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Sammanfattning 
Under de senaste decennierna har det varit en hel del förändringar inom sjukvården. Hela 

sjukvården har påverkats av reformer och de förändrade ekonomiska förutsättningarna som 

har blivit sedan 1980-talet. Personalen inom sjukvården har fått mycket ändrade arbetsvillkor 

där det bland annat har försvunnit en hel yrkesgrupp och administrationsbördan har ökat. 

Under denna tid har man dessutom kunnat se ökningar av anmälningar inom sjukvården. 

Denna uppsats försöker se på om det finns ett samband mellan förändrad sjukvårdsstruktur 

och arbetsmetoder och det ökade antal med anmälningar.  

Forskningen och artiklarna handlar dels om den omorganisation som gjorts och vad de olika 

reformerna har inneburit för sjukvården. Det finns även med en del om personalens 

arbetsuppgifter och de förändringar som personalen har fått erfara samt om bemötande inom 

vården.  

I studien har det också gjorts några intervjuer för att försöka få reda på hur personal och 

politiker ser på de förändringar som gjorts.  

Resultatet visar att det absolut kan kopplas ihop samband mellan omorganisation, 

arbetsdelning, vårdutförande och anmälningar. Mindre tid till patienterna innebär mer stress 

för personalen samtidigt som stressen gör att risken för misstag ökar. 

Sverige har ändrats mycket med tanke på att vi har blivit mer mångkulturella än vi varit 

tidigare vilket också ställer högre krav på personal som arbetar inom serviceorganisationer. 

Förändringar med nya kulturer, nya människor som kommer hit med nya förväntningar eller 

andra förväntningar.  
 

 

Nyckelord 
Omorganisation, anmälningar, sjukvård, arbetsuppgifter, administration. 
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1. Inledning 
Under de senaste decennierna har hälso- och sjukvården i Sverige genomgått stora 

förändringar. Dessa förändringar har delvis drivits av medicinsk-teknologisk utveckling och 

krav på kostnadskontroll, men även av mer ideologiskt baserade skäl (Blomqvist 2007). 

Uppsatsen ska undersöka dessa förändringar och vad de inneburit för organisationen samt 

personal och patienter. 

Syftet med reformer som gjorts inom sjukvården är inte bara för att styra sjukvårdens 

efterfrågan eller utbud, kanske inte heller för att förbättra sjukvårdssystemen, utan för att 

omstrukturera och anpassa verksamheten till nya ekonomiska förutsättningar (Palier 2006, 

36). Fram till mitten av 1970-talet sågs inte de ökande sjukvårdskostnaderna som något större 

problem. Mer resurser anslogs till sjukvården och landstingen höjde skatterna (Palier 2006, 

36-37). 

Med hälso- och sjukvårdslagen 1982 ökade systemets decentralisering, privatisering 

uppmuntrades och de statliga subventionerna minskade i början av detta årtionde. 

Landstingen skulle sköta sin egen budget och den ekonomiska tillväxten blev sämre vilket 

innebar vårdransoneringar med väntelistor som följd (Palier 2006, 62-63). Mot slutet av 

åttiotalet introducerades marknadsmekanismer inom sjukvården och privatiseringarna ökade. 

Marknadskrafternas effektivitet skulle kombineras med en demokratisk kontroll över 

sjukvårdssystemet (Axelsson, 2000).  

I början av 1990-talet gick Sverige igenom en djup kris med hög arbetslöshet och 

avsevärda offentliga underskott. Man tvingades till åtstramningar och de statliga 

subventionerna höjdes inte. Andelen sjukhus och vårdplatser minskade, men inte antalet 

operationer. Den vardagliga vården är närmare individerna, hemsjukvården har ökat liksom 

antalet sjukskötersketjänster (Palier 2006, 64-65). Vårdbiträdena försvann, undersköterskorna 

och läkarsekreterare minskade vilket innebar att administrativt arbete lades över på läkare och 

sjuksköterskor istället (Nilsson Bågenholm 2009 och 2010).  Under 2010 kom 

vårdvalsreformen och den nationella vårdgarantin blev lag. Kömiljarden som var en 

prestationsbaserad ersättning kom året innan (Ström 2014). 

Alla dessa förändringar har haft inverkan på vården på olika sätt. Personalstrukturen, 

tillgängligheten till vården, ekonomiska förutsättningar för landsting och kommuner, 

administration och kravet på effektivitet med mera har förändrats inom hälso- och sjukvård. 

Men hur påverkade detta personalen och patienterna? 



5 
 

 

 
 

1.1. Teori 
Svensk sjukvård har under de senaste 15 åren fått en allt större andel anmälningar mot sig. 

Det finns säkert flera empiriska förklaringar till detta men på vilket sätt finns det teoretiska 

förklaringar till det som hänt i svensk sjukvård sedan 1990-talets början? 

Det har skett en övergång från en administrativ organisation till en New Public 

Management-organisation. Christopher Hood (1995) anser att det finns sju olika kriterier som 

ska falla in, jag kommer att diskutera mer om det i mitt organisationskapitel. De sju 

kriterierna innebär en ökad effektivisering. När det pratas om effektivisering inom 

organisationer är det viktigt att komma ihåg att det betyder det samma som att göra vården 

billigare eller mer ekonomisk. 

Lean production är också en teoretisk modell för hur man anser att organisationen ska 

struktureras i svensk hälso- och sjukvård. Lean innebär att det är en resurssnål och tidseffektiv 

produktionsmetod där man försöker ”slimma” produktionsprocessen och ta bort led som inte 

anses vara nödvändiga. Det handlar enkelt uttryckt om att jobba smartare och göra rätt saker. 

Den tredje teorin som relateras till i uppsatsen är omorganisation och den 

organisationsteoretiska ramen visar att man har gått från ”curing”, ”nursing” och ”caring” till 

bara ”curing” och ”nursing” (Strömberg 2004). Detta har i sin tur ineburit att eftervården efter 

patienternas behandling har förskjutits från sjukhusen ut till kommunala aktörer. Detta 

innebär att man också har förändrat yrkesstrukturen inom ramen för organisationen. 

Sjukvårdsbiträden och undersköterskor har i stort sett försvunnit och man har koncentrerat 

vårdyrkena till två olika kategorier, läkare och sjuksköterskor.  

Intersektionalitetsteorier är viktiga att ta med när man undersöker de ökande 

anmälningarna i sjukvården eftersom det inte är enbart män och kvinnor generellt allmänt 

anmäler sjukvården för felbehandlingar och andra oegentligheter. Det är också människor, 

kvinnor och män från olika etniska ursprung, med olika sexualitet, människor med handikapp 

och så vidare. Det finns olika sociala och ekonomiska bakgrunder. Även detta är en del av 

svenska sjukvård och dess utveckling under de senaste 20 åren eftersom Sverige har blivit ett 

ännu mer mångkulturellt samhälle än det tidigare har varit (Strömberg 2010). Intersektionellt 

perspektiv vill synliggöra hur olika maktordningar är sammanflätade på olika nivåer, såsom 

det politiska, det representationella, eller det strukturella. Hur makt och ojämlikhet vävs in i 

uppfattningen om identitetskategorier som kön/genus, sexualitet, ålder, klass, funktionalitet 

och etnicitet.  

Mot dessa teorier kommer jag att diskutera och använda dessa som en ram för mitt tänk 

och min struktur kring mitt problemområde.  
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1.2. Syfte och frågeställning 
Vi har aldrig haft så många läkare och sjuksköterskor tidigare, men samtidigt har vårdbiträden 

helt försvunnit från vården samt att undersköterskorna minskat väldigt mycket i antal. Detta 

samtidigt som trycket på sjukvården ökat eftersom vi blir allt äldre och sjukdomar som 

tidigare varit dödliga nu istället blir kroniska och därmed kräver mer vård. Många ingrepp 

som tidigare innebar inläggning kan nu tas om hand med hjälp av dagkirurgi och på det sättet 

kan man behandla fler patienter nu än man gjort förr. Det är intressant att studera om 

ekonomiska drivkrafter bakom sjukvårdens förändringar även har resulterat i en 

rationalisering av vårdpersonal.  

