferenser. I den amerikanska versionen har 

frågeställningarna i stor utsträckning behandlat enbart säkerhet och kliniska effekter. Genom 

att man i USA, i motsats till Sverige, inte väger in kostnader eller organisatoriska och etiska 

förutsättningar för de förändringar man föreslår har amerikanska konsensusuttalanden fått ett 

begränsat genomslag (Institute of Medicine 1985). 
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I Sverige påbörjades ett liknande program 1982 genom en konferens om den konstgjorda 

höften. Konferenserna som arrangeras av Spri och MFR genomförs med en frekvens av en till 

två per år. Formen är i princip kopierad från USA. Några av de metodproblem som har 

diskuterats gäller bl a valet av frågeställningar som skall besvaras av panelen. Utformningen 

av dessa blir i hög grad styrande för resultatet och ger också programkommittén en mycket 

viktig roll. Ett annat problem gäller urvalet av representanter till såväl expertgrupp som panel. 

Det är av stor vikt att dessa täcker det kunskapsområde som är relevant i sammanhanget. Här 

kan man på goda grunder anta att de icke-medicinska perspektiven haft svårt att hävda sig.  

 

I två tidiga utvärderingar av de svenska konsensuskonferenserna framkom bl a att 

konferenserna är väl kända och att deras innehåll tycks vara väl spritt bland sjukvårdspolitiker 

och toppadministratörer (Calltorp 1986). Vid den tidpunkten tycks dock inte målet att 

integrera medicinska, ekonomiska och administrativa aspekter i konsensusuttalandet ha varit 

uppfyllda. I en studie (Johnsson 1986) som behandlade spridningen av resultat från de 

svenska konsensuskonferenserna till kliniskt verksamma läkare och hur detta påverkade det 

kliniska beslutsfattandet framkom bl a följande: 

 

• berörda läkare har god kännedom om konferenserna och deras innehåll 

• vidareförmedling av konferensinnehållet har skett till främst kolleger 

• konferenserna har i begränsad utsträckning förändrat arbetsmetoderna 

 på klinikerna 

• läkare på länsdelssjukhus har i något större utsträckning rapporterade att 

 konsensuskonferenserna aktualiserat ändringar av metoder 

 

Det är svårt att påvisa att materialet från konferenserna har kunnat användas som underlag för 

konkreta beslut inom politik och administration. Snarare har de förstärkt en utveckling som 

redan påbörjats. Från 1995 och framåt har de nationellt arrangerade konsensuskonferenserna 

kompletterats med regionala möten vilka syftar till att föra ut resultaten. 

 

Läkemedelsverkets workshops med terapirekommendationer 

 

Läkemedelsverket arrangerar sedan 1982 arbetsmöten avseende behandlingen av olika 

sjukdomar, s k workshops (f n 6 ggr/år), med syfte att ta fram terapirekommendationer inom 

utvalda områden. Rekommendationerna avser i första hand läkemedelsanvändning men även 

andra metoder behandlas. Syftet är att utarbeta behandlingsrekommendationer som bygger på 

vetenskapligt underlag. I de fall vetenskaplig dokumentation saknas baseras 
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rekommendationerna på beprövad erfarenhet, såsom denna tolkas av inbjudna experter, och 

detta anges också i rekommendationerna.  

 

En expertgrupp bestående av ca 30 fackmän medverkar och samarbete sker med 

Läkemedelsverkets norska motsvarighet. Ett antal av experterna förbereder inför arbetsmötet 

litteraturöversikter, som tillsammans täcker terapiområdet. Experterna avgör själva vilka 

studier som är mest relevanta för ändamålet. Alla bidrag skickas i förväg ut till deltagarna. 

Vid mötet presenteras, kritiseras och diskuteras dessa inledningsvis, varvid författarna får 

förslag till kompletteringar och klargöranden.  

 

Vid tvådagarsmötet utarbetas en rekommendation på basis av föredragen. Arbetet sker i 

mindre arbetsgrupper och i plenum. Den sammanfattande rekommendationen redigeras efteråt 

liksom deltagarnas bidrag. Rekommendationen publiceras på svenska och engelska. En fyllig 

rapport publiceras på engelska i Läkemedelsverkets egen rapportserie. Det finns inget krav på 

att allt som rekommenderas skall vara vetenskapligt säkerställt. Avsikten är inte att uppnå 

konsensus i den stora expertgruppen, utan arbetsformen bygger på att olika möjligheter till 

tolkning av vetenskapliga data kan förekomma, och lämnar ett visst utrymme åt läsaren att 

själv dra slutsatser.  

 

Ingen formell utvärdering av arbetsformen har ännu gjorts. Enligt Läkemedelsverket finns 

emellertid data som visar en påverkan på förskrivningen av läkemedel i vissa fall. En 

enkätstudie riktad till ett urval av allmänläkare, internmedicinare och övriga läkare, som 

genomförts på uppdrag av Läkemedelsverket, visar att material från workshops, inklusive 

behandlingsrekommendationer, tillsammans med biverkningsnytt, tillhör de mest uppskattade 

och lästa sektionerna i tidskriften ”Information från Läkemedelsverket” (Silverstrand och 

Karlsson 1995).  

 

Socialstyrelsens expertrapporter med rekommendationer 

 

Det har under årens lopp förekommit en rad expertrapporter avseende nya metoder, 

handläggning av sjukdomar och organisation av sjukvården. Sådana rapporter är i varierande 

grad baserade på vetenskapliga fakta och sammanställning av litteratur sker sällan efter på 

förhand fastställda mallar. De arbetsgrupper som tillsatts har vanligtvis dominerats av den 

medicinska professionen som ofta representerats av personer med gott anseende och med god 

förankring i sjuvården. Expertgruppen kan komplettera kunskapsluckorna i den vetenskapliga 

litteraturen med bedömningar utifrån egen erfarenhet. Ofta inkluderas i expertrapporterna 

även bedömningar av resursbehov och organisatoriska förändringar. Expertrapporter av detta 
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slag har framför allt producerats i Socialstyrelsens regi och exempel från 1990-talet gäller 

användningen av karotiskirurgi och handläggningen av patienter med hjärtsvikt.  

 

Det är främst inom hjärtsjukvården som det är möjligt att se ett samspel mellan 

expertrapporterna och det politiska och administrativa beslutsfattandet. En expertgrupp inom 

kardiologi har under flera år varit knuten till Socialstyrelsen och denna har spelat en stor roll 

vid utbyggnaden av kranskärlssjukvården. En i sammanhanget viktig rapport om 

kranskärlssjukvårdens utbyggnad (KRUS) utarbetades i samarbete med Landstingsförbundet 

och utkom 1987 (Landstingsförbundet och Socialstyrelsen 1987). Därefter har flera 

uppföljningar skett och förslag till förändringar av kranskärlssjukvården också tagits fram. 

Den aktuella expertgruppen har arbetat tillsammans med personal från Socialstyrelsen och 

samverkansnämnder. Slutsatser och rekommendationer har bearbetats och godkänts av 

Socialstyrelsens ledning innan rapporten publicerats av myndigheten. 
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7. Huvudmodeller för kunskapsstyrning 
 

7.1 Två huvudmodeller 

 

Med utgångspunkt i de tidigare presenterade exemplen på aktiviteter kan vi identifiera två 

modeller för kunskapsstyrning. Dessa bör uppfattas som huvudmodeller, vilket innebär att de 

knappast förekommer renodlade i praktiken. Emellertid återspeglar de två modellerna olika 

principer vad gäller uppgiftsfördelningen mellan nationell nivå och den tillämpande 

verksamhetsnivån. Modellerna innebär att den nationella nivån (staten) främst skall stödja 

andra nivåer i samhället (subsidaritetsprincipen)28 respektive att staten skall garantera alla 

medborgare, oavsett var dessa är bosatta, en viss minimistandard i fråga om trygghet, säkerhet 

och välfärd. Applicerat på kunskapsstyrning gäller frågan närmast vilken nivå som skall tolka 

tillgänglig information. 

 

Den första modellen bygger på att staten utvecklar indirekta och icke-riktade styrformer. Det 

sker genom påverkan av förutsättningarna för verksamhetsnivån att ta till sig information och 

utveckla ett kritiskt tänkande för att därigenom förbättra hälso- och sjukvården. Förmågan till 

ett problemorienterat förhållningssätt grundläggs redan i grundutbildningsskedet. Därför kan 

en reformering av studieplaner betraktas som ett viktigt inslag (se avsnitt 6.2). Andra 

väsentliga inslag i denna modell är särskild utbildning i evidensbaserad hälso- och sjukvård 

och klinisk utvärderingsvetenskap, samt kunskap om systematiskt förbättringsarbete, och stöd 

till sådan forskning som underlättar beredskapen i sjukvården för omställningar, både vad 

gäller organisation och kliniska processer. Hit hör också utbyggnaden av sjukvårdens 

informationsstruktur — inte minst vad gäller resurser till stöd för uppbyggnad och utnyttjande 

av register över sjukvårdens kvalitet och resultat. Avsikten är att mottagaren själv skall få 

bättre förutsättningar att tillgodogöra sig information, vilket på sikt kan resultera i ett ändrat 

handlingsmönster.  

 

I den andra modellen intar överföring av informationen en central plats men staten nöjer sig 

inte alltid med att initiera och medverka i sammanställningen av systematisk information, utan 

driver fram en precisering i form av slutsatser, vägledning för huvudmän och 

verksamhetsnivå, i form av t ex nationella riktlinjer. Staten initierar och deltar aktivt i den 

process där information tolkas innan den överförs till sjukvårdens verksamhetsnivå. Exempel 

på detta är SBUs rekommendationer — som är en mellanform — och de expertrapporter som 

utarbetas under Socialstyrelsen. Styrformen bygger på riktade och mer direkta aktiviteter, men 

                                                 
28För ett utförligt resonemang se SOU 1994:12. 
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staten kan också genom icke-riktade och indirekta styrformer påverka sjukvårdshuvudmännen 

för att dessa på lokal nivå skall skapa förutsättningar för att information leder till ändrat 

beteende.  

 

7.2 Linjära och komplexa modeller 

 

Förutsättningarna för överföring av information från ursprunglig källa till avsedd destination 

står i centrum för modern informationsteori. Denna hade ursprungligen en slagsida mot 

tekniska aspekter men lyfte också fram andra aspekter såsom ”semantiska”(att mottagaren 

förstår meningen med den information som kommuniceras) och effektrelaterade (att 

informationen får avsedd effekt). Den tidiga informationsteorin kom att konkretiseras i form 

av en ”linjär” modell, d v s ett antal preciserade steg som skall följas för att information skall 

kunna överföras från källa till destination och få avsedd effekt (Shannon och Weaver 1949).  

 

Det finns också drag av denna klassiska informationsmodell i senare tiders föreställningar om 

hur information (t ex forskningsresultat) skall kunna implementeras i hälso- och sjukvården. 

En ”linjär” modell i detta sammanhang bygger på antaganden om att hinder kan förekomma i 

den lokala miljön som måste forceras innan informationen når fram till mottagaren (i 

exemplen är mottagaren ofta en läkare eller en grupp läkare och informationen är 

forskningsrelaterad). Företrädarna för denna inställning tar avstånd från passiv 

informationsspridning och förespråkar en aktiv strategi för implementering, som innebär att 

den specifika informationen skall understödjas av ett antal aktiva åtgärder, främst 

utbildningsinsatser.29 Som en reaktion på svagheter i linjära modeller för informations-

överföring – t ex att bakgrundsfaktorer både vad gäller informationen och den mottagande 

miljön inte beaktas i tillräckligt hög grad – har på senare tid mera komplexa modeller för 

implementering av information i hälso- och sjukvården presenterats. Dessa bygger på 

antagandet att framgångsrik implementering är beroende av ett flertal faktorer, vilka är 

relaterade till såväl informationen, den mottagande miljön som särskilda aktiviteter/stöd i den 

lokala miljön i anslutning till överförandet av information (för att t ex förändra attityder och 

beteenden). Bland faktorer relaterade till informationen återfinns t ex styrkan i evidensen (om 

denna grundas på lösryckta beskrivningar av enstaka patientfall eller randomiserade studier, 

och systematiska sammanställningar) och graden av konsensus bland inflytelserika experter. 