Syftet med uppsatsen är att studera om det finns ett samband mellan förändrade 

arbetsrutiner och ökade anmälningar genom att besvara följande frågeställningar:  

Finns det ett samband mellan förändrad sjukvårdsstruktur och arbetsmetoder och 

ökade antal anmälningar mot vården? 

Om det finns ett samband, vad är då anmälningarna riktade mot?  

 

Tidsperioden uppsatsen kommer att fokusera på är 1980-talet och framåt då denna period har 

haft stor inverkan på sjukvården genom ekonomiska lågkonjunkturer och omorganisationer 

som alla har påverkat vårdens innehåll och struktur på olika sätt. 

 

1.3. Disposition 
I kapitel två beskrivs metoden som har använts för att få fram det empiriska materialet. 

Därefter följer kapitel tre där den tidigare forskningen redovisas, inom sjukvården med 

betoning på den utveckling som skett under de senaste decennierna både inom organisationen, 

för personalen och för patienterna. Kapitel fyra beskriver det material som har blivit inhämtat 

och kapitel fem innehåller diskussion och slutsats av arbetet. Efter detta följer en referenslista 

och bilagor. 

 

1.4. Källkritik 
I uppsatsen har det enbart använts skriftliga källor. Många av källorna är sekundärkällor, 

vilket är material som är hämtad från tidigare forskning. Därefter har det använts lagstiftning 

om sjukvården och offentlig statistik från socialstyrelsen, SKL och Kommissionen för jämlik 

vård.  
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Det har också använts primärkällor i form av exempelvis intervjuer. Uppgifter rörande 

anmälningar är hämtat från socialstyrelsen och IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Till 

sekundärkällorna kan man räkna de artiklar som finns med i referenserna. Dock anser jag att 

de flesta artiklar har valts från tidningar med medicinsk anknytning på grund av valet av 

ämne, så som Läkartidningen och Dagens Medicin. Dock finns det någon enstaka artikel från 

Dagens Nyheter också som kanske inte känns som om det är den källa man normalt väljer att 

ha med. 

Återgår man till att titta på den källan som intervjuerna utgör så finns det en risk att man 

kanske inte minns lika väl hur det var för 20-30 år sedan som om man ska beskriva hur det var 

för 5-10 år sedan eller kanske till och med nutiden. Det är en faktor som man måste ha med i 

beräknandet av trovärdigheten av källor. Tidsaspekten är alltid viktig att notera när man gör 

intervjuer, men i detta fall så anser jag tillförlitligheten vara god eftersom de som intervjuats 

fortfarande är vi god vigör.  

2. Metod och metoddiskussion 
Denna uppsats är baserat på sjukvården i Sverige generellt eftersom det rör alla Sveriges 

invånare på ett eller annat sätt, antingen som patient, anhörig, anställd eller kanske till och 

med flera av kategorierna.  

Uppsatsen är en litteraturstudie som kombinerats med intervjuer med vårdpersonal och 

politiker. Tanken var att två läkare, två sjuksköterskor och två politiker skulle intervjuas. För 

att få tag på dessa yrkeskategorier skickades det ut mail med förfrågningar till vårdcentraler i 

olika kommuner och landsting för att försöka få tag på läkare och sjuksköterskor. Dessutom 

skickades det ut förfrågningar till politiker, både kommunpolitiker och landstingspolitiker. 

Dock lyckades det inte att få tag på mer än två sjuksköterska bland vårdpersonal eftersom alla 

verksamhetschefer återkopplade med nekande svar. De angav att de på grund av personalbrist 

och tidsbrist inte hade möjlighet att svara på dessa intervjufrågor.  

Intervjuerna är respondentintervjuer där jag är intresserad av personernas åsikter och 

uppfattningar om projektet (Ekengren & Hinnfors 2012, 83). Det har använts en mellanform 

av frågeundersökning och samtalsintervjuundersökning i och med att det är öppna frågor utan 

fasta svarsalternativ där svarspersonen med egna ord har fått skriva ner det hen vill ha sagt 

(Esaiasson, P; et al. 2012, 228-229). Eftersom jag har skickat ut frågorna via mail, så räknas 

det som en enkätundersökning, en undersökning som bygger på skriftlig kommunikation 

(Esaiasson, P; et al. 2012, 232). Nackdelen med att skicka ut frågor via enkätundersökningar 

är att man inte kan utesluta felaktigheter som beror på att enkäten fylls i av någon annan men 
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samtidigt är det ingen risk för någon intervjuareffekt där man omedvetet påverkar den man 

intervjuar (Esaiasson, P; et al. 2012, 235). 

Vetenskapsrådet har forskningsetiska principer som har tagits hänsyn till vid 

intervjuerna som har gjorts. Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning ska 

principerna skydda individen som deltar i undersökningen. Informationskravet beaktades 

genom att det gavs information om syftet med undersökningen när de blev tillfrågade om att 

delta i studien. Det var frivilligt att delta och information om syftet med deras deltagande gavs 

innan intervjuerna genomfördes. Uppgifterna som lämnades har behandlats konfidentiellt och 

efter att studien är genomförd kommer uppgifterna att förstöras. Därigenom har hänsyn tagits 

även till de tre andra kraven, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

(Vetenskapsrådet 2002, 6-14) 

Litteraturen som denna uppsats är bland annat baserad på är rapporter, artiklar och 

lagtexter. Det har även inhämtats statistik via mailkorrespondens från IVO och 

Socialstyrelsen för att kunna få fram siffror på anmälningar inom vården.  

3. Sveriges sjukvård i förändring 
Strömbergs forskning visar att svensk sjukvård kan delas in i tre utvecklingsperioder, 

expansionsfasen mellan 1962-1983, stagnationsfasen mellan 1983-1992 och 

omvandlingsfasen efter 1992. Dessa perioder präglas av olika ekonomiska drivkrafter och 

detta påverkade också sjukvården på ett avgörande sätt (Strömberg 2004, 63). 

 

3.1. Omorganisation 
Fram till mitten av 1970-talet såg man inte de ökande sjukvårdskostnaderna som något större 

problem. Man anslog mer resurser till sjukvården och landstingen höjde skatterna (Palier 

2006, 36-37). Forskare och politiker framställde under 1960- och 1970-talet den svenska 

sjukvården som en av världens bästa. Grunden till detta ansågs vara att staten styrde, 

planerade och ansvarade för utförandet av verksamheten vilket innebar att personalen var 

välutbildad och man hade stora resurser (Strömberg 2004, 59). 

Om hälsan är en viktig tillgång, och om ett samhälle blir rikare och rikare, är det logiskt 

att fler resurser läggs på hälsan. Rika människor vill obehindrat dra nytta av de medicinska 

framstegen och en bättre sjukvård. Samtidigt ändras den konsumtionsinriktade hälsan, som 

går från väntan på bot till krav på ett friskt liv, utan lidande och besvär (Palier 2006, 39). Tack 

vare de medicintekniska framsteg har sjukdomar som tidigare var dödliga, istället blivit 
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kroniska och därmed vårdkrävande under längre tid. Den ökande livslängden innebär att 

degenerativa sjukdomar fördubblas, vilka är långvariga och dyra att sköta (Palier 2006, 43). 

Under 1980-talet bröts framgångsåren som den svenska sjukvården hade haft och bilden 

av hälso- och sjukvården i Sverige började förändras (Strömberg 2014, 59). Med hälso- och 

sjukvårdslagen 1982 ökade systemets decentralisering. De lokala förvaltningarna skulle sköta 

sin egen budget och bättre kontrollera kostnaderna. Privatisering uppmuntrades och de statliga 

subventionerna minskade i början av 1980-talet. Med sämre ekonomisk tillväxt började 

många landsting att begränsa anlagen till sjukvårdsbudgeten, vilket gav upphov till 

vårdransoneringar. Detta i sin tur innebar väntelistor för tillträde till primärvård och lokal 

sjukhusvård som inte var någon livsviktig specialistvård (Palier 2006, 62-63). Även 

Strömberg (2014) beskriver hur vårdtiderna förkortats, antalet vårdplatser minskats och att 

vårdköerna hade blivit längre. Politiker och forskare var dock överens om att sjukvårdens 

kvalitet inte hade påverkats nämnvärt och ansåg att den ökande andelen med medicinsk teknik 

var ett tecken på att vården hade högre kvalitet än tidigare (Strömberg 2014, 60).  Hälso- och 

sjukvårdslagens målparagraf (§ 2) lyder: »Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och 

en vård på lika villkor för hela befolkningen.« Vidare har preciserats att: »Vården skall ges 

med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den 

som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.« (SFS 

1982:763, 1997:142.) 

Mot slutet av åttiotalet introducerades marknadsmekanismer inom sjukvården och 

privatiseringarna ökade. Flera landsting införde köp- och säljmodeller. Avdelningsekonomer 

och finanschefer anställdes och några sjukhus införde interna marknader. Tanken var att 

kunna kombinera marknadskrafters effektivitet med en demokratisk kontroll över 

sjukvårdssystemet, men under andra halvan av nittiotalet kritiserades denna nya så kallade 

”ekonomism” för att hota kvaliteten. Därför startades kvalitetsförbättringsinitiativ genom 

bland annat processutveckling, så kallad process reengineering, och några sjukhus införde 

processledare för att integrera olika avdelningars aktiviteter. Nu började 

managementkonsulterna träda in i sjukvårdssystemet. Vissa forskare menar att frekvensen och 

storleken av förändringar i sjukvården var större i Sverige än i andra länder (Axelsson, 2000). 

1991 antogs husläkarlagen som lät alla svenskar välja en egen läkare så att en personlig 

relation mellan patient och doktor uppstår. Denna reform misslyckades och hävdes 1994. 

Svenskarna var inte så förtjusta i tanken på att binda upp sig till en personlig läkare, men 

lagen gjorde det möjligt för privatläkare att ingå avtal med landstingen och efter denna reform 

blev 25 % av primärvårdens läkare privata. Privatiseringstendensen reglerades mer och mer 
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av regeringen efter mitten på 1990-talet och 2005 antogs ”Stopplagen” som förbjöd 

utförsäljning av offentliga sjukhus till privata vinstsyftande företag (Palier 2006, 64).  

I början av 1990-talet gick Sverige igenom en djup kris med hög arbetslöshet och 

avsevärda offentliga underskott samtidigt som Sverige ville förbereda sig för inträdet i EU 

och uppfylla Maastrichtfördragets ekonomiska kriterier. Välfärdsstaten tvingades till 

åtstramningar, särskilt inom hälso- och sjukvården. Landstingets statliga subventioner höjdes 

inte och Ädelreformen förändrade landstingens och kommunernas ansvar för att få dem att 

förbättra sina resultat och spara pengar. Det ekonomiska ansvaret för icke medicinsk vård av 

vårdberoende personer som behövde daglig tillsyn fördes över från landstingen till 

kommunerna. Det gällde särskilt vårdberoende äldre som hade ökat väsentligt i antal under 

1980-talet. Den omstrukturering som ägde rum i Sverige under 1990-talet är internationellt 

sett imponerande. Den har gjort det möjligt att kombinera kostnadskontroll och 

omstrukturering av systemet. Andelen sjukhus i systemet har minskat avsevärt så att 

sjukhusverksamheten kan koncentrera sig på specialistsjukvård och mycket akut sjukvård. 

Den vardagliga vården är närmare individerna, billigare och mindre sjukdomsalstrande. 

Samtidigt som antalet sjukhus och vårdplatser på sjukhus har minskat kraftigt så har 

hemsjukvården ökat. Det minskade utbudet av sjukhusvård följs av en omfördelning av 

resurser till vårdcentraler och framförallt till hemsjukvård. Antalet vårdplatser på sjukhus har 

minskat, men inte antalet operationer. Samtidigt har antalet sjukskötersketjänster ökat mycket. 

Det har alltså inte varit frågan om att erbjuda mindre vård, utan att erbjuda en annan vård som 

bättre motsvarar befolkningens förväntningar och den tekniska utvecklingen (Palier 2006, 64-

65). 

Sjukvården uppmärksammades alltså på ett nytt sätt under 1990-talet. Delar av vården 

hade ju privatiserats och samtidigt inkom det larmrapporter om vanvård av äldre patienter 

(Strömberg 2004, 60).  

Reformerna under 1990-talet har dock lämnat spår efter sig och en viss ojämlik tillgång 

till primärvård har kommit i dagen. OECD har påpekat att de som har högre inkomster oftare 

söker allmänpraktiserande läkare än de som har lägre eller låga inkomster. Denna ojämlikhet 

bör förstås utifrån skillnaderna i primärvårdsutbudet och kostnaden för att få tillgång till det. 

Privatläkarna, som får etablera sig var de vill, föredrar ”fina kvarter” och storstäder. Avgiften 

som patienterna får betala per läkarbesök har säkert en dämpande effekt för 

låginkomsttagarna även om det finns en övre gräns på 1100 kronor per år (Palier 2006, 72). 

Patientavgifterna anses få patienterna att ”ta ansvar” och minska sin vårdkonsumtion då de får 

stå för en del av sjukvårdskostnaden (Palier 2006, 22). 
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3.1.1. New Public Management 

På 1990-talet blev det stora förändringar inom sjukvården. Det diskuterades mycket om NPM, 

New Public Management, där man hade samlat ihop ett kluster av idéer som man tagit från 

den privata sektorn i arbetslivet. Detta handlade om marknadstänkande, kostnadskontroll och 

finansiell genomskinlighet och man införde även NPM i sjukvården (Zaremba 2013, 78). 

NPM är alltså en benämning på en filosofi om styrning och ledning av offentlig 

verksamhet. Denne hade fått ett stort genombrott under 1980-talet framförallt i Storbritannien, 

Nya Zeeland och Australien (Mortin, Granberg 2013, 97). Kärnan i denna filosofi är 

antagandet om att marknad och konkurrens leder till ökad effektivitet och kvalitet (Mortin, 

Granberg 2013, 98).  

Den offentliga verksamheten skulle vara transparent, man skulle lättare kunna bevaka 

verksamheten. Då var det självklart lättare att arbeta med en styrmodell som använde sig av 

resultat i första hand (Zaremba 2013, 84). Christopher Hood (1995, 96) beskriver sju kriterier 

för att en verksamhet ska kunna bedrivas genom NPM. De sju kriterier man avser och 

hänvisar till är;  

1. Implementering av management där tydligt mandat ges till personer inom den 

organisatoriska hierarkin.  

2. Införandet av uttryckliga standarder med möjlighet till uppföljning av kvantifierade 

prestationer.  

3. Större fokus på output och resultat snarare än processen.  

4. Nedmontering av stora monolitiska organisationer till mindre och mer 

decentraliserade.  

5. Införandet av konkurrens i offentliga sektorn.  

6. Adopterande av privata sektorns styrtekniker genom bl.a. flexibla 

anställningsförfaranden och belöningssystem. 