Miljöfaktorer avser t ex huruvida den mottagande organisationen har inslag av kontinuerlig 

utbildning, ett tydligt ledarskap och ett medvetet kvalitetsarbete. Det är något mera oklart vad 

                                                 
29 Ett exempel på en ”linjär modell” utvecklas av Lomas (1993:230-33). Han skriver bl a: ”Finding ways to 
ensure that the research information flows as freely through the administrative, economic, community, and 
patient routes of influence as it does through the educational route will significantly enhance the probability of 
successful implementation through changes in the behaviour of the physician.”  
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som avses med aktiviteter/stöd (”facilitation”), men grundtanken är att en lokal organisation 

kan ha bättre eller sämre förutsättningar att reagera på information, vilka kan påverkas genom 

särskilda insatser. Den komplexa modellens styrka är att den betonar förutsättningarna hos 

den mottagande organisationen – det räcker inte med att överföra information. Det innebär 

också att den som vill påverka måste ägna uppmärksamhet åt förhållanden hos mottagaren.30 

Det kan t o m innebära att dessa förhållanden först måste bearbetas (t ex genom indirekt 

verkande åtgärder) innan det finns anledning att överföra information. 

 

Vi ansluter oss i princip till det synsätt som kommer till uttryck i den mera komplexa 

modellen, även om det kan vara svårt att exakt veta hur de olika faktorerna hänger ihop, t ex 

om ökade insatser av aktiviteter/stöd kan kompensera för brister i andra avseenden, t ex vad 

gäller informationens kvalitet eller lokala miljöfaktorer, t ex dåligt ledarskap. Svårigheten är 

att det finns relativt lite forskning kring vilka faktorer som är avgörande vid kunskapsstyrning. 

Att det inte är verkningsfullt att planlöst sprida information torde dock stå klart (se vidare 

kapitel 9). 

 

                                                 
30 Ett exempel på en mer komplex modell presenteras av Kitson, Harvey och McCormack (1998). En svårighet 
med denna och liknande modeller är dock att de kan byggas ut med ännu flera faktorer där den relativa 
betydelsen av dessa kan vara svår att studera i en verklig miljö inom hälso- och sjukvården.  
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8. Förutsättningar för en framgångsrik kunskapsstyrning 
 

8.1 Att utveckla ett kontinuerligt lärande  

 

Som framgår av tidigare resonemang menar vi att statens ansträngningar vid kunskapsstyrning 

kan inriktas dels mot sammanställning och överföring av information och dels mot att stödja 

sjukvårdsorganisationen genom överföring av andra resurser. En framgångsrik 

kunskapsstyrning förutsätter att den mottagande organisationen har viljan och kapaciteten att 

lära av ny information, och därmed skapas grunden för en lokal kunskapsbildningsprocess. 

Finns inte denna förutsättning är andra insatser såsom sammanställning och överföring av 

information av ringa värde. Vad som måste eftersträvas inom svensk hälso- och sjukvård är 

inget mindre än att skapa förutsättningar för en kontinuerligt lärande organisation (Batalden 

och Stoltz 1993; Senge 1995). Staten kan underlätta en sådan utveckling, men den etablerade 

rollfördelningen i den svenska hälso- och sjukvårdssektorn medför att huvudansvaret på det 

lokala planet måste vila på sjukvårdshuvudmän och kommuner, med sjukvårdens professioner 

som pådrivande parter. Det kan t ex gälla att skapa regionala och lokala grupperingar som 

omsluter sjukvårdens professioner, för att få till stånd en dialog kring behandlingspraxis, där 

syftet är att patientgrupper skall omhändertas på ett likvärdigt sätt och i enlighet med bästa 

tillgängliga kunskap. Sådana initiativ förekommer idag bland såväl huvudmän som 

professioner31, men ”lokal kunskapsstyrning” kan utvecklas lång mer.  

 

Staten kan tydliggöra ansvaret och markera rollfördelningen (vilket också sker t ex genom 

Dagmaröverenskommelsen). Däremot anser vi att staten varken kan eller bör detaljstyra 

utvecklingen mot en kontinuerligt lärande sjukvårdsorganisation. Vi kommer därför inte att i 

detalj redogöra för detta inslag, eftersom uppgiften inte primärt åvilar staten utan 

sjukvårdshuvudmännen tillsammans med vårdprofessioner.   

 

Statens viktigaste insats gäller utbildningen av yrkesgrupper som skall vara verksamma i 

hälso- och sjukvård, både inom landsting och inom kommuner. Genom att lägga grunden för 

en god utbildning med inslag av kritiskt tänkande och färdigheter att självständigt söka och 

omsätta information till praktisk kunskap lämnas ett viktigt bidrag till en kunskapsbaserad 

sjukvård. Vidareutbildning av personal är viktig i sammanhanget, och där kan staten sannolikt 

göra större insatser än idag - vi återkommer till detta längre fram. Stödet till forskningen är 

också viktig i sammanhanget. Man kan notera att behovet av ”en forskningsbaserad 

yrkeskunskap inom vården och omsorgen om äldre” har uppmärksammats (se avsnitt 5.3). 

                                                 
31 Ett exempel gäller tankar bland allmänläkare att bygga upp egna nätverk, t ex för information och debatt om 
diabetesvård (Nilsson, Fritz och Carlgren 1998). 
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Detta är en synnerligen viktig komponent om kunskapsstyrning överhuvudtaget skall vara 

möjlig inom den kommunala vårdsektorn. Sannolikt är satsningar på utbildning och forskning 

inom denna sektor mer betydelsefulla i ett kort och medellångt perspektiv än försök att 

påverka genom informationsöverföring. Det kan i många situationer finnas anledning att ägna 

komponenter som stärker mottagarens förutsättningar större uppmärksamhet än andra 

komponenter (se vidare avsnitt 10.2). 

 

Det måste finnas en överensstämmelse mellan statens insatser vad gäller sammanställning och 

överföring av information som ett inslag i kunskapsstyrning och sjukvårdsorganisationens 

beredskap att ta emot denna och ändra verksamheten. Man kan ifrågasätta om statens 

kunskapsstyrning och sjukvårdsorganisationens förutsättningar verkligen befinner sig i fas. 

Genom 1997 års Dagmaröverenskommelse placeras denna fråga i fokus, men det tar sannolikt 

tid innan hela sjukvårdsorganisationen har anpassat sig.  

 

I enlighet med den rollfördelning som etablerats tog Landstingsförbundet tillsammans med 

sjukvårdshuvudmännen vissa initiativ under 1997. Under beteckningen ”Dagmarnätverket” 

påbörjades ett arbete för att stötta, underlätta och påskynda förverkligandet av intentionerna i 

1997 års Dagmaröverenskommelse, bl a att skapa en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård. 

Nätverket, till vilket 20 sjukvårdshuvudmän har anslutit sig, syftar till erfarenhetsutbyte och 

lärande mellan deltagarna och skall driva projekt Genombrott — ett kunskapsbaserat 

förändringsarbete — (se avsnitt 6.2) och ett utvecklingsprojekt kring hälso- och sjukvårdens 

ledarskap. 

 

Ett annat initiativ är det s k beställarnätverket där sjukvårdshuvudmän som arbetar enligt en 

beställar/utförarorganisation samverkar inom t ex kompetensutveckling. I nätverket ingår 

också Landstingsförbundet, SBU, Socialstyrelsen samt Spri. Beställarnätverkets syfte är att 

stärka befolknings- och brukarperspektiven inom hälso- och sjukvården och att stödja och 

utveckla beställarfunktionen. Inom nätverket bedrivs ett utvecklingsarbete för att förse 

sjukvården med kompetenta företrädare för framtida beställarfunktioner. Under 1998 

avslutades det första kompetensutvecklingsprogrammet på akademisk nivå för 

landstingspersonal.  

 

Vad gäller vården och omsorgen om äldre avser staten att initiera tillskapandet av regionala 

centrum för äldreforskning, att drivas av kommuner och landsting. Exakt hur kopplingen till 

högre utbildning och forskning skall se ut är ännu inte klart. Samtidigt som det är viktigt att 

den äldreforskning som kommer till stånd håller en hög nivå, är det viktigt att inte avskärma 

forskningen från den praktiska verksamheten. Eftersom den kommunala vårdsektorn i mycket 
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mindre grad än övrig hälso- och sjukvård har ett naturligt förhållande till forskning är det 

viktigt att vårdpersonal från denna sektor kan känna sig delaktig. Situationen liknar till viss 

del den som råder inom det brittiska forskningsprogram vi tidigare redogjort för – att väga 

behovet av deltagande på bredden i forskning gentemot betydelsen av ”spjutspetsforskning” 

(Black 1997). Det ter sig viktigt med en forskarkarriär inom äldreforskning, men minst lika 

viktigt är att få forskarutbildad personal att stanna kvar i verksamheten. Det kan ske genom att 

möjligheter finns att bedriva egen forskning vid sidan av annat arbete.  

 

8.2 Att skapa en legitimitetsgrund 

 

En framgångsrik kunskapsstyrning förutsätter en hög grad av legitimitet. Det blir särskilt 

påtagligt i samband med inslag i kunskapsstyrning som avser överföring av information. 

Legitimitet i detta sammanhang innebär att mottagaren uppfattar att det sätt på vilket 

information har tillkommit inger förtroende. I detta ligger en dubbel mening — både grunden 

för information och de faktiska formerna för sammanställning är viktiga.  

 

I ett demokratiskt samhällsskick utgör formerna för tillkomsten av offentliga beslut den 

viktigaste grunden för legitimitet (d v s att medborgarna uppfattar den demokratiska processen 

som rättvis och riktig). Däremot kan allmänheten uppfatta innehållet i besluten som mindre 

rättvist.  

 

Grunden för kunskapsstyrning är dock inte densamma som vid många andra styrformer — där 

statens auktoritet (utgående från det demokratiska styrelseskickets legitimitet) kan utgöra ett 

viktigt inslag. Kunskapsstyrning i sjukvården riktar sig i stor utsträckning till professioner 

vilka uppfattar att legitimitetsgrunden för den egna verksamheten är vetenskaplig 

trovärdighet. En grundläggande förutsättning är att mottagaren har förtroende för (a) formerna 

för informationsinhämtning och sammanställning och (b) det faktiska innehållet.  

 

En möjlighet att sörja för att (a) blir uppfyllt är t ex att representanter för sjukvårdens 

professioner medverkar i sammanställningen av information. Detta krav är väl tillgodosett t ex 

vad gäller utvecklingen av state-of-the-art dokumenten, men även i fallet med 

konsensuskonferenser och Läkemedelsverkets workshops. I dessa fall förutsätts målgruppen 

vara läkare. Ett dilemma kan dock vara att målgruppen inte sällan är allmänläkare medan 

rekommendationerna uteslutande utvecklas av sjukhusbaserade specialister.32 Det har t ex 

                                                 
32Att representera sin egen specialitet vid utarbetandet av rekommendationer är inte helt okomplicerat. Det 
ställer bl a krav på att respektive specialitet har funnit former för att utse sina representanter, annars kan 
legitimitetsgrunden ifrågasättas (se t ex Sjönell 1996; Wahlström, Björkelund och Nerbrand 1996).  
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resulterat i ett relativt blygsamt genomslag för innehållet i den medicinska faktadatabasen 

MARS bland allmänläkare (Garpenby och Byrsjö 1998).  

 

Men frågan om legitimitet enligt (a) gäller också för andra vårdyrkesgrupper. Sjuksköterskor 

arbetar inom ramen för SBUs verksamhet med att utveckla underlag för ”evidensbaserad 

omvårdnad”, vilket utgör ett exempel. Det är också viktigt att även verksamma i kommunal 

sektor får möjlighet att utse representanter och möjlighet att delta när underlag tas fram som 

berör denna del av vården.  

 

Vidare måste förutsättningen (b) vara uppfylld — att den vetenskapliga dokumentationen 

förefaller övertygande. Här finns idag vissa frågetecken. I detta sammanhang framstår t ex 

arbetsformerna hos SBU — den systematiska granskningen av litteraturen och värderingen av 

kvaliteten hos studierna — som mer i överensstämmelse med kravet på att vara 

legitimitetsgrundande än vissa andra inslag. Arbetssättet är dock tidskrävande och förutsätter 

givetvis tillgång till ett vetenskapligt underlag.  