7. Fokus på att minska de direkta kostnaderna. 

Man behöver inte alla sju kriterier för att kalla en organisation för NPM styrd. Inte heller 

behöver man införa kriterierna i denna ordning för att kunna tillämpa NPM. Det finns 

dessutom en stor flexibilitet för vilket kriterium som föregår andra beroende på vilken del av 

offentliga sektorn det är som använder sig av NPM. Det kan också förekomma att delar av 

kriterierna införs på övergripande nivå för att sedan genomföras på lägre organisationsnivåer. 

I samma veva blev arbetsvillkoren märkbart förändrade och andelen av den totala hälso- och 

sjukvårdspersonal minskade med ca 15 % (Nilson Bågenholm 2010). Man tog bort en hel 
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yrkesgrupp, vårdbiträdena, och minskade radikalt på antalet undersköterskor och 

läkarsekreterare. Däremot ökade läkare och sjuksköterskor i antal (Nilson Bågenholm 2009). 

När man pratar om sjukvårdsproduktion i internationell forskning pratar man om curing, 

nursing och caring. Dessa begrepp är på olika sätt kopplade till de arbetsuppgifter och 

arbetsområden som olika yrkeskategorier i vården har. Curing utförs av läkare, nursing utförs 

av sjuksköterskor och caring utförs av undersköterskor och sjukvårdsbiträden (Strömberg 

2004, 15). Man gick alltså från att ha curing, nursing och caring till att bara ha curing och 

nursing i och med att personalgrupperna ändrades. 

Följden av detta var att personal som tidigare gjorde mycket av det administrativa 

arbetet hade minskat och detta arbete lades över på läkare och sjuksköterskor istället. Det 

pratas mycket om att det används för mycket av den värdefulla läkartiden till administration, 

en administration som skulle utföras effektivare och bättre av personal som är utbildad till 

dessa arbetsuppgifter, vilket i sin tur frigör tid med patienterna för sjuksköterskor och läkare 

(Nilson Bågenholm 2010). 

Den tredje idealtypen för vårdens organisation kan kallas för företagsmodellen och den 

började praktiseras på 1990-talet. Ansvaret för vården decentraliserades ännu mer och 

sjukvårdsbiträdena som yrkeskategori togs bort och under den senare delen av 1990-talet 

rationaliserades delvis undersköterskorna också bort (Strömberg, Andersson-Skog 2012, 44). 

Avsikten med marknadslösningar i sjukvården har bl. a varit att öka effektiviteten i 

vården genom ekonomiska incitament till vårdgivare. En strävan har också varit att öka 

människors valfrihet och stärka patientens ställning i vården. En viktig fråga, utifrån hälso- 

och sjukvårdslagens intentioner, är om marknadsmekanismer kan åstadkomma en god hälsa 

för alla och vård på lika villkor (Bergmark 2008). 

Den svenska sjukvården präglades på nittiotalet av den ekonomiska krisen, som fick till 

följd att antalet anställda minskade med 20 procent. Samtidigt pågick en snabb medicinsk och 

teknisk utveckling som möjliggjorde stora strukturförändringar, som minskning av antalet 

sjukhus och vårdplatser samt specialisering och förstärkning av öppenvården. Sammantaget 

gjorde förändringarna att vården lyckades förbättra kvaliteten och nå fler patienter. Svensk 

sjukvård kunde tillgodose ökande vårdbehov och förbättrade resultat, samtidigt som antalet 

anställda reducerades. Utvecklingen fortsatte under början av 2000-talet, bland annat med 

system- och processförändringar (Molin och Rom 2009). 

I januari 2010 blev det obligatoriskt för landstingen att införa vårdvalssystem inom 

primärvården, den så kallade vårdvalsreformen.  
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1992 infördes den första vårdgarantin i Sverige. I juli 2010 blev den nationella 

vårdgarantin lag. Tidsgränserna är 0 dagar för kontakt med primärvården, 7 dagar för besök i 

primärvården samt 90 dagar till besök i specialistvården efter remiss och 90 dagar till 

påbörjad behandling. 2009 infördes Kömiljarden, en prestationsbaserad ersättning till 

landstingen som fördelas efter hur väl de uppfyller vårdgarantin (Ström 2014). 

Den svenska sjukvården har under de senare decennierna genomgått stora förändringar 

gällande organisering och styrning. Från kraftig expansion med tillgång till stora resurser 

under 1960-talet och fortsatt expansion trots lågkonjunktur under 1970-talet tog dock 

utvecklingen under 1980-talet en ny riktning. Den ekonomiska situationen för sjukvården blev 

allt mer ansträngd. Detta fick till följd att verksamheten inte längre kunde växa genom ökade 

resurser. Under samma period tilltog kritiken mot den kostnadskrävande svenska sjukvården 

som ansågs vara för byråkratisk och ineffektiv (Funck 2005). 

3.1.2. Lean 

Flera förändringar inom sjukvårdens organisation och styrning efterliknar de 

marknadsmässiga modellerna, som exempelvis ”Lean Production” som har sitt ursprung i 

japanska Toyota och deras arbetsmetodik (Liker, Jeffrey K. 2009). Begreppet ”Lean 

Production” innebär per definition ”lean, resurssnål och tidseffektiv produktionsmetod” 

(Nationalencyklopedin 2011). Vilket i stort innebär att organisationer försöker rensa bort de 

steg i produktionsprocessen som inte ger kunden en värdeskapande effekt. Organisationerna 

ser över resursförbrukningen avseende material, arbetskraft och tid och koncentrerar 

verksamheten på kvalitet.  

”Lean Production” har inom sjukvården fått namnet ”Lean Healthcare”. ”Lean 

Healthcare” handlar om att förbättra processerna ur patienternas synvinkel och låta 

medarbetarna kontinuerligt förbättra arbetssätten (Borgström 2010). Det handlar enkelt 

uttryckt om att jobba smartare och göra rätt saker. 

Införandet av ”Lean Production” inom sjukvården måste förstås mot bakgrund av detta 

paradigmskifte som ägt rum med NPM då modeller hämtade från näringslivet började 

användas inom offentlig sektor (Kollberg et al. 2007). NPM som kan beskrivas som olika 

styr- och ledningsmetoder som delvis har lånats in från den privata sektorn, har medverkat till 

minskade skillnader mellan offentlig och privat sektor. Kontrollmodeller som fokuserat mer 

på finansiella resultat och mål, effektivitet och produktivitet har introducerats i offentlig 

sektor (Lindholm 2003). Genom att kombinera Lean och NPM växte en egen modell av NPM 

i sjukvården fram. Det kan beskrivas på följande sätt.  
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Den offentliga sektorn skulle införa krav och drivkrafter som efterliknade marknaden, 

NPM växte fram som svar på den kritik som fanns mot offentlig verksamhet (Almqvist 2006). 

Förespråkarnas argument för NPM i till exempel vården kan delas in i fyra olika delar: 

 Fördelningsmässig effektivitet: Åtskillnad görs mellan horisontell och vertikal 

fördelningseffektivitet. Det förstnämnda handlar om att de som är i behov av service 

verkligen får det och det andra handlar om att de som får service är i behov av 

denna.  

 Marknadseffektivitet: Leder till att producenternas makt minskar till fördel för dem 

på efterfrågesidan så att jämvikt närmar sig.  

 Produktionsteknisk effektivitet: Arbetsmetoder ses över om konkurrens råder vilket 

förbättrar den produktionstekniska effektiviteten och slutligen så leder en 

uppdelning av politik och förvaltning till att tjänstemännen inte får för stor makt.  

 Måleffektivitet: Politikernas roll är att formulera klara och uppföljningsbara mål för 

verksamheten.  

Kritikerna håller med om att konkurrensutsättning leder till sänkta kostnader men att detta 

sker på bekostnad av kvaliteten i verksamheten (Almqvist 2006). 

Enligt Almqvist finns det tre centrala delar som karaktäriserar NPM:  

 Konkurrensutsättning: Den offentliga verksamhetens monopol avskaffas och privata 

aktörer tillåts in på marknaden. Verksamheten kan fortfarande finansieras av 

allmänna medel, men de offentliga står inte för själva utförandet, det vill säga 

tjänsteproduktionen.  

 Kontraktsstyrningen: reglerar hur denna upphandlingsprocess organiseras. 

Kontraktsstyrningen ska vara utformad så att mätning och uppföljning av 

verksamheten möjliggörs. Tonvikten ska ligga på resultatet och inte på processen. 

Det är ”vad” som uppnås med verksamheten som ska fokuseras.  

 Kontroll: Målstyrning är organisatoriska lösningar i syfte att öka effektiviteten av 

den offentliga produktionen, genom att införa mätbara effektmål, uppföljning och 

kontroll av den interna organisationen (Almqvist 2006). 

Lean kan ses som en del av NPM för att effektivisera sjukvården då Lean syftar till att öka 

effektivitet och kvalitet med ett patientorienterat arbetssätt.  

Viktigt inom Lean är ett standardiserat arbetssätt. En metod som syftar till att 

standardisera arbetet är 5S som står för Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Skapa 

vana eller självdisciplin (Liker 2009; Westwood 2007). En väl fungerande organisation som 
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bygger på säkerhet och effektivitet kräver ordning och reda. Här är metoden 5S verktyg för att 

på ett konsekvent sätt med små och enkla åtgärder skapa en säker och effektiv arbetsplats 

(Meland & Meland 2006). ”Lean Production” innebär resurssnål produktion, det vill säga att 

göra mer med mindre genom att eliminera slöserier. Lean är ett sätt att tänka och inte en 

verktygslåda. De fem principerna innebär en strävan efter att patienten ska flöda genom 

sjukhusets processer i syfte att skapa bättre värde för denne. Värde för patienterna är att bli 

behandlad på rätt plats, vid rätt tid, av rätt person (Westwood, 2007). 

Lean är inte en metod, det är en kulturförändring som kräver en tillräckligt stark inre 

drivkraft hos alla medarbetare (Anhede & Lord 2009). En nödvändig förutsättning för ett 

framgångsrikt Lean-arbete är att det är förankrat i hela organisationen. Medarbetarna måste 

förstå och acceptera syftet med förändringarna (Karlsson 2010). 

Det kan vara så att framgångarna inte bara beror på styrkan av Lean utan en förklaring 

kan också vara att processerna var så dåliga från början att Leans bidrag kan ha mer att göra 

med att medarbetarna engagerades i att förbättra processerna (Radnor & Walley 2008). 

Lean är enligt Aronsson (2011) två saker. Det första handlar om hur förändringsarbete 

ska bedrivas. Det andra handlar om hur arbetet bör organiseras. Han menar att det steg som 

sjukvården behöver ta är ”basal processorientering”, vilket inledningsvis innebär att få 

kontroll över sina processer, börja mäta och veta sina ledtider. Utifrån detta ska sjukvården 

sedan börja planera sina resurser så att planeringen sker utifrån att den vill mäta sina behov – 

behovsplanera – vilket de flesta sjukhus inte gör i dag.  

Han konstaterar vidare att intresset för ”Lean Healthcare” har ökat. En grundläggande 

faktor till den här förändringen är att eftersom det i slutet av 1980-talet främst var frågan om 

att få kontroll på ekonomin ledde detta till att organisationen plockade in ekonomer som 

jobbade med sina verktyg som är ekonomistyrning och omorganisation. Utgångspunkten för 

detta arbete var att verksamheten var som en svart låda som man inte behövde veta något om 

för att kunna styra den. Därför ser ekonomistyrningen likadan ut oberoende av hur 

verksamheten ser ut, det vill säga att verklighetens logik sällan speglas av ekonomistyrningen.  

Kan det vara så att man har fokuserat för mycket på NPM och Lean och inte fokuserat 

på vilka effekter de här förändringarna har fått för patienterna? Det kan ju faktiskt vara så att 

effektiviseringssträvan har lett till att patienternas behov har satts i skymundan och därför 

ökar anmälningarna mot sjukvården. Det är ju inte så att sjukvården gör ett dåligt arbete. De 

har en hög kvalitetsstatus i världen men däremot kan det vara så att det har varit svårt att 

kombinera de här förändringarna med det ökande vårdbehovet som finns i landet. 
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3.2. Arbetsdelning 
Arbetsvillkoren ändrades radikalt under 1990-talet inom vården. Andelen hälso- och 

sjukvårdspersonal minskade med cirka 15 % och vårdbiträden försvann som yrkesgrupp 

samtidigt som antalet läkarsekreterare minskade betydligt. Eftersom mycket av personalen 

som ansvarade för administrationen minskade eller försvann så lades dessa uppgifter över på 

läkare och sjuksköterskor istället. Följderna lever kvar än i dag och det behövs fler 

medarbetare som avlastar läkarna så att de får använda sin värdefulla tid till patienter istället 

för administrativa uppgifter som kan göras effektivare och smartare av personal som är 

utbildad för dessa arbetsuppgifter. På detta sätt frigör det tid till patienterna (Nilsson 

Bågenholm 2010). Under de senaste decennierna har det dessutom kommit flera nya lagar och 

direktiv vilket i sin tur har lett till att läkarna har fått många nya administrativa uppgifter. 

Dokumentationskraven har ökat, det ska signeras och sättas diagnoser enligt DRG. Det ska 

också skrivas intyg av olika slag, inte bara av sjukdom och behov av medicin utan även 

körkortsintyg, behov av taxi, behov av tolk och så vidare (Wedin 2004). 

Om det finns brister i dokumentationen kan det leda till läkemedelsmissar eller att man 

missar någon annan behandling som det har beslutats om. Det kan bli väldigt allvarligt, som i 

det uppmärksammade fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus där en läkare misstänktes för att 

avsiktligt ha berövat ett spädbarn livet (Zander Ögren 2012). 

Hur journalerna ska föras styrs av lagar och förordningar och ska innehålla de uppgifter 

som är nödvändiga för god och säker vård enligt patientdatalagen (2008:355). Vården är inte 

god och säker om patienter avlider eller får sämre vård för att journalföringen är bristfällig 

(Zander Ögren 2012). 

När man ser på medicinsk kvalitet rankas Sverige ofta högt, men pratar man om 

tillgänglighet hamnar vi långt ner istället. Orsaken finns det många teorier om. En del i 

problemet är att administrationen stjäl mycket tid som hade kunnat ägnas åt patienttid istället 

(Nilsson Bågenholm 2009). Tittar man på statistiken från OECD (2014, 65) så kan man se att 

Sverige har lägst antal konsultationer med läkare per person och år i Europa. En förklaring till 

detta kan vara att sjuksköterskor bland annat har en viktig roll på vårdcentraler, vilket minskar 

behovet av att träffa en läkare. Samma undersökning visar också att Sverige och Danmark är 

de länder som har den lägsta genomsnittliga längden på vistelse på sjukhus (OECD 2014, 75). 

Det pratas om två kategorier av illegitima uppgifter, den ena är onödiga uppgifter och 

den andra är oskäliga uppgifter. Onödiga uppgifter är sådant som man anser inte alls behövs 

göras eller uppgifter som man inte hade behövt göra om man organiserat saker på ett 

annorlunda sätt istället. De oskäliga uppgifterna är saker som ligger utanför ens aktuella 
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yrkesroll och som egentligen åligger någon annan att göra (Aronsson, Bejerot och Härenstam 

2012). 