 

Figur 2 är ett försök att grovt karaktärisera legitimitetsgrunden för olika ”styrsignaler” som 

riktas mot sjukvården (den exakta inplaceringen av de olika aktiviteterna kan vara föremål för 

diskussion). De inslag som återfinns i det övre vänstra hörnet räknas inte till kunskapsstyrning 

(de utgör snarast exempel på regelstyrning och har tagits med för visa på styrformer vilka 

nyttjar annan legitimitetsgrund än den som gäller för kunskapsstyrning). Aktiviteter vilka kan 

betraktas som inslag i kunskapsstyrning återfinns främst i det högra fältet. Här finns dock en 

glidande skala, mot det vänstra fältet. Huruvida aktiviteter skall räknas till kunskapsstyrning 

avgöras av vilken legitimitetsgrund som dominerar.  
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Figur 2 
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Ett problem i sammanhanget kan vara om man blandar ihop olika legitimitetsgrunder — där 

styrformer baseras på statens auktoritet respektive professionens förtroende. Det kan inträffa 

om man fogar olika typer av riktlinjer till de ursprungliga dokumenten, och om dessa bygger 

på andra antaganden än vad som kan utläsas av den vetenskapliga sammanställningen. Man 

kan konstatera att det första försöket att utveckla ”nationella riktlinjer” (för vård och 

behandling av patienter med diabetes mellitus) förutom inslag som baseras på vetenskaplig 

dokumentation rymmer uttalanden om såväl organisation som utbildning som inte direkt kan 

knytas till den aktuella vetenskapliga litteraturen. (Uttalanden av typen: ”Kontakter med en 

diabetesutbildad fotterapeut bör också erbjudas.” och ”Det skall finnas ett barnmedicinskt 

vårdteam med särskild kompetens i barndiabetologi, i vilket läkare, sjuksköterska, dietist, 

kurator och psykolog bör ingå.”) Det har dock gjorts ansträngningar att hålla isär dokument 

som riktar sig till sjukvårdens professioner, främst läkarna, och andra beslutsfattare.  

 

Även om det i praktiken kan vara svårt är det sannolikt en fördel om man kan hålla isär olika 

legitimitetsgrunder. Kunskapsstyrningen bygger på att mottagaren själv värderar materialet/ 

informationen mot sin egen föreställningsram. Om styrformen vilar på statens auktoritet t ex i 

form av föreskrifter, har man avlägsnat sig från kunskapsstyrning. Detta utesluter inte att 

staten i andra sammanhang (styrformer riktade mot sjukvården) använder auktoritet. Det kan 

dock uppstå situationer där medverkan från statens sida krävs för att balansera olika 

särintressen inom en profession – och på detta sätt bidra till att förstärka legitimitetsgrunden. 

Ett annat läge uppstår när det saknas såväl evidens som konsensus inom professionella 

grupper och staten ändå finner anledning att sammanställa och överföra information till 

sjukvården. I detta fall finns en uppenbar risk att innehållet kan ifrågasättas och 

kunskapsbildningen helt utebli, liksom ett förändrat beteende.  
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9. Genomslag för kunskapsstyrning — ändrar mottagaren sitt 
beteende? 
 

9.1 Inledning 

 

Syftet med kunskapsstyrning är att förändra praxis i viss riktning bland verksamma i 

sjukvården. Leder kunskapsstyrning automatiskt till ändrat beteende i önskvärd riktning? 

Frågan är berättigad, men tyvärr går det inte att lämna ett entydigt svar. Det finns inga 

exempel där en nation har renodlat kunskapsstyrning inom sjukvårdssektorn. Inslag som kan 

hänföras till kunskapsstyrning förekommer parallellt med andra styrformer, varför det blir 

svårt att isolera effekterna av de förstnämnda. Dessutom är inte riktningen på förändringen 

alltid tydlig - det gäller inte minst sådana åtgärder som syftar till att förstärka 

förutsättningarna. I detta sammanhang gäller dock inte frågan huruvida de inslag som kan 

hänföras till kunskapsstyrning överhuvudtaget är önskvärda – det är orimligt att tänka sig en 

väl fungerande sjukvård utan tillgång till kunskapsunderlag. Det är snarast en fråga om vilken 

roll staten skall spela i detta sammanhang och framför allt vilken typ av styrformer (t ex olika 

former av sammanställningar och riktlinjer) som bör utvecklas. I de fall försök har gjort att få 

genomslag för någon särskild typ av styrform som bygger på information kan det vara svårt att 

urskilja effekten av denna från effekter av faktorer som sammanhänger med den lokala 

organisationen (kontextuella faktorer).  

 

Under senare år har stort intresse ägnats frågan hur information av olika typer, såsom resultat 

från forskning och primära teknoloigiutvärderingar, meta-analyser, kliniska översikter, 

konsensusuttalande, kliniska riktlinjer m.m. skall kunna få genomslag i hälso- och sjukvården. 

Det finns många föreslag på strategier för att nå genomslag, där somliga tar fasta på faktorer 

som sammanhänger med informationen (t ex kvaliteten på kliniska studier, hur synteser har 

ställts samman) medan andra fokuserar på den mottagande organisationen och vad som krävs 

för att de individer som är berörda skall förändra sitt beteende (t ex utbildningsinsatser, 

förekomsten av s k opinionsledare m.m.). De förslag som framförs är mer eller mindre väl 

underbyggda av empiriska studier (se även avsnitt 7.2 om linjära och komplexa modeller).  

 

Ansträngningar har gjorts att ta reda på om det finns tillräckligt med underlag för att uttala sig 

om vilka strategier som fungerar i praktiken. Det hittills kanske mest ambitiösa exemplet är en 

meta-analys av sådana systematiska översikter som behandlar olika försök att påverka och 
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förbättra handlandet bland professionella grupper inom hälso- och sjukvården.33 Även om de 

inkluderade studierna är väldigt olika till sin natur framträder en entydig bild: strategier vilka 

ensidigt tar sikte på överföring av information är ineffektiva då det gäller att påverka 

handlingsmönstret bland läkare, oberoende av ämnesområde eller underbyggnad av 

information. Strategier som däremot tycks vara effektiva innehåller inslag av utbildning och 

olika former av datoriserade beslutsstöd. Strategier som innefattar flera olika aktiviteter 

(”multifaceted interventions”) tycks mer verkningsfulla en enstaka aktiviteter. Däremot visar 

befintliga studier blandade resultat vad gäller inslag med lokala opinionsledare och 

konsensusprocesser. I vissa fall är underlaget (antalet studier) otillräckligt för att man med 

säkerhet skall kunna uttala sig om värdet av olika inslag, t ex nyttjandet av s k opinionsledare 

(personer som förväntas kunna utöva ett positivt inflytande på sin omgivning). Ett annat 

problem är svårigheter att överföra resultat mellan olika sjukvårdsmiljöer – flertalet studier är 

gjorda i Nordamerika (Bero m fl 1998). 

 

9.2 Kliniska riktlinjer som kunskapsstyrning 

 

Ett relativt väl studerat område är av kliniska riktlinjer (clinical practice guidelines/medical 

practice guidelines), vilka kan sägas vara ett inslag i ett tänkt system för kunskapsstyrning — 

men långt ifrån det enda. Ett problem i sammanhanget är att definitionen av kliniska riktlinjer 

varierar liksom synen på vad dessa skall användas till. Det innebär att man knappast kan 

hänvisa till ”kliniska riktlinjer” och hävda att detta skulle vara ett entydigt begrepp. De kan 

förekomma som nationella rekommendationer men också i form av lokala varianter och vara 

mer eller mindre specifika till sin natur.34 Det är sällsynt med försök till total inventering av 

alla former av ”kliniska riktlinjer” i en nation. Det finns ett sådant exempel från Finland, där 

författarna dock menar att de trots stora ansträngningar antagligen inte lyckats spåra upp allt 

                                                 
33 Tydliga kriterier uppställdes före genomgången av olika databaser. Av 1139 identifierade studier var det 
endast 18 som uppfyllde de uppställda metodologiska kriterierna. Dessa studier täcker ett stort område: kliniska 
riktlinjer, kontinuerlig fortbildning, specifika strategier (t ex revision), mera multipla strategier, olika målgrupper 
(sjuksköterskor, läkare) och olika områden (t ex diagnostik, läkemedelsförskrivning).   
34En möjlighet är att indela i riktlinjer som föreskriver/påbjuder respektive avvisar/förbjuder visst beteende. I 
Sverige förekommer knappast den senare varianten i något sammanhang. En annan möjlighet är att skilja på 
riktlinjer vilka är tänkta som vägledning respektive de som har karaktären av regler vilka t o m kan vara kopplade 
till sanktioner. Inte heller den senare typen förekommer i Sverige. Man kan dock inte utesluta att riktlinjer kan 
komma att spela en stor roll i tillsynen av sjukvården, och i anslutning till ansvarsärenden, och därigenom 
indirekt få en legal status (Hurwitz 1998). Det är inte heller uteslutet att sjukvårdshuvudmän med beställarsystem 
på sikt kan välja att upphandla enbart sådan vård som överensstämmer med givna riktlinjer, fastslagna i lokala 
vårdprogram. Ytterligare en indelningsgrund är symtomorienterade riktlinjer (för handläggning av patienter med 
vissa symtom), sjukdomsorienterade riktlinjer (för behandling av specifik sjukdom) samt metodorienterade 
riktlinjer (avser vissa diagnostiska eller behandlingsinriktade metoder). Samtliga tre kategorier återfinns bland 
svenska ”riktlinjer”. I anslutning till Läkemedelsverkets workshops finns terapirekommendationer som är både 
symtom- och sjukdomsorienterade. De kliniska riktlinjer som baseras på state-of-the-art dokument är 
huvudsakligen sjukdomsorienterade. SBUs rekommendationer är huvudsakligen metodorienterade, men i vissa 
fall också sjukdomsorienterade.  
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som producerats i detta land. Sammanställningen visar bl a på den stora variation som 

förekommer bland riktlinjer, både beträffande ”kunskapsbasen” och det sätt på vilket de 

sprids i sjukvården (Varonen och Mäkelä 1997). 

 

Om man för ett ögonblick bortser från att riktlinjer är ett mångtydigt begrepp35 finns vissa 

möjligheter att bilda sig en uppfattning om huruvida ”riktlinjer” över huvud taget beaktas, och 

i så fall vilka typer av riktlinjer.  

 

En meta-analys av sådana studier som behandlar genomslaget av riktlinjer36 i sjukvården 

visade att det i en stor majoritet av fallen kunde noteras effekter (55 av 59 studier visade på en 

effekt av riktlinjer). Sannolikheten för genomslag var dock betydligt större för sådana 

riktlinjer vilka utvecklats internt inom en organisation jämfört med riktlinjer utvecklade på 

nationell nivå, där sannolikheten för genomslag var låg (Grimshaw och Russell 1993). 

Vanligtvis brukar hävdas att lokal framställning av riktlinjer ökar sannolikheten för att de 

skall tillämpas.37 Resultat som pekar i helt motsatt riktning går dock också att hitta i 

litteraturen (Grimshaw m fl 1995). Ett genomgående problem som lyfts fram i en brittisk 

studie, som bygger på en genomgång av 150 referenser, är att endast ett fåtal riktlinjer 

(nationella såväl som lokala) baseras på ett bra vetenskapligt underlag (Effective Health Care 

Bulletin 1994). Den tidigare refererade studien från Finland visade på att flertalet riktlinjer 

baseras på ”tyckande” bland experter och inte på dokumenterade forskningsresultat (Varonen 

och Mäkelä 1997). Kliniska riktlinjer vilka utvecklats lokalt har större sannolikhet att 

adopteras, men riskerna att det kunskapsmässiga underlaget uppvisar brister ökar med ett 

sådant förfarande. En möjlighet är då att kombinera strategier så att nationella resurser 

koordineras i utvecklingsskedet, men utrymme lämnas för lokala aktörer att anpassa 

dokumenten till egna förhållanden (Grimshaw och Russell 1994; Sudlow och Thomson 1997). 

 

En viktig mottagare av information i ett system för kunskapsstyrning är den medicinska 

professionen som kontrollerar viktiga resurser och vars beslut i hög grad påverkar sjukvården. 

Det finns ganska väl dokumenterat att läkare inte alltid är mottagliga för förändring av sitt 

kliniska beteende trots tillgång till vetenskapligt underbyggd information (Lomas, Sisk och 

Stocking 1993). Vilka faktorer medverkar till att läkarna förändrar sitt kliniska beteende? Det 

                                                 
35Grundläggande för alla kliniska riktlinjer är dock att de syftar till att förbättra kvaliteten i sjukvården, att ge 
bättre kliniska resultat och att öka effektiviteten (undvika insatser vilka har inte har någon eller ringa effekt). 
36I studien användes följande definition av kliniska riktlinjer: ”systematically developed statements to assist 
practitioner decisions about appropriate health care for specific clinical circumstances.” 
37 Begrepp som lokalt och nationellt kan dock ha olika innebörd beroende på om man avser nationer som USA 
och Storbritannien eller en mindre nation som Sverige 
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finns ett antal studier som behandlar denna fråga (vilka framför allt bygger på utländska 

erfarenheter). 