I en Revisionsrapport från Centrallasarettet i Västerås framkommer det efter samtal med 

både sjuksköterskor och läkare att de har en önskan om att mer tid skulle användas till arbete 

med patienter. Sjuksköterskor har ofta en central roll i bokningsarbete samt arbete med att 

kalla patienter, men detta är arbetsuppgifter som i större utsträckning kan skötas av 

sekreterare. Det går att vinna mer skötersketid även inom primärvården genom att föra över 

ansvar för dokumentation och tidsbokning till de medicinska sekreterarna (Jansson och 

Lundberg 2002). 

Mycket läkartid används i dag till att sortera provsvar, söka remissvar, skriva intyg, jaga 

platser och så vidare (Nilsson Bågenholm 2009). Läkare och sjuksköterskor använder i dag så 

mycket tid åt administration att vården blir lidande medan välutbildade sekreterare sitter på en 

stor kunskap fast används mest som skrivmaskiner (Borneborg, Asketun och Millving 2015). 

Om man låter läkare och sjuksköterskor vårda patienterna och låter de medicinska 

sekreterarna ta hand om journaldokumentationen, så innebär det ökad patientsäkerhet, bättre 

arbetsmiljö, mer tid för direkt patientarbete och även bättre ekonomi. Datoriseringen har 

tillfört mycket positivt inom yrket men inte minskad administration. Det är slöseri av resurser 

att inte låta de medicinska sekreterarna sköta journaldokumentationen eftersom de utför det 

fort och kostar ungefär ⅔ av en överläkare (Zander Ögren 2012). 

Vision genomförde en undersökning i mars 2014, där läkarna uppgav att de har mer 

administration i dag än för fem år sedan. På kvinnokliniken på Nyköpings lasarett ägnades det 

17 h per vecka, nästan en halvtidstjänst, åt att vårdpersonalen skrev in provsvar i journalerna. 

Skulle man göra en omfördelning av arbetsuppgifterna hade man behövt anställa fler 

sekreterare, men det hade blivit vinster i slutändan genom mindre vårdköer och effektivare 

vård. Läkare och sjuksköterskors patienttid hade ökat och de hade sänkt sin stressnivå, 

personalen hade blivit mer nöjd och frisk. Eftersom de medicinska sekreterarna har en 

utbildning på minst två år så är de specialiserade på just administration inom vården och 

genom omfördelning av arbetsuppgifterna hade deras arbete blivit mer omväxlande. De hade 

fått arbeta med just det som de är utbildade för. Denna specialkompetens saknar 

vårdpersonalen vilket kan ge sämre kvalitet och i värsta fall minskad patientsäkerhet. Mycket 

läkartid används i dag till andra uppgifter än den direkta patientkontakten (Borneborg, 

Asketun och Millving 2015).  

Utifrån organisationsteorier och intersektionalitetsteorier så visar det sig att 

omorganisationen som tar bort en eller två yrkeskategorier också får konsekvenser för de 
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kvarvarande yrkena i vården precis som Strömberg skriver om. Till exempel så gör läkare och 

sjuksköterskor mer administrativa arbetsuppgifter i dag än de någonsin gjort tidigare. Det kan 

faktiskt vara så att det också har lett till att patienternas behov har satts lite grand i 

skymundan. Man kan göra ett jättebra arbete men tiden räcker inte till helt enkelt.  

 

3.3. Vårdutförande 
Enligt Fölster (2003) har Sverige lägst antal patienter per läkare inom OECD-området. 

Sverige hade 903 patienter per år jämfört med medianen som låg på 2167. Dock är det inte på 

grund av att svenska läkare ägnar mer tid direkt åt patienter utan för att en stor del av tiden går 

till administration, bara 18 % av läkarens tid går till direkt patientarbete. 

Om man ser på uppgifterna från Fölster så kan man ju direkt se att det är orimligt att 

sjukvårdspersonalen har så mycket administration och så lite tid till direkt patientarbete. Det 

räcker inte att den medicinska kvalitén i Sverige rankas högt om tillgängligheten är låg som 

Nilsson och Bågenholm (2003) berättar om.  

Även i Revisionsrapporten där man granskat sjuksköterskornas arbetssituation och 

arbetsinnehåll (Jansson et al. 2003) kan man se att arbetssituationen sjuksköterskorna har 

präglas bland annat av tidskrävande dokumentation men även ett arbetstempo där deras 

kompetens är både under- och överutnyttjad. Sjuksköterskorna och läkarnas roller har 

påverkats avsevärt av de ändringarna som gjorts i bemanningen på 1980- och 1990-talen samt 

att dokumentationsbördan har ökat.  

Här kommer sekreterarna in i bilden, som har en stor kunskap som inte alltid utnyttjas 

fullt ut till den administration som läkare och sjuksköterskor använder så mycket tid på 

(Borneborg, Asketun och Millving 2015).  

Socialstyrelsens lägesrapport (2015) visar att hälsoklyftorna ökar mellan olika grupper i 

befolkningen trots att folkhälsan fortsätter att utvecklas positivt. Medellivslängden ökar, 

framför allt på grund av kraftigt minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Vården är 

ojämlik och man kan se flertalet skillnader i dödlighet, vård och behandling som fortfarande 

finns kvar. Dels är det skillnader där en högre andel med kort utbildning dör av en hjärtinfarkt 

till exempel. Även regionala skillnader ses i den vård och behandling som ges vid cancer och 

likaså finner man könsskillnader inom strokesjukvården. Utvecklingen inom 

patientsäkerhetsområdet visar att vårdrelaterade infektioner inte minskar trots omfattande 

satsningar. 
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Det finns alltså en del att arbeta med inom sjukvården för att kunna göra förbättringar så 

att alla ska få en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen, precis som 

Hälso- och sjukvårdens målparagraf (§2) lyder (SFS 1982:763, 1997:142). 

Även i slutrapporten från kommissionen för jämlik vård (2015) kan man läsa att den 

svenska hälso- och sjukvården är ojämlik. Den vård och behandling som erbjuds befolkningen 

är beroende av bostadsort, om den enskilde är man eller kvinna, vilken utbildningsnivå och 

årsinkomst den enskilde har, om hen är född i Sverige, vilken åldersgrupp den enskilde tillhör, 

eller om den enskilde utöver den somatiska sjukdomen har en psykiatrisk diagnos eller en 

funktionsnedsättning. Detta kan man koppla ihop med till exempel rashierarkin som Helén 

Strömberg (2010, 188) skrivit om och även med Integrationsutredningen (Groglopo och 

Ahlberg 2006) och rapporten från Folkhälsoinstitutet (2005:49).  

Hälso- och sjukvården är komplex. Den är beroende av en mängd faktorer såsom 

landstingets ekonomi, styrnings- och ersättningssystem, personalsituation och kontinuitet, 

politiska prioriteringar, vårdgivarnas interna kulturer och behandlingstraditioner, statliga 

regler och incitamentssystem, deltagande i klinisk forskning, samt intresse och öppenhet för 

innovationer (Kommissionen för jämlik vård 2015).  

Kommissionen för jämlik vård (2015, 17-18) har också skrivit om att de sociala och 

socioekonomiska skillnaderna i vården är väldokumenterade. Medellivslängden ökar inte för 

alla. Mellan grupper med olika utbildningsnivå skiljer sig till exempel den återstående 

medellivslängden åt vid 30 års ålder. Personer med enbart grundskoleutbildning lever kortare 

tid än personer med eftergymnasial utbildning. Enligt Socialstyrelsen förklaras de ökande 

skillnaderna i dödlighet och livslängd mellan olika utbildningsgrupper, särskilt hos kvinnor, 

till stor del av en ökad dödlighet i sjukdomar som är relaterade till rökning. Men det finns 

också socialt betingade skillnader i tillgången till olika vårdinsatser, där lågutbildade och 

utlandsfödda missgynnas, till exempel rörande behandling med läkemedel eller remittering till 

specialist.  