 

En intervjustudie med 50 brittiska allmänläkare och 50 överläkare visade att ”kliniska 

riktlinjer” påverkade i liten utsträckning, jämfört med andra faktorer som medverkade till 

förändrat kliniskt beteende (t ex vetenskapliga artiklar och kontakter med kollegor) (Allery, 

Owen och Robling 1997). I en annan brittisk studie, baserad på enkäter till sjukhusläkare, 

uppgav dock 75 procent av de svarande att de återkommande använde sig av kliniska 

riktlinjer. Riktlinjer vilka betraktades som dåligt underbyggda negligerades i högre 

utsträckning än väl underbyggda. Läkarna i denna studie menade att kontakter med kollegor 

var det bästa sättet att uppmuntra tillämpningen av riktlinjer, medan reglering, sanktioner och 

ekonomiska instrument avfärdades som metoder för att åstadkomma genomslag (Mansfield 

1995).  

 

I amerikanska studier finns motsägelsefulla resultat angående betydelsen av olika faktorer för 

att åstadkomma genomslag för kliniska riktlinjer. I en studie lyfter författarna fram betydelsen 

av icke-ekonomiska incitament, t ex utbildningsinsatser och utvecklingen av normer i 

kontakter mellan kollegor (Mittman Tonesk och Jacobson 1992) medan en annan studie 

betonar de ekonomiska incitamentens betydelse för genomslag av kliniska riktlinjer 

(Goodpastor och Montoya 1996). En generell observation tycks dock vara att 

ansträngningarna främst har inriktats mot att utveckla riktlinjer, medan implementeringen 

ägnats mindre uppmärksamhet. I USA saknar vissa aktörer helt en strategi för hur riktlinjer 

skall implementeras bland läkare, medan andra aktörer har sökt utveckla sofistikerade 

strategier som inkluderar datorprogram, utbildning och uppföljning (Rizzo och Sindelar 

1996).  

 

I Sverige har genomslaget av kliniska riktlinjer studerats inom primärvården. En mer 

traditionell spridningsform för skriftliga riktlinjer jämfördes med information om riktlinjer i 

kombination med utbildningsinsatser. Riktlinjerna avsåg handläggningen av hyperlipidemi 

(högra blodfetter). Läkare vid olika vårdcentraler fördelades på två grupper (interventions- 

och kontrollgrupp) varav den ena gruppen fick del av riktade informations- och 

utbildningsinsatser i kombination med kliniska riktlinjer. Resultatet tyder på att 

utbildningsmetoder kan leda till förändringar av attityder och handlingsmönster bland läkare. 

Det visar sig dock mycket komplicerat att studera och fastställa inverkan av olika faktorer då 

det gäller beslutsfattande bland läkare (Wahlström 1997). Denna studie ger stöd för 

uppfattningen att riktade insatser är mer effektiva än att planlöst sprida information. Studien 

behandlar dock en begränsad fråga i en begränsad del av hälso- och sjukvården.  
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Redogörelsen ovan gör inte anspråk på att vara heltäckande. Vi vill främst peka på att det är i 

få fall som man med någon säkerhet kan uttala sig om att åtgärder för att ändra beteende inom 

hälso- och sjukvården verkligen får genomslag. Det är gott om motsägelsefulla resultat och en 

svårighet är att överföra erfarenheter från försök som visar positiva resultat till en annan 

nationell miljö (flertalet studier kommer från Nordamerika). Tillgängliga studier visar dock på 

betydelsen av att det är nödvändigt att underlätta för adoption av information i mottagarledet. 

Dessa insatser måste dock ställas i relation till de resurser som kan disponeras. 

Kunskapsstyrning innehåller flera led: att sammanställa information, att sprida resultaten och 

att skapa förutsättningar i mottagarledet. Sannolikt måste mer uppmärksamhet än hittills ägnas 

åt möjligheterna att stödja mottagaren genom tillförsel av resurser. Det är en brist att sådana 

frågor uppmärksammats i så liten omfattning i Sverige. Vi behöver av allt att döma studier 

inom landet som belyser vilka implementeringsstrategier som kan vara framgångsrika, under 

olika omständigheter och i olika miljöer – det är inte tillfredsställande att i hög grad stödja sig 

på utländska studier som är gjorda inom sjukvårdssystem helt annorlunda än vårt eget.  

 

Utmärkande för Sverige är att uppgifterna i anslutning till hälso- och sjukvård är delade 

mellan stat, landsting och kommuner vilket leder till oklarheter när det gäller ansvaret för att 

riktlinjer och rekommendationer får genomslag. Om sändaren av information är staten har 

denna part självklart ett ansvar för att denna information görs tillgänglig och når den avsedda 

mottagaren. Men eftersom en effektiv implementering bygger på aktivitet hos mottagaren är 

det rimligt att ett stort ansvar också placeras på sjukvårdshuvudmännen och tillämpliga fall 

även kommuner, vilka måste engageras i processen. 
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10. Mot en nationell strategi? 
 

10.1 Finns det ett behov av en gemensam referensram? 

 

Vi tror oss ha identifierat en styrform som kan benämnas ”kunskapsstyrning”. Den innehåller 

en mängd olika komponenter, vilka har det gemensamt att de alla – på olika sätt – kan bidra 

till ett mer kunskapsbaserat beslutsfattande i hälso- och sjukvården. Vissa inslag har snarast 

en stödjande funktion (t ex utbildning) medan andra inslag avser att direkt påverka en 

definierad målgrupp (t ex kliniska riktlinjer). Vi kan dock inte påstå att ”kunskapsstyrning” är 

ett lättfångat begrepp – avgränsningen mot andra styrformer är inte helt given, och de 

komponenter som ingår i ”kunskapsstyrning” förändras fortlöpande. Enligt vår uppfattning 

vilar dock ”kunskapsstyrning” på en annan legitimitetsgrund än den som gäller för andra 

styrformer. Det är legitimitetsgrunden, och inte de medel som används, som skiljer denna 

styrform från andra.  

 

Vad gäller mångfalden av aktiviteter, vilka faller inom ramen för ”kunskapsstyrning” 

förefaller Sverige kunna häva sig väl i ett internationellt perspektiv. I flertalet fall har dock de 

olika aktiviteter (komponenter) som vi redogjort för i tidigare kapitel, tillkommit utan djupare 

analys av hur de är tänkta att kunna interagera med andra aktiviteter (komponenter). 

Förklaringen till detta kan sökas dels i hur det svenska hälso- och sjukvårdssystemet är 

organiserat – med en mycket omfattande delegering av uppgifter till landsting och kommuner 

– och dels i hur staten är organiserad, där ett flertal myndigheter och organisationer utför 

uppgifter under Socialdepartementets ansvarsområde.38 Den svenska politikstilen utmärks 

därför i särskilt hög grad av att olika frågor hanteras avgränsade från varandra och det kan 

vara svårt att få en sammanhållen bild.39 Situationen förenklas inte av att omvärldsfaktorer 

förändras i allt snabbare takt, vilket ställer krav på ständig aktivitet för att lösa hastigt 

uppkomna problem. Vår tolkning av situationen när det gäller inslagen av ”kunskapsstyrning” 

är att många tillkommit ad hoc – särskilt de som avser sammanställning och överföring av 

information, och anknytningen till de komponenter vilka kan stödja mottagaren av 

                                                 
38 Hälso- och sjukvårdssektorn i Sverige utgör en god illustration av de svårigheter med koordinering av 
aktiviteter som blir allt mer påtagliga i alla avancerade nationer, beroende bl a på att uppgifter och ansvar 
fördelas både horisontellt och vertikalt, bland olika myndigheter och mellan olika beslutsnivåer i den 
demokratiska staten såsom nationell nivå, regional nivå, lokal nivå. En annan orsak till koordineringsproblem är 
att fler frågor är svåra att avgränsa och hänföra till traditionella samhällssektorer; de skär tvärs igenom 
samhällssektorer. Se Peters 1998.  
39 Uttrycket politikstil är en direktöversättning av engelskans ”policy style”. Vad som avses är handlingsmönster 
präglade både av institutionella karaktäristiska och av omvärldsfaktorer. Det finns en debatt om huruvida 
skiljelinjerna i detta avseende går mellan nationer (national policy style) eller mellan samhällssektorer (sector 
specific policy style) Richardson 1982; Freeman 1985.  
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information är inte i alla lägen uppenbar. Det är mycket svårt att överhuvudtaget kunna bilda 

sig en uppfattning om innehållet i enskilda aktiviteter (komponenter); än mindre dess faktiska 

roll vad gäller påverkan inom hälso- och sjukvården, och dess relation till andra aktiviteter.  

 

I några av de nationella dokument som vi tagit del av presenteras försök att kombinera olika 

åtgärder vilka faller inom området ”kunskapsstyrning”, för att dessa sammantaget skall ge en 

bättre effekt. Det går peka på sådana inslag i t ex de senare årens Dagmaröverenskommelser 

för hälso- och sjukvården och i den nationella handlingsplanen för äldrepolitik. På det hela 

taget saknas dock en synlig (och tydlig) strategi för hur olika aktiviteter i det svenska hälso- 

och sjukvårdssystemet skall samverka i riktning mot ett mer kunskapsbaserat beslutsfattande. 

Frågan är dock om detta i sig skall uppfattas som ett problem! Vi återkommer till denna fråga 

nedan. 

 

Är ”kunskapsstyrning” värd att satsa på? 

 

Vi kan konstatera att det finns en stark trend, framför allt i Europa och Nordamerika, att pröva 

olika inslag som kan hänföras till ”kunskapsstyrning”. Aktuella åtgärder avser vanligtvis 

sammanställning av evidensbaserade underlag och system för överföring av information till 

verksamma inom hälso- och sjukvården, ibland i kombination med rekommendationer för 

kliniskt handlande. I vissa länder sker försök att ta ett större helhetsgrepp, t ex genom att föra 

samman utvecklingen av evidens (genom resurser till forskning) med resurser för 

sammanställning och överföring av information. Ett sådant exempel utgör Storbritannien. Det 

är emellertid alltför tidigt att uttala sig om effekterna av detta försök med nationell 

”kunskapsstyrning” inom hälso- och sjukvårdens område. Det finns litteraturöversikter som 

belyser effekter av vissa avgränsade komponenter (t ex kliniska riktlinjer). En svårighet är 

dock att resultaten från en nationell miljö inte kan användas som grund för att uttala sig om 

förhållanden i ett annat land. Sammantaget anser vi att det finns en stor osäkerhet kring 

effekterna av ”kunskapsstyrning”. En förklaring är svårigheterna att studera effekter i detta 

sammanhang – målet för ”styrningen” är sällan formulerat i mätbara termer. Det är inte heller 

givet vad som skall räknas in i ”kunskapsstyrning” – gränsytorna är inte helt tydliga. Man kan 

t ex fråga sig i vilken utsträckning aktiviteter i anslutning till forskning eller utbildning skall 

ingå i ett ”komplex” av ”kunskapsstyrning”. 

 

Vi bedömer att den hittillsvarande svenska ”modellen” för ”kunskapsstyrning” präglas av en 

stegvis utveckling där aktiviteter ibland förefaller att ha tillkommit utan att deras relation till 

andra delar eller deras bidrag till en helhet har analyserats i någon högre utsträckning. Frågan 

är om detta skall uppfattas som en naturlig anpassning till de villkor om gäller inom den 
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svenska hälso- och sjukvårdssektorn, och om de hittillsvarande försöken att tillskapa olika 

delar i en struktur för ”kunskapsstyrning” i praktiken utgör den enda ”modell” som fungerar i 

den svenska miljön – givet de förhållanden som är rådande idag. Vi har t ex inte en statlig 

sjukvårdsorganisation som den brittiska NHS, utan en organisation som vilar på landsting och 

kommuner. Under sådana omständigheter är det mer komplicerat för staten att hitta en lämplig 

roll som grund för sina aktiviteter och att effektivt samspela med såväl huvudmän som 

vårdens professioner. Det är en helt annan sak om den hittillsvarande svenska ”modellen” är 

resultatet av bristande insikt i vilka förutsättningar som gäller för en framgångsrik 

”kunskapsstyrning”, eller att alltför lite kraft har ägnats åt att försöka analysera dessa 

förutsättningar. Vi gör inte anspråk på att kunna lämna ett uttömmande svar på frågan om hur 

den svenska ”modellen” i detta avseende har vuxit fram, men gör bedömningen att både 

strukturella förutsättningar och bristande insatser för att analysera de grundläggande 

förutsättningarna har medverkat. 

 

Är det önskvärt med en nationell strategi för ”kunskapsstyrning”? 

 

Först måste vi diskutera vad som avses med en nationell strategi. Skall en sådana strategi avse 

enbart den ”domän” som staten kontrollerar, t ex högre utbildning och forskning? I detta fall 

kan staten formulera sina egna riktlinjer. Om vi däremot med en nationell strategi menar en 

inriktning för hälso- och sjukvården som helhet i landet, måste det bli frågan om en 

förhandling och en överenskommelse mellan flera parter: staten, huvudmän och professioner.  

 

En strategi i detta avseende är detsamma som ett ställningstagande till frågan om hur 

beslutsfattandet i sjukvården kan bli mer kunskapsbaserat. Ett tänkbart ställningstagande 

skulle i och för sig kunna innebära (förhoppningsvis efter en ingående analys av frågan) att 

man håller fast vid den nuvarande linjen, som innebär många olika initiativ sker parallellt och 

att aktiviteter tillkommer mera ad hoc. En nationell strategi för ”kunskapsstyrning” avseende 

hälso- och sjukvårdssektorn skulle också kunna innebära ett mera omfattande och mer 

preciserat ställningstagande, som innebär: 

 

 Att strategin baseras på en analys av vilka effekter man önskar åstadkomma och vilka 

samband man ser mellan olika aktiviteter (medel) som kan bidra till dessa effekter. 

 

 Att strategin anger tydliga mål för olika delområden och att dessa relateras till de medel 

man önskar använda. 
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 Att det av strategin framgår vilka eventuella tillskott och omfördelningar av resurser som 

krävs för att kunna realisera målen.  

 

 Att strategin innehåller en tidsplan för arbetet med att realisera de olika mål som anges. 

 

 Att strategin ger en tydlig bild av hur ansvaret för olika aktiviteter är fördelat mellan t ex 

stat, huvudmän, professioner och andra aktörer 

 

Det finns emellertid en hel del frågetecken angående värdet av en tydligt formulerad nationell 

strategi för ”kunskapsstyrning” i den svenska miljön. Området är komplicerat, inte mist vad 

gäller relationen mellan mål och medel, och vi bedömer att det finns osäkerhet kring vilka 

komponenter som bör ingå i en strategi och inte minst kring effekterna av olika komponenter. 

Vi finner argument både för och emot en nationell strategi.  

 

Att tydliggöra dessa frågor i samlad form i ett särskilt dokument är i sig positivt eftersom det 

sannolikt ökar medvetenheten om vilka dagens svagheter är när det gäller ”kunskapsstyrning” 

i hälso- och sjukvården, och vilka möjligheter som finns att förbättra situationen. Med större 

överblick följer ökade förutsättningar att åstadkomma en nationell kraftsamling till sådana 

områden som kan behöva förstärkas, och det finns sannolikt större möjligheter att kombinera 

insatser som avser flera komponenter. Idag finns en osäkerhet inom hälso- och 

sjukvårdssystemet med avseende på vad nationella aktörer önskar åstadkomma med olika 

aktiviteter som faller inom ”kunskapsstyrning”. Det finns möjlighet att genom en nationell 

strategi bringa större klarhet i vilka mål som eftersträvas. Möjligheten att kunna utvärdera 

effekterna av olika aktiviteter ökar om målsättningar finns tydliggjorda i samlad form.  

 

En strategi formulerad i ett enstaka dokument riskerar dock att leda till en förenklad 

föreställning om vilka åtgärder som behövs för att förstärka ett kunskapsbaserat 

beslutsfattande i hälso- och sjukvården. Dokumentet riskerar att bli mer retorik än resultatet 

av en väl genomförd analys av de komplicerade samband som finns inom detta område. Ett 

dokument som pekar ut de områden dit resurser skall koncentreras under ett antal år kan verka 

hämmande på innovationskraften i hälso- och sjukvårdssystemet. All uppmärksamhet 

koncentreras till vissa områden dit resurser allokeras. Det finns en fara att flexibiliteten i ett 

mera ”ad hoc” betonat arbetssätt - vilket hittills präglat den svenska miljön - går förlorad. En 

samlad strategi kan även uppfattas negativt av många aktörer och ge intryck av 

”centralstyrning” och ”planeringstänkande”. Dessutom pågår stora förändringar av hälso- och 

sjukvårdens organisation (t ex skapandet av regioner) vilket kan komma att påverka utrymmet 

för statens handlande och relationen till huvudmän. 
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En tidigare studie av aktörer involverade i identifieringen av nya metoder, utvärdering och 

informationsspridning i svensk sjukvård visade på en komplex bild — ett stort antal aktörer 

var involverade (Carlsson, Garpenby och Bonair 1991). Det finns inget som talar för att bilden 

av den svenska sjukvårdssektorn är mindre komplex idag. Jämfört med situationen under 

1980-talet har t ex patientorganisationer liksom massmedierna stärkt sina positioner. Av 

särskilt intresse i detta sammanhang är tillkomsten av flera tidskrifter som behandlar frågor i 

anslutning till hälso- och sjukvården, vilka utgör viktiga sändare av information. Inte sällan 

finns kommersiella intressen bakom försök att överföra information till såväl verksamma 

inom hälso- och sjukvården som allmänheten. En alltmer komplicerad bild av 

informationsmönster i anslutning till sjukvården, i kombination med den i vissa stycken 

oklara rollfördelningen på den nationella nivån, gör att det finns risk för att 

verksamhetsföreträdare på det lokala planet i sjukvården blir osäkra på vem som har ansvar 

för olika aktiviteter och upplever att det förekommer inslag av dubbelarbete hos nationella 

organisationer.  

 

Den sammanställning som vi redovisat tidigare tyder på att olika styrformer visserligen skiljer 

sig åt i flera avseenden, men att de i viss mening kan komplettera varandra. För 

sjukvårdspersonal som endast sporadiskt kommer i kontakt med olika dokument som 

utarbetas inom ramen för ”kunskapsstyrning” måste det vara svårt att uppfatta denna 

distinktion. Det är inte förvånande att det finns ett stort mått av ifrågasättande bland t ex 

läkare rörande värdet av kunskapsöversikter och tvivel angående den oklara 

ansvarsfördelningen på den nationella nivån i Sverige. Vi tror därför att statens möjligheter att 

utnyttja ”kunskapsstyrning” för att påverka sjukvården väsentligt skulle öka genom ett 

klarläggande av ansvarsfördelningen mellan olika aktörer liksom att en bättre koordinering av 

arbetet kan ske. Det bör t ex vara möjligt att på ett enkelt sätt kunna ta del av vilka 

kunskapssammanställningar som pågår och vad dessa syftar till.  

 

Det framstår också som önskvärt att klargöra statens roll kontra huvudmännen och 

sjukvårdens professioner, när det gäller sammanställningar av vetenskapliga resultat. Här 

finns en konflikt mellan lokala företrädares önskan att få klara besked med avseende på 

statens förhållningssätt och landstingens önskan om en hög grad av autonomi gentemot staten. 

Samma typ av konflikt återfinns i relationen mellan staten och t ex den medicinska 

professionen.  

 

Sammanfattningsvis anser vi att en nationell strategi motsvarande den som har utvecklats i 

Storbritannien borde vara ett värdefullt hjälpmedel också i Sverige - trots de argument som 
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talar mot utvecklingen av en nationell strategi, och som vi tidigare redogjort för. Det är 

emellertid en öppen fråga hur detaljerad en sådan strategi kan och bör vara. Ett första steg kan 

dock vara att identifiera de komponenter som skall ingå i ett system för ”kunskapsstyrning” av 

hälso- och sjukvården och ange hur dessa bör utvecklas på längre sikt. 

 

Vår analys visar att kunskapsstyrning kan ske enligt två huvudlinjer: (1) att genom extern 

påverkan stärka förutsättningarna hos mottagarna — d v s verksamhetsföreträdare i vården — 

för att dessa skall tillgodogöra sig ny kunskap i sitt arbete, (2) att överföra resurser till vården i 

form av adekvat information där staten i större eller mindre utsträckning kan delta i 

tolkningen av denna. 

 

10.2 Komponenter som förstärker mottagarnas förutsättningar 

 

Följande komponenter bör enligt vår mening ingå i en nationell strategi för att stärka 

förutsättningarna för sjukvården av bedriva en god vård med beaktande av bästa möjliga 

kunskap. 

 

Utbildning av sjukvårdspersonal 

 

Statens ansvar är tydligt när det gäller den grundläggande utbildningen av hälso- och 

sjukvårdspersonal liksom forskarutbildningen. Det finns dock anledning att i dessa 

utbildningar pröva möjligheten att utöka momenten av t ex kritisk granskning av den 

vetenskapliga litteraturen. Införandet av modeller för problembaserat lärande i 

vårdutbildningarna - vilket pågår - bör ge bättre förutsättningarna för den vårdpersonal som 

nyligen genomgått sin utbildning att arbeta kunskapsbaserat.  

 

Specialistkompetensutbildningen framstår också som ett strategiskt område för staten, oavsett 

vem som har i uppdrag att praktiskt organisera verksamheten. SK-kurser är i sig ett sätt att 

stärka förutsättningarna för vården att ta till sig ny kunskap. Emellertid skulle kurserna bättre 

kunna utnyttjas på ett målmedvetet sätt som ett inslag i en nationell strategi för en 

kunskapsbaserad sjukvård. Det kan konkret ske genom att staten bidrar till utvecklingen av 

kurser i kritisk granskning av vetenskaplig litteratur och utvärdering av medicinsk teknologi, 

samtidigt som dessa kurser får ett högt meritvärde. Ett första steg kan vara att låta utbilda 

blivande handledare på lämplig plats utomlands. Kapaciteten på detta område är begränsad i 

Sverige i jämförelse med andra länder med likartade förutsättningar. Svenska läkare är t ex 

dåligt representerade i arbetsgrupper inom det internationella nätverket för evidensbaserad 

medicin (Cochrane Collaboration).  
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När det gäller fortbildning är bilden ännu mera splittrad. Här finns förutom staten flera 

aktörer, inte minst läkemedelsföretagen. I ett delbetänkande från HSU 2000, ”Reform på 

recept” (SOU 1995:122), pekas på behovet av en utökad företagsoberoende 

läkemedelsinformation. Ansvaret för denna är delad mellan staten — närmast 

Läkemedelsverket — och sjukvårdshuvudmännen. Man kan dock se att ett större ansvar har 

placerats på huvudmännen och de närmaste åren kommer att utvisa hur dessa tacklar 

uppdraget.  

 

Insatser inom utbildningsområdet förfaller vara ett hittills inte tillräckligt uppmärksammat 

inslag i statens kunskapsstyrning. Med hänsyn tagen till rollfördelningen inom hälso- och 

sjukvårdssektorn är utbildning ett område där staten har stora möjligheter att agera mer 

målmedvetet. Man bör ha i åtanke den kraftfulla roll som industrin intagit gentemot 

sjukvårdens professioner när det gäller ”kunskapsstyrning” — vilket kommer till uttryck på 

olika sätt. Det finns anledning för staten att överväga hur de anställda i sjukvården 

fortsättningsvis skall få information om nya utvecklingslinjer och om sin egen roll i 

sammanhanget. När det gäller utbildningsfrågor är från statens sida flera departement och 

myndigheter involverade. Om staten skall kunna påverka sjukvården i riktning mot bättre 

kvalitet i omhändertagandet fordras en kunnig och välutbildad sjukvårdspersonal.  