Här kommer intersektionalitetsteorin, genus och mångfald, in med tanke på de nya 

samhällsmedborgarna, en ny struktur på patienterna. När samhället förändras med nya 

kulturer, nya människor som kommer hit med nya förväntningar eller andra förväntningar. 

Detta kräver att serviceorganisationerna står beredda på att det som sägs mottas på ett konstigt 

sätt bara för att personen inte bär samma kultur. Sverige är ett förändrat land och det verkar 

som att vårdutbildningarna, och andra yrkesutbildningar, inte är beredda på det 

mångkulturella samhället. Sjukvårdsutbildningarna tenderar till att ett magsår är ett magsår, 

en behandling är en behandling och en patient är en patient. Det spelar ingen roll vem som är 
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bakom, om personen har bott i Sverige i 10 generationer eller kom hit för tre månader sedan. 

Det borde inte vara så svårt att fråga om de varit i kontakt med svensk sjukvård tidigare och 

om inte så kan man berätta hur det fungerar här istället för att riskera att det blir konflikter 

eller missförstånd. Kan det vara så att vården inte riktigt har anammat de här stora 

förändringarna som har skett socialt? Kan det vara det som gör att vårdens ambitioner att vara 

duktiga och bedriva bra vård krockar med patienternas förväntningar? När vi går till doktorn 

har vi förväntningar om att vi ska få hjälp. Vårdens ambition är också att hjälpa oss men vissa 

gånger försvinner den här remissen i cyberspace. Eller så är det ingen som vet om remissen är 

skickad eller inte. Ibland så blir den fördröjt i tre månader och så vidare, vilket till slut innebär 

att vi har den här anmälan på halsen.  

Man kan också tänka sig att tant Agda som inte varit på sjukhus sedan hon födde barn 

för 70 år sedan blir förskräckt, för var det så här det var? Agdas anhöriga anmäler tillslut 

sjukvården för det är ingen som tar hand om henne, hon kunde lika gärna ligga alldeles ensam 

på en sal hela dagarna för det är ingen som bryr sig om henne, och så har man en anmälan på 

halsen. Det kan vara för att sjukvården inte är uppbyggd efter Agda på 92 år. Den är inte 

strukturerad så men förväntningarna är att den ska vara strukturerad för varje människas 

enskilda behov och därför blir det också svårt att leva upp till de här förväntningarna. 

4. Var i sjukvården uppstår patienternas missnöje? 
I den undersökning som jag har gjort kan man se att det har skett förändringar som har 

påverkat sjukvården och ökat anmälningarna. Vad beror detta då på?  

 

4.1. Bemötande 
Allt fler klagomål som rör professionellas yrkesutövande handlar om bemötande och 

kommunikation. Ett område där bemötandeproblematiken är ett faktum är svensk hälso- och 

sjukvård. Detta är något som bl.a. visar sig i klagomål och anmälningar till såväl 

patientnämnder som till Socialstyrelsen och också framkommer i ett flertal statliga 

utredningar (SOU 1996:134, SOU 1997:76, SOU 1997:154, SOU 1997:170, SOU 1999:21). 

Med utgångspunkt i dessa klagomål finns det all anledning att reflektera över vad de handlar 

om och hur de kan förstås – och vad som kan göras för att uppnå förbättringar när det gäller 

bemötandet i vården. 

Ett bra bemötande av patienter och anhöriga i kontakten med hälso- och sjukvården kan 

tyckas vara en självklar sak. Rätten till en god vård är reglerad i bland annat Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL). I HSL (1982:763) står det att hälso- och sjukvården skall bedrivas så 
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att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den skall bland annat skall främja 

goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen (HSL 1982:763). Det 

innebär även att patienten skall visas omtanke och respekt (HSL 1998:531). Men det finns 

problem i vården i dag som kan riskera att påverka bemötandet och behandlingar av patienter. 

Helén Strömberg (2010, 188) har skrivit om den rashierarki som skapats där den ”vita rasen” 

hade den främsta positionen och den ”svarta rasen” den lägsta enligt Carl von Linnés 

kategorisering av människan.  

Integrationsutredningen (Groglopo och Ahlberg 2006) har också visat att personer med 

utländsk bakgrund diskrimineras på olika sätt inom den svenska sjukvården. Klyftorna mellan 

svenskar och personer med annan etnisk bakgrund ökat och diskrimineringen sker på olika 

sätt. Man fick inte tillgång till samma läkemedelsbehandlingar som svenskar och olika 

medicinska behandlingar skiljde sig åt. I en rapport från Folkhälsoinstitutet (2005:49) 

framkom det att det är vanligare att det är personer som är födda utanför Norden som blir 

diskriminerade i sjukvården.  

En stor andel av befolkningen har utländsk bakgrund. Bland dessa har en stor andel 

flyktingbakgrund. Detta ställer ytterligare krav på sjukvården, eftersom utlandsföddas behov 

av sjukvård ofta är både större och delvis annorlunda än för befolkningen i stort. (Burström 

2011) 

Förutom just ras så har man även kategoriserat in sexualitet och normerna utgick från att 

heterosexualitet var det normala. Avvek man från normen att en man och en kvinna bildade 

par, så var man avvikande i sin sexualitet. Detta har varit olagligt och i vissa länder har man 

straffats både med fängelse och dödsstraff (Strömberg 2010, 189). Det ansågs vara en psykisk 

sjukdom eller en abnormitet med homosexualitet under lång tid och det var inte förrän 1979 

som homosexualitet ströks ur den svenska Socialstyrelsens sjukdomsklassifikation 

(Nationalencyklopedin 2011). Trots den ökade kunskapen om sexualitet så förekommer det 

fortfarande diskriminering och detta även inom sjukvården (Strömberg 2010, 190).  

Diskriminering kan vara synlig eller dold och kan ske antingen med eller utan avsikt. 

Det är handlingar som begås av individer eller av institutioner och det är strukturellt och 

baseras på samhällets rådande maktstrukturer som omfattar relationer mellan över- och 

underordnade grupper i samhället. Bland dessa kan nämnas kön, ålder, etnicitet, hudfärg, 

religion, funktionshinder och sexualitet (Strömberg 2010, 1992). 

Qvarsell (1991, 21) tror att det kanske kan vara så att den förbättrade folkhälsan har 

förändrat våra attityder så att vi allt oftare förväntar oss att få leva våra liv utan att besväras av 

sjukdom eller svaghet och därför efterfrågar vård och medicinsk behandling i allt större 
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utsträckning. Vi är inte längre beredda att acceptera sjukdomar och handikapp som något som 

hör det mänskliga livet till och vi förväntar oss även att flertalet av dessa problem skall kunna 

åtgärdas. Den mekaniska eller instrumentella människouppfattningen kan ha fått oss att tro att 

människokroppen är reparerbar på samma sätt som en maskin.  

I dag när den medicinska vetenskapen spelar en mycket stor roll i vårt sätt att se på 

människan är det lätt att glömma bort att det inte är mer än ett hundra år sedan medicinen 

lyckades etablera sig som en vetenskap och konkurrerade ut den folkliga läkekonsten och 

allehanda behandlingsmetoder som gått under benämningen kvacksalveri (Qvarsell 1991, 22). 

All form av vård och än mer all form av behandling innefattar även en föreställning om 

vad som utmärker ett gott, normalt eller friskt liv, som är själva målet för vården eller 

behandlingen. Vårdaren kommer vare sig han vill det eller inte att till viss del forma den 

vårdades eller behövandes liv (Qvarsell 1991, 151). 