 

Information som baseras på väl designad forskning och utvärdering är av ringa värde om 

sjukvårdspersonalen lokalt inte har förmåga att kritiskt bedöma relevansen för grupper av 

patienter och enskilda patienter (Glasziou m fl 1998; Sheldon, Guyatt och Haines 1998). Inte 

minst gäller detta förmågan att kunna ställa resultat från forskning och utvärdering mot 

enskilda patienters preferenser och värderingar (Ross 1998), men också att relatera detta till 

lokala organisatoriska och ekonomiska förutsättningar. En snabb omsättning av kunskap inom 

biomedicinen aktualiserar frågan om statliga insatser för en mer strukturerad vidare- och 

fortbildning. Visserligen skulle ansvaret för denna kunna ligga på sjukvårdens professioner 

och dess organisationer, men då måste andra ekonomiska incitament tillföras. Vi vill därför 

peka på möjligheten för staten att strama upp systemet för den medicinska personalens 

fortbildning, i samverkan med huvudmännen. En möjlighet är att avsätta regelbunden tid för 

att följa utvecklingen genom litteraturstudier. Obligatorisk tid för forskning kan vara svårt att 

realisera men om ”kunskapsstyrning” skall kunna få genomslag lokalt behövs sannolikt 

uttalade krav på fortbildning. Detta gäller inte enbart läkare utan i ökad utsträckning också 

andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Det kan dock resas invändningar mot ett 

förslag som går ut på att avsätta särskild tid för individuellt lärande. Det kan ge fel signaler till 

sjukvårdens personal och bidra till en deprofessionalisering av vårdyrken. En profession 
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utmärks av ett individuellt ansvar bland medlemmarna för att utveckla den egna kompetensen. 

Detta är emellertid en svår fråga – i någon utsträckning styrs givetvis kompetensutveckling av 

tillgång på tid, men bland yrkesgrupper i en kunskapsbaserad organisation, såsom hälso- och 

sjukvården, är det individuella ansvaret av central betydelse. Vad gäller personal i den 

kommunala äldrevården är det synnerligen viktigt att få till stånd en forskningsanknytning, 

och möjlighet för forskarutbildad personal att kunna stanna kvar i verksamheten. Vad gäller 

statens insatser för att åstadkomma ett mer kunskapsbaserat beslutsfattande i äldrevården 

behöver tyngdpunkten inledningsvis ligga på utbildning, inklusive forskarutbildning och 

fortbildning.  

 

När begreppet kunskapsbaserad medicin vidgas till att omfatta ett kunskapsbaserat 

beslutsfattande i hälso- och sjukvården inbegrips också andra grupper än den medicinska 

personalen. Det finns behov av utökad kompetens hos den administrativa personalen i 

sjukvården, liksom hos andra beslutsfattare. Det gäller inte minst den personal som skall 

utveckla beställarrollen i landstingen. Ansvaret för denna typ av utbildningar åvilar i hög grad 

landstingen själva. Det finns i Sverige ett behov av en högre tvärprofessionell utbildning med 

inriktning mot en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård (evidence based health care).40 Det 

bör påpekas att vi i detta sammanhang önskar inkludera även utbildningsprogram som avser 

förebyggande insatser i hälso- och sjukvården. Det pågår en utveckling i Sverige mot att 

etablera ”schools of public health”, med inriktning mot såväl folkhälsovetenskap som 

administration och ledarskap inom hälso- och sjukvård, vilket är positivt i sammanhanget. 

 

Forskning och utveckling 

 

Forskning och utveckling är självklart en strategisk resurs för ett kunskapsbaserat 

beslutsfattande i hälso- och sjukvården. I den senaste utredningen om forskningens roll i 

samhället, ”Forskning 2000”, lyfts grundforskningen fram som resurs (SOU 1998:128). Det är 

naturligtvis attraktivt ur flera synvinklar att Sverige som liten nation hävdar sig väl både vad 

gäller forskningens volym som dess internationella genomslag. Men forskningens roll vad 

gäller ”kunskapsstyrning” ligger på ett annat plan. Oavsett om sofistikerade system för 

                                                 
40Det bör noteras att med evidence based health care avses något annat än evidence based medicine (EBM); det 
senare är ett begrepp som flitigt används i olika sammanhang. I det förra begreppet inkluderar vi ett starkt 
samhällsperspektiv, där syftet är att åstadkomma en kostnadseffektiv hälso- och sjukvård, som givetvis också 
skall baseras på bästa möjliga medicinska kunskap. I sin mest extrema form kan dock evidence based medicine 
tolkas i ett mycket snävt individcentrerat medicinskt perspektiv (se t ex Sackett m fl 1996). I en kunskapsbaserad 
hälso- och sjukvård måste ett samhällsperspektiv inkluderas vilket kan accepteras av både sjukvårdspolitiker, 
beställaransvariga och kliniskt verksamma (Maynard 1997).  
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överföring av information utvecklas minskar förutsättningarna för att denna omsätt till god 

klinisk verksamhet om personalen inom hälso- och sjukvården avskärmas från forskningen.41 

 

Vid utformningen av en nationell strategi för ”kunskapsstyrning” är det framför allt den 

kliniska forskningen som är av intresse. Särskilt den kliniska utvärderingsforskningen är en 

resurs av synnerligen stor strategisk betydelse om staten önskar åstadkomma ett mer 

evidensbaserat beslutsfattande i sjukvården. Bristen på studier i Sverige som visar 

konsekvenserna av nya metoder i sjukvården har påtalats vid flera tillfällen.  

 

Efter den kritik som framfördes av läkarkåren i början av 1990-talet mot att en del av de s k 

fria nyttigheterna i vården försvann i samband med införandet av nya ekonomiska styrsystem, 

studerades frågan om forskningens roll av den statliga kommittén HSU 2000. Landstingens 

ansvar för FoU klargjordes och kom senare att lagfästas. På kort sikt var det antagligen bra att 

landstingens ansvar för FoU blev tydligt — det bidrog till att forskningsmedel "öronmärktes" i 

landstingen och stimulerade samarbetet mellan landstingen, t ex i form av regionala 

forskningsråd. Frågan är dock om denna utveckling är den riktiga på längre sikt. Forskning 

bör i första hand vara en statlig angelägenhet, och det gäller även för vissa delar av 

utvärderingsforskningen.42 Det finns mycket som talar för att staten bör överväga att stärka 

sina positioner inom detta område. Dels är forskningens resultat av sådan natur att det bör 

vara tillgängligt för alla, dels finns en risk att landets forskningsresurser blir splittrade och att 

man därigenom förlorar i kvalitet. Framför allt är risken för splittring stor när det gäller 

utvärderingar av nya metoder som kräver stora kostnader och stora patientmaterial. Projekt 

med sådan inriktning riskerar idag att bli utan finansiering, om det inte finns företag som är 

beredda att betala för studierna. Vi anser att det finns behov av nationella ställningstaganden 

rörande vissa teknologier som kan förväntas generera stora kostnader i sjukvården, har svåra 

etiska implikationer eller är mycket kostsamma att utvärdera. Det saknas idag ofta möjligheter 

att finansiera större multicenterstudier av t ex läkemedel som redan är godkända eller större 

utvärderingar av screeningsprogram. Framför allt har statliga myndigheter svårt att ta initiativ 

till utvärderingar av nya metoder där nyttan för befolkningen kan ifrågasättas. Man kan notera 

att det i såväl Storbritannien som Nederländerna finns särskilda medel avsatta för utvärdering 

                                                 
41 Värdet av forskningen i detta sammanhang har t ex beskrivits på följande sätt: ”En stark patientnära forskning 
bidrar till ett fortsatt vetenskapligt förhållningssätt inom sjukvården, möjliggör en sjukdoms- och 
patientfokuserad, snabb tillämpning av nya upptäckter och bidrar till en vetenskapligt grundad, kontinuerlig 
utvärdering av effektivare metoder till nytta för patienter och folkhälsa.” (Medicinska Forskningsrådet 1998, 
s.10). 
42 Vi menar att det inte är möjligt att kategoriskt uttala sig om vem som har ansvar för att utvärderingar av ny 
medicinskt teknologi kommer till stånd – ansvaret kan variera beroende på vilken typ av teknologi det är frågan 
om. I vissa fall, då det rör sig om komplicerande etiska ställningstaganden (t ex om teknologin medför ökad risk 
för smitta) är det rimligt att beslutsnivån blir riksdag och regering. Ett exempel gäller försök med att 
transplantera organ från djur till människa, där beslutsnivån bör ligga ännu högre, i internationella församlingar.  
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av nya teknologier – medel som kontrolleras av staten. En möjlighet är att skapa ett nationellt 

råd i Sverige för utvärderingsforskning, finansierat av stat, huvudmän och industrin 

gemensamt. Detta skulle markera det gemensamma ansvaret och garantera inflytande för 

viktiga aktörer. 

 

System för utvärdering av medicinska metoder 

 

Ett nationellt system för utvärdering av medicinsk teknologi förutsätter en klinisk 

utvärderingsforskning, men också organisationer som arbetar med ett allsidigt angreppssätt, d 

v s som även beaktar tekniska, etiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av ny teknologi i 

hälso- och sjukvården. Trots etableringen av SBU har Sverige en begränsad kapacitet när det 

gäller att genomföra utvärderingar och syntesstudier. Förutom en produktion av rena 

kunskapsöversikter krävs det emellertid betydligt mera av policyorienterad forskning inom 

detta område. 

 

Arvidsson och Jönsson (1997) har lämnat ett förslag om inrättandet av ett stort nationellt 

institut för utvärdering av medicinsk teknologi i Sverige. I Storbritannien valde man vid 

utformningen av den nationella strategin för en kunskapsbaserad sjukvård att bygga vidare på 

de organisationer som redan var verksamma inom NHS och vid universiteten (Vi har 

redogjort för denna strategi i avsnitt 5.4).  

 

Mycket talar för att den svenska staten bör stärka sina ambitioner inom området. Särskilt bör 

frågan om finansieringen av insamlingen av primärdata till utvärderingar uppmärksammas. En 

expansion kan ske via statliga myndigheter eller genom att man etablerar relationer till andra 

organisationer i landet och placerar uppdrag hos dessa, t ex universitet. Det finns ett tidigare 

presenterat förslag att skapa regionala enheter vid universitet och högskolor, i likhet med den 

brittiska modellen (SOU 1991:6).  

 

System för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring 

 

Staten har stöttat och i vissa avseenden varit pådrivare vid utvecklingen av ett 

kvalitetstänkande i sjukvården. Genom tillägg i HSL och genom den nya föreskriften om 

Kvalitetssystem i hälso- och sjukvården (SOSFS 1996:24) tydliggörs ansvarsfördelningen. 

Det förefaller högst rimligt att placera ansvaret på vårdgivaren och på verksamhetsföreträdare, 

medan statens roll blir att utöva verksamhetstillsyn. Denna rollfördelning är delvis ny och det 

kommer att ta tid — men också kräva kompetensuppbyggnad hos såväl staten som 

huvudmännen och sjukvårdens professioner — att finna formerna för en sådan rollfördelning. 
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I en nationell strategi för kunskapsstyrning bör ingå en utvärdering av såväl 

kvalitetsföreskriften som de olika aktörernas förmåga att stötta utvecklingen. 

 

Nationell verksamhetsuppföljning och uppbyggnad av nationella sjukvårdsregister 

 

System och rutiner för verksamhetsuppföljning inom hälso- och sjukvården är av flera skäl ett 

mycket komplicerat område. Avsaknaden av etablerade mått och mätmetoder för vårdens 

resultat gör att området behöver utvecklas innan en allmänt accepterad kvalitets- och 

resultatuppföljning kan skapas. En ytterligare komplicerande faktor är att statens behov av 

enhetliga mått för nationella uppföljningar av hälso- och sjukvården kommer i konflikt med 

huvudmännens önskan att utforma egna system för verksamhetsuppföljning. Statens 

möjligheter att ställa krav på viss typ av information är med dagens rollfördelning begränsade. 

Framtagning av information om befolkningens hälsa, sjukvårdens prestationer och resultat 

förutsätter ofta registrering av basala data som lämpligast sker i den dagliga verksamheten. En 

tredje komplicerande faktor är den svåra balansgången mellan önskemålet om ökad öppenhet i 

redovisningen av verksamhetsdata och behovet av kvalificerade tolkningar av information 

innan denna publiceras. Det gemensamma intresset hos staten och Landstingsförbundet för 

uppbyggnaden av en nationell informationsstruktur kan avläsas i de senare årens 

Dagmaröverenskommelser. Styrgruppen för hälso- och sjukvårdsfrågor har spelat en viktig 

roll vid implementeringen av sådana inslag som har beslutats genom 

Dagmaröverenskommelsen. Ett sådant exempel utgör finansieringen av och metodstödet till 

de nationella kvalitetsregistren. Vi noterar att styrgruppen har varit okänd för de allra flesta 

som är verksamma i sjukvården. Om ett formaliserat samarbete mellan statliga myndigheter 

och företrädare för huvudmän fortsättningsvis skall användas i en strategi för 

kunskapsstyrning bör rollen för denna beslutsgrupp bli tydligare. 

 

Den samverkan mellan stat och sjukvårdshuvudmän — som hittills manifesterats genom 

Dagmaröverenskommelser — har varit betydelsefull vid genomförandet av stora strategiska 

utvecklingsprojekt i sjukvården, där de enskilda landstingen utgjort för små enheter. På längre 

sikt, när flera av de försöksverksamheter som initierats, skall överföras till en reguljär 

verksamhet, ställs dock krav på en tydligare ansvarsfördelning mellan stat, huvudmän och 

vårdens professioner.  

 

Statens önskemål om ett bättre underlag för verksamhetsuppföljning inom sjukvården har 

kommit till uttryck i ett flertal utredningar. Bättre system för verksamhetsstatistik inom den 

öppna vården liksom kostnadsuppgifter för olika vårdtjänster har stått på dagordningen under 

lång tid. De gemensamma principerna för verksamhetsbeskrivning, t ex enhetliga termer vid 
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utformningen av lokala informationssystem, är viktiga områden för staten att bevaka. Staten 

har emellertid haft små möjligheter att agera gentemot landstingen på detta område, liksom 

vid utformningen av den nationella hälso- och sjukvårdsstatistiken.43 Det finns därför 

anledning att diskutera alternativa vägar. En möjlig strategi är att staten via ett 

ansökningsförfarande lämnar ett kraftfullt ekonomiskt och metodmässigt stöd till ett eller ett 

par landstingsområden och kommuner som får i uppgift att vara föregångare i en sådan 

utveckling.  

 

System för att göra information om hälso- och sjukvården mer tillgänglig 

 

Det arbete som sker inom enheten för medicinsk praxis (tidigare MARS-sekretariatet) vid 

Socialstyrelsen är åtminstone vad gäller den del som avser statens egen produktion av 

information kontroversiellt. Med hjälp av modern teknik och bättre hjälpmedel kan 

användningen av nationella register underlättas, såsom cancerregistret och vårdregistret. Detta 

kan ske med hjälp av cd-rom skivor eller via internet. Det samarbete mellan Socialstyrelsen, 

Landstingsförbundet, Spri, SBU och Läkemedelsverket som siktar till att utveckla en 

gemensam hemsida på internet, "Svenskt medicinskt fönster", innebär en viss nationell 

samordning utan att rollerna behöver blandas ihop. Det förefaller naturligt att efter hand 

överväga en medverkan av andra aktörer, t ex Svenska Läkaresällskapet, Svensk 

Sjuksköterskeförening och Medicinska forskningsrådet (MFR). I takt med att information som 

berör den kommunala äldrevården finns tillgänglig bör åtminstone de delar som har en tydlig 

medicinsk profil kunna länkas till den gemensamma hemsidan. 

 

10.3 Överföring av information som statligt styrinstrument 

 

Den andra formen för kunskapsstyrning är att aktivt medverka i sammanställning av 

information. Det gäller i första hand vetenskaplig information om effektiviteten hos 

medicinska metoder. I detta sammanhang kan staten rikta sig både till enskilda beslutsfattare i 

vården och till huvudmän (landsting och kommuner).  

 

Behovet av systematiska litteraturöversikter kring forskningsresultat liksom 

konsekvensanalyser i sjukvården har förstärkts i takt med att antalet vetenskapliga arbeten 

ökat dramatiskt, och i kombination med ökat inflöde av medicinska innovationer. Sjukvården 

har också blivit allt mer specialiserad vilket gör det svårt för enskilda läkare att följa med 

utvecklingen utanför det egna specialistområdet. Det är uppenbart att staten har en roll vid 

                                                 
43 Det nyligen påbörjade projektet om samordnad verksamhetsuppföljning, som involverar ett antal nationella 
organisationer, är ett försök att samordna och bringa ordning i den nationella statistiken (Bengtsson 1999).  
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sammanställningen av information. Utbudet från andra länder av sammanställningar kommer 

visserligen att öka, vilket i princip kommer att gynna alla sjukvårdshuvudmän och vårdgivare. 

Överföringen av internationella resultat till svenska förhållanden kräver dock många gånger 

en nationell anpassning, vilket ställer stora krav på de fåtaliga experter som går att uppbringa 

inom landet. Det är lämpligt att staten ansvarar för denna process eftersom resultaten i hög 

grad är en typ av kollektiva nyttigheter, vilka gagnar hela nationen. 

 

Vår genomgång av svenska aktiviteter på området visar att staten är involverad i flera olika 

sammanhang. Staten är representerad genom ett antal myndigheter — t ex Socialstyrelsen, 

SBU och Läkemedelsverket — vilka valt delvis olika arbetsformer. Dessutom medverkar 

staten vid framtagningen av state-of-the-art dokument och vid de konsensuskonferenser som 

arrangeras av MFR och Spri. I samtliga fall sker dock sammanställningarna genom 

medverkan av medicinska experter som är anställda inom landstingen. Inte sällan figurerar 

samma experter i flera arbetsgrupper samtidigt, men med olika uppdragsgivare.  

 

Fortfarande råder emellertid en stor osäkerhet om värdet av de olika komponenterna. Den 

vanligaste kritiken är att de inte får genomslag i praktiken och att de nationella aktiviteterna är 

dåligt samordnade. Det kan t ex finnas ett behov av viss samordning mellan Socialstyrelsen, 

SBU och Läkemedelsverket. Ett mer informellt samarbete som resulterar i regelbundna 

överenskommelser finns etablerat, men det handlar inte bara om att undvika regelrätta 

kollisioner (överlappning av arbete), utan att utveckla ett samarbete som syftar till att 

myndigheter och andra organisationer bättre kan komplettera varandra. Ett annat viktigt skäl 

är att tydliggöra arbetsfördelningen för utomstående. Det är också oklart vilka 

informationsformer som är mest effektiva, p g a svårigheten att bedöma genomslaget i vården. 

Det är endast genom uppföljningar av nuvarande och kommande aktiviteter som detta kan 

klarläggas.  

 

En intressant fråga av strategisk natur gäller statens roll vid överföringen av vetenskaplig 

information, särskilt frågan om informationen skall förses med vidhängande 

rekommendationer. Statens styrning hittills kan sägas vara riktad både mot sjukvårdens 

professioner och mot huvudmännen, vilka har ett gemensamt ansvar för att omsätta 

forskningsresultat i praktisk hälso- och sjukvård. I en nationell strategi för ”kunskapsstyrning” 

bör ansvarsfördelningen mellan staten och andra aktörer klargöras med avseende på 

implementeringen av resultaten.  

 

Alla typer av nationella kunskapsöversikter (eller riktlinjer) kräver ett lokalt ställningstagande 

i form av vårdprogram eller lokala riktlinjer. En nationell kunskapsöversikt är en av flera 
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informationskällor i denna process. I t ex USA och Kanada har databaser skapats där ett stort 

antal ”guidelines” ingår (vilka uppfyller vissa kriterier). I en tid då tillgången på information 

ökar mycket snabbt får den nationella nivån snarast en ”servicefuktion” för att underlätta visst 

lokalt arbete. Ibland framförs åsikten att det är slöseri med resurser att göra litteraturöversikter 

och att framställa riktlinjer (”guidelines”) när samma arbete har gjorts utomlands. 

Erfarenheterna i Sverige (bl a från SBU) tyder dock på att översättningar av dokument från 

andra länder fungerar dåligt i den egna nationella miljön. Däremot kan underlag framställda i 

andra länder utgöra ett värdefullt bidrag till arbetet med nationella rekommendationer och 

vårdprogram.  

 

Vi uppfattar att den internationella utvecklingen går i riktning mot att förstärka 

legitimitetsgrunden för rekommendationer och direktiv inom hälso- och sjukvårdens område 

(man kan hänvisa till många initiativ i den riktningen i åtskilliga länder). ”Kunskapsstyrning” 

får sin legitimitet från två håll – deltagande och evidens. Man bör involvera vårdens 

professioner och på så sätt medverka till att formen för att ta fram rekommendationer 

uppfattas som legitim. I takt med framväxten av vetenskapliga underlag inom olika 

vårdområden måste flera vårdyrkesgrupper ges möjlighet att medverka och ta ansvar för 

innehållet i rekommendationer. Men det räcker antagligen inte med att representanter för 

professioner medverkar, utan det bör också finnas en god överensstämmelse mellan 

rekommendationer och det vetenskapliga underlaget. På områden där sådant underlag saknas, 

eller är bristfälligt, bör inte rekommendationer kläs i en vetenskaplig dräkt utan framställas 

som administrativ, professionell eller politisk bedömning. Självklart är sådana bedömningar 

nödvändiga i många sammanhang, men utgångspunkterna bör då framgå. En viss 

sammanblandning är oundviklig när man diskuterar utvecklingen av vård för olika 

patientgrupper (vetenskaplig dokumentation finns knappast som grund för alla nödvändiga 

ställningstaganden). Inom vissa områden kan statens auktoritet fungera som styrform (där 

legitimitetsgrunden erhålls genom den demokratiska processen) – t ex områden där det 

föreligger risker för patienter eller där det finns problem av etisk natur. I fallet med 

kunskapsstyrning är dock utgångspunkten en annan legitimitetsgrund. Kunskapsstyrning 

bygger på insikt och en egen kunskapsbildningsprocess hos mottagaren, inte på föreskrifter.  

 

10.4 Intressanta utvecklingsområden i en nationell strategi 

 

En intressant men samtidigt komplicerad fråga är hur patienterna och deras organisationer kan 

involveras i en strategi för ”kunskapsstyrning”. Det finns idag starka politiska signaler i 

Sverige att patienternas ställning i vården bör stärkas. En möjlighet för staten att påverka en 

samhällssektor är att ”skapa” nya aktörer eller genom att förstärka redan befintliga aktörer, för 
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att därigenom bättre balansera andra aktörer och därmed också påverka deras preferenser. En 

bättre utbildad och informerad allmänhet bör leda till ökad efterfrågan på ”bästa möjliga 

kunskap” i sjukvården (Domenighetti, Grilli och Liberati 1998). Frågan är bara hur denna 

resurs skall kunna kanaliseras och om staten kan dra nytta av en sådan kraft i sin ambition att 

utveckla former för kunskapsstyrning. Vi tror oss inte kunna presentera en färdig lösning, utan 

vill endast aktualisera frågan. Ur statens perspektiv är det rimligtvis viktigt att ett 

välorganiserat patientkollektiv inte drabbas av motsättningar och allehanda låsningar, utan 

aktivt bevakar kunskapsutvecklingen inom sina respektive områden. Idealt skulle 

patientorganisationerna tillsammans eller var för sig kunna ställa krav på både landsting och 

profession att planera och besluta enligt bästa tillgängliga kunskap. Hur staten skall kunna dra 

nytta av denna potential och aktivt bidra till att stärka patientrollen just med sikte på att 

åstadkomma sådana resultat kräver dock ytterligare analyser. Det gäller bl a frågan hur man 

kan underlätta för patienter att finna relevant information, vilka incitament den enskilde har i 

detta sammanhang, samt i vilka former denna information kan ”auktoriseras”. 

 

En annan fråga är hur administrativa beslut i svensk sjukvård kan göras mer kunskaps-

baserade. Vi har tidigare pekat på behovet av förstärkt utbildning inom detta område. Vad 

gäller läkarkårens roll i sammanhanget är förslaget om bildandet av Svensk förening för 

administrativ medicin, inom Svenska läkaresällskapet, en indikation på ett ökat intresse mot 

ett kunskapsinriktat synsätt bland läkare verksamma inom det administrativa området. Som ett 

resultat av Dagmaröverenskommelsen har Landstingsförbundet påbörjat ett utvecklingsarbete 

där operativa ledare i svensk sjukvård skall penetrera frågan hur man leder en 

kunskapsbaserad hälso- och sjukvård i tider av stark förändring (se också avsnitt 8.1). Från 

1999 kommer Vårdförbundet att inrätta ett särskilt Vårdledarforum, där chefer på olika 

vårdnivåer, samt medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) i kommunerna, bildar ett 

rådgivande organ. Det är synnerligen viktigt att ett kunskapsbaserat synsätt förankras bland 

operativa ledare på olika nivåer inom hälso- och sjukvården för att kunskapsstyrning skall ha 

förutsättning att få genomslag på det lokala planet.  