Vid en undersökning om patienters klagomål inom vården handlade svaren till stor del 

om att patienterna inte kände att personalen tog dom på allvar och att de blev misstrodda (t.ex. 

om hur mycket smärta/ värk de hade), att personalen inte lyssnade ordentligt, samt brister i 

uppföljningen av vård och behandling. Det handlade även om att personalen var stressad och 

att det ofta var tidsbrist när patienterna sökte vård. Dock handlade det dåliga bemötandet 

oftast inte om brist på information då flertalet upplevde att de hade fått tillräcklig information 

när de sökte vård. Att patienter blir illa bemötta i vården kan vara ett resultat av hög 

arbetsbelastning och stressad personal. Såväl stress som hög arbetsbelastning kan leda till så 

kallad distansering vilket är relativt vanligt bland hälso- och sjukvårdpersonal, och som gör 

att kontakterna blir korta och ytliga (Faulkner 1995; Svensson 1997). Korta och ytliga 

kontakter leder, såväl ensamt som tillsammans med ett dåligt bemötande, ofta till att patienten 

känner sig hindrad att ta upp känsliga ämnen eller ställa frågor (Faulkner 1995). Dock kan 

inte allt dåligt bemötande i vården skyllas på stress och hög arbetsbelastning utan kan även 

vara brist på kunskap bland vårdpersonalen om hur det kan vara att leva med olika kroniska 

besvär/symtom och sjukdomar (Jakobsson 2007). Strömberg (Strömberg, Eriksson 2010, 198) 

visar på att inom delar av omvårdnadslitteraturen förkommer kategoriseringar om människors 

etniska bakgrund som riskerar att driva på diskrimineringen. Genom att tilldela människor 

från olika länder olika egenskaper låses också synen på människor fast i föreställningar. Detta 

gäller naturligtvis även synen på sexualitet, vilket innebär att den heteronormativa bilden av 

hur människor lever och bildar par leder till att andra samlevnadsformer blir avvikande. Såväl 

nationell som internationell forskning visar att vi under 1900-talet förskjutit våra begrepp från 

raskategoriseringar till att börja prata om och dela in människor i olika kulturer. Egentligen 
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handlar det enbart om ett begreppsbyte, innebörden är densamma, vi sorterar in människor i 

grupper och vi tilldelar dem olika värderingar och normer.  

Ett sätt att råda bot på detta problem är att i utbildningarna till olika yrken inom vården i 

större utsträckning undervisa just om patienternas upplevelser i mötet med hälso- och 

sjukvården samt hur det är att leva med en kronisk sjukdom. Som komplement till detta bör 

det även satsas på fortbildning av verksam personal i det ovan nämnda ämnet (Jakobsson 

2007).  

Hur ska då sjukvården komma tillrätta med dessa problem? Strömberg menar att först måste 

vården erkänna att: 

 Problemet finns. 

 Misstag inte kan accepteras.  

 Det inom alla yrkeskårer ibland finns människor som är mer eller mindre lämpade 

för sina uppgifter.  

 Patientkategorin är väldigt mångfacetterad.  

 Det krävs ordentligt med tid för varje patient.  

 Normativa modeller inte är den perfekta arbetsmetoden.  

 Personalen måste få utrymme för fortbildning i området.  

Det handlar egentligen om att lyfta upp mångfald och jämlikhet lika högt på dagordningen i 

det vardagliga arbetet som sjukvården under de senaste femton åren gjort med jämställdheten. 

Då kan det kanske leda till att vårdpersonalen ser på människan bakom patienten på ett nytt 

sätt. Där hänsyn i första hand tas till deras sjukdomar och att den som vårdar har kunskap om 

att de sociala dimensioner som finns hos olika patienter inte får vara normativa för den vård 

och det bemötande som ges (Strömberg, Eriksson 2010, 200). 

Kan bemötandet bero på brist på yrkeskategorier? Det kanske är så att 

undersköterskorna ska tillbaka till sjukvården. Sjuksköterskorna lär sig i sitt yrke att det de 

ska jobba med är de medicinska omvårdnadsfrågorna och så sitter de och skriver 

dagjournaler, matar patienter och tömmer bäcken istället för att jobba med de medicinska 

omvårdnadsfrågorna som är de viktiga.  

 

4.2. Intervjuer 
Här har det också gjorts intervjuer med både två sjuksköterskor och två politiker för att höra 

hur de ser på de förändringar som skett inom sjukvården. I arbetet är respondenterna 

anonyma. S1 och S2 är sjuksköterskor, P1 är en kommunpolitiker och P2 är en 
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landstingspolitiker. I texten hänvisas det till intervjupersonerna med dessa benämningar och 

de finns listade i referenslistan i slutet. 

 

4.2.1. 1980-talet 

Sjuksköterskorna minns 1980-talet som mindre stressigt (S1) och det kändes som om det 

fanns tillräckligt med tid, pengar och personal (S2). Sjuksköterskan från ögonmottagningen 

minns att de hade tid med omvårdnad där patienter kom för att mäta trycket i ögonen 4 gånger 

på en dag och de då blev serverade frukost, lunch och eftermiddags fika (S2). 

Kataraktpatienterna var inlagda i flera dagar och kunde få sin information i lugn och ro både 

före och efter sin operation (S2). Det fanns fler yrkeskategorier i vården på 1980-talet och det 

var tydligt vem som gjorde vad (S1). Man fick mer hjälp och arbetade tillsammans som till 

exempel vid vårdplanering där man hade hjälp av kurator och så vidare (S1). P1 som också 

arbetat inom vården innan hen blev politiker berättar att 1980-talet kännetecknas mycket av 

helhetssynen på individen. Personaltätheten var hög och det var attraktivt att arbeta inom 

vården dessutom var det inte så mycket tidskrävande dokumentation (P1). Vårdbiträde, 

undersköterskor hade sina specifika arbetsuppgifter uppger P1, precis som S1 förklarade och 

undersköterskornas arbetsuppgifter var ganska omfattande om man jämför med i dag. P2 

menar att styrkan med vården på 1980-talet var kompetensen och att det var lätt att rekrytera 

personal. Ersättningsmodellen var inte heller så komplicerad och intresset för forskning och 

utveckling var stor (P2).  

 

4.2.2. 1990-talet 

S1 beskriver hur ”fler gör mer” och hur undersköterskor som tidigare bara skött sår får göra 

många andra saker vilket i sin tur gör att deras specialkunskap inte tas tillvara längre. 

Sjuksköterskorna ökar i antal vilket innebär att erfarna undersköterskor försvinner från 

vårdavdelningar (S1). Under detta årtionde hade vi en stor ekonomisk kris i Sverige vilket 

innebar stora sparbeting (P2) och under denna tid genomfördes två stora reformer, 

ädelreformen och husläkarreformen (P1). P2 ansåg att det var psykädelreformen som lyckades 

sämst när man flyttade från mentalsjukhus till kommunerna medan P1 beskriver hur 

husläkarreformen gav den enskilde möjlighet att själv välja läkare, vilket gav en trygghet och 

kontinuitet för patienten. Kommunen fick det samlade ansvaret för boende, service och vård 

och de äldre skulle i allt större utsträckning bo kvar hemma så långt det var möjligt (P1). 

Eftersom det var kommunerna som tog över en hel del av ansvaret så fick personalen byta 

arbetsgivare och bli kommunalanställda (P1). P2 beskriver 1990-talet som att man tänkte mer 
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medborgare och mindre patient med den kommunala hemsjukvården. Kommunerna fick ta ett 

större ansvar, man byggde upp gruppboenden och det blev en stor förflyttning. Primärvårdens 

utbyggnad hann inte med i utvecklingen enligt P2. Vården blev en del av samhället och man 

fick ett mer hälsofrämjande perspektiv (P2).  

Tittar man på den tekniska utvecklingen under detta årtionde så blir både behandlings- 

och undersökningstekniken allt bättre. Det kommer nya operationsmetoder som är förenklade 

och patienterna behöver inte vara inlagda längre