 

Ett tredje område som är viktigt att uppmärksamma i anslutning till en nationell strategi för 

”kunskapsstyrning” gäller Sveriges roll i det internationella samarbetet på hälso- och 

sjukvårdens område. Vi har i liten utsträckning behandlat frågan om hur medlemskapet i 

Europeiska Unionen (EU) påverkar förutsättningarna för ”kunskapsstyrning” inom hälso- och 

sjukvårdens område i Sverige. Det är viktigt att uppmärksamma denna aspekt även om 

implikationerna för inslag av ”kunskapsstyrning” ännu inte är helt klarlagda. Internationell 

samverkan kan dock bedrivas i olika former och på olika nivåer. Inom det område som berör 

utvärdering av medicinsk teknologi är t ex SBU aktiv inom INAHTA (International Network 
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for Agencies in Health Technology Assessment); en samarbetsorganisation för nationella 

organisationer. Syftet är att stimulera till utbyte av såväl resultat som metodkunnande. Nu 

diskuteras också etableringen av ett europeiskt kontor för koordinering av aktiviteter inom 

utvärderingsområdet. Denna form av internationalisering är påtaglig i många sammanhang, 

och det vore värdefull att i en nationell strategi ta ställning till vilken roll Sverige bör spela i 

sådana sammanhang och vilka resurser som bör avdelas till internationell verksamhet. 

Utvärdering av medicinsk teknologi utgör bara ett område – det finns andra liknande 

aktiviteter både inom och utanför EU. Det finns bl a långt framskridna planer på att etablera 

ett European Observatory on Health Care Systems, med ambitionen att göra icke-medicinska 

beslutsunderlag i hälso- och sjukvården mer evidensbaserade (Richards 1999). Ett annat 

område utgör europeiskt samarbete vid utvecklingen av kliniska riktlinjer (”clinical 

guidelines”). Hittills har sådant arbete bedrivits i professionella organisationer och inte inom 

ramen för EU. Man kan dock förvänta sig ännu mer aktiviteter på detta område, varför det är 

viktigt att i en strategi för kunskapsstyrning även belysa vilken roll riktlinjer utvecklade på 

internationell eller europeiska basis kan spela för svenskt vidkommande. Det är rimligt att 

tänka sig att statens roll i detta sammanhang blir att finna metoder för att underlätta för en 

förankring av internationella riktlinjer i den svenska miljön. 
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11. Slutsatser 
 

• Kunskapsstyrning kan betraktas som ett samlingsbegrepp för sådana styrformer som syftar 

till att åstadkomma ett mer kunskapsbaserat beslutsfattande i hälso- och sjukvården. 

Avsikten är att stödja sjukvårdsorganisationen så att dess medarbetare utvecklar ett kritiskt 

synsätt och i varje situation söker tillämpa bästa möjliga kunskap. Kunskapsstyrning är 

således ingen enhetlig företeelse utan kan förekomma i många olika former. För statens 

vidkommande utgör den endast en av flera möjliga styrformer inom hälso- och 

sjukvårdens område. Avsikten kan inte vara att kunskapsstyrning helt skall ersätta andra 

styrformer — den tillämpas parallellt med andra styrformer. Där t ex svåra etiska 

ställningstaganden krävs kommer värderingar att i hög grad ligga till grund för andra 

styrformer. Staten måste alltid ha ett handlingsutrymme för att kunna applicera för 

tillfället lämpliga styrformer.  

 

• Hälso- och sjukvården har alltid varit kunskapsbaserad, men tillämpningen av denna 

kunskap har bl a resulterat i avsevärda variationer i medicinsk praxis. Ur statens synvinkel 

är det centrala målet med kunskapsstyrning att medverka till att tillgängliga resurser 

används på bästa sätt genom att vården över hela landet utformas i enlighet med för 

tillfället bästa möjliga tillgängliga kunskap. Ett kunskapsbaserat eller evidensbaserat 

beslutsfattande inom hälso- och sjukvården innebär dock inte att endast vetenskapligt 

baserad kunskap kan tillämpas. I avsaknad av sådan kunskap används den bästa möjliga 

kunskapen – sjukvården måste baseras på olika typer av kunskap, förutom vetenskaplig 

kunskap även praktisk kunskap och ”tyst kunskap”. Ett kunskapsbaserat beslutsfattande 

kan underlättas genom att staten medverkar i sammanställningar av information, 

överföring av information samt bidrar till att villkoren på lokal nivå i hälso- och 

sjukvården är sådana att de stimulerar till en lärande organisation och förändrade 

handlingsmönster. Kunskapsstyrning kan innehålla inslag som syftar till att åstadkomma 

”likriktning” av det medicinska handlandet och åtföljande resultat. I det sammanhanget 

kan på nationell nivå producerade ”riktlinjer” och ”rekommendationer” förekomma. 

Grunden för kunskapsstyrning är dock ett lokalt ställningstagande till befintlig information 

– en kunskapsbildningsprocess bland sjukvårdens personal.  

 

• Vi har identifierat två ”modeller” för kunskapsstyrning som kortfattat innebär (a) 

sammanställning och överföring av information, där staten även kan delta i tolkningen 

(genom rekommendationer, riktlinjer) samt (b) åtgärder för att påverka förutsättningarna 

på verksamhetsnivå att ta till sig information och utveckla ett kritiskt tänkande (t ex 

insatser inom utbildning och forskning). Eftersom kunskapsstyrning på det hela taget är ett 
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oprövat inslag i svensk hälso- och sjukvård vad gäller de långsiktiga effekterna måste 

tillämpningen av dessa modeller bli föremål för utvärdering — för att se om de fungerar 

separat eller i kombination. 

 

• Inom hälso- och sjukvårdens område uppträder staten i många olika skepnader och 

aktiviteter som kan relateras till kunskapsstyrning involverar många olika aktörer. Vår 

sammanställning visar att en mängd aktiviteter pågår, vilka kan sägas falla inom ramen för 

kunskapsstyrning, men det är oklart hur de är koordinerade. Det är sannolikt en styrka med 

flera aktörer som tar initiativ, men dubbelarbete och motstridiga resultat måste undvikas 

— detta kan annars ge ett negativt intryck på verksamhetsnivå i hälso- och sjukvården. 

Även om många olika inslag bör prövas, kan staten inom sig behöva koordinera 

aktiviteterna.  

 

• Vi menar att det finns ett behov av en nationell strategi för den långsiktiga utvecklingen av 

kunskapsstyrning. Ett första steg bör vara att identifiera de komponenter som skall ingå i 

ett system för kunskapsstyrning av hälso- och sjukvården. Dessa kan delas in i (a) 

komponenter som förstärker hälso- och sjukvårdens förutsättningar att generera och ta till 

sig ny kunskap om vård och behandling, och (b) överföring av information som en statligt 

styrform. Därutöver har vi identifierat tre intressanta utvecklingsområden. Det första gäller 

frågan hur patienter/patientorganisationer och befolkningen i stort skall kunna inkluderas i 

en strategi för statlig kunskapsstyrning. Det andra området gäller hur administrativa beslut 

i hälso- och sjukvården skall kunna bli mer kunskapsbaserade och vilken roll staten kan 

spela i detta avseende. Ett tredje område som kräver särskild uppmärksamhet gäller det 

internationella samarbetet inom och utanför EU. Det pågår en rad aktiviteter 

internationellt som kommer att få konsekvenser för den svenska hälso- och sjukvården.  

 

• Vi föreslår följande tentativa utvecklingslinjer i en nationell strategi för kunskapsstyrning 

av hälso- och sjukvården: 

 

-Utbildning av sjukvårdspersonal 

Insatser inom utbildningsområdet förfaller vara ett hittills inte tillräckligt 

uppmärksammat inslag i statens kunskapsstyrning. Med hänsyn tagen till 

rollfördelningen inom hälso- och sjukvårdssektorn är utbildning ett område där staten har 

stora möjligheter att agera mer målmedvetet. Man bör ha i åtanke den kraftfulla roll som 

industrin intagit gentemot sjukvårdens professioner när det gäller ”kunskapsstyrning” — 

vilket kommer till uttryck på olika sätt. Det finns anledning för staten att överväga hur de 

anställda i sjukvården fortsättningsvis skall få sin information om nya utvecklingslinjer 
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tillgodosedd. Det finns tecken som tyder på att Sverige inte håller jämna steg med andra 

jämförbara länder vad gäller kapacitet för kritisk granskning av den vetenskapliga 

litteraturen (evidensbaserad hälso- och sjukvård). För att principerna bakom 

evidensbaserad hälso- och sjukvård skall kunna få genomslag i olika utbildningar av 

hälso- och sjukvårdens personal bör inledningsvis ett antal handledare kunna genomgå 

utbildning utomlands för att Sverige snabbt skall kunna öka kapaciteten inom detta 

område.  

 

-Forskning och utveckling 

Vid utformningen av en nationell strategi för kunskapsstyrning är det framför allt den 

kliniska utvärderingsforskningen som utgör en resurs av synnerligen stor strategisk 

betydelse om staten önskar agera på området. Bristen på studier som visar 

konsekvenserna av nya metoder i sjukvården har påtalats vid ett flertal tillfällen. I t ex 

Storbritannien och Nederländerna har staten avsatt särskilda medel för detta ändamål. En 

möjlighet är att inrätta ett nationellt råd eller fond för utvärderingsforskning i Sverige.  

 

-Organisation för teknologiutvärdering 

Mycket talar för att den svenska staten bör stärka sina ambitioner inom området 

teknologiutvärdering. Det kan ske genom en expansion av statliga myndigheter eller 

genom att man etablerar relationer till andra organisationer i landet och placerar uppdrag 

hos dessa, t ex universitet och högskolor. Särskilt bör frågan om finansieringen av 

insamlingen av primärdata till utvärderingar uppmärksammas (vilket har starka 

beröringspunkter med forskning och utveckling – se stycket ovan). 

 

-System för kvalitetsutveckling 

I en nationell strategi för kunskapsstyrning bör ingå en utvärdering av såväl den nya 

föreskriften om Kvalitetssystem i hälso- och sjukvården (SOSFS 1996:24) som olika 

aktörers förmåga att stötta utvecklingen av ett kvalitetstänkande i sjukvården. 

 

-Nationell verksamhetsuppföljning och nationella sjukvårdsregister 

De gemensamma principerna för verksamhetsbeskrivning, t ex enhetliga termer vid 

utformningen av lokala informationssystem, är viktiga områden för staten att bevaka. 

Statens har emellertid haft små möjligheter att på egen hand agera gentemot landstingen 

på detta område, liksom vid utformningen av den nationella hälso- och 

sjukvårdsstatistiken. Det finns därför anledning att diskutera alternativa vägar. En möjlig 

strategi är att staten via ett ansökningsförfarande lämnar ett kraftfullt ekonomiskt och 

metodmässigt stöd till ett eller ett par landstingsområden som får i uppgift att vara 
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föregångare i en sådan utveckling. En annan möjlighet är att fördjupa samarbetet med 

Landstingsförbundet och därigenom söka uppnå likartade effekter. 

 

-System för att göra information om hälso- och sjukvården mer tillgänglig 

Det samarbete mellan Socialstyrelsen, Landstingsförbundet, Spri, SBU och 

Läkemedelsverket som har resulterat i en gemensam hemsida på internet, "Svenskt 

medicinskt fönster", utgör ett av många exempel på samordning utan att rollerna därmed 

behöver blandas ihop. Det förefaller naturligt att efter hand överväga en medverkan av 

andra aktörer, t ex Svenska läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening och 

Medicinska forskningsrådet (MFR), men också att länka information från de medicinska 

delarna av äldrevården.  

 

-Överföring av information 

En fråga av strategisk natur gäller statens roll vid överföringen av vetenskaplig 

information, särskilt frågan om informationen skall förses med vidhängande 

rekommendationer. Statens styrning kan sägas vara riktad både mot sjukvårdens 

professioner och mot huvudmännen, vilka båda har ett ansvar för att omsätta 

forskningsresultat i praktisk hälso- och sjukvård. I en nationell strategi för 

kunskapsstyrning bör ansvarsfördelningen mellan staten och andra aktörer klargöras med 

avseende på implementeringen av resultaten. Riskerna med en sammanblandning av 

legitimitetsgrunder bör uppmärksammas och om möjligt förebyggas — vilket kan ske 

genom att man tydligt anger vilka slutsatser som har vetenskapligt underlag och vilka 

som baseras på andra ställningstaganden.  
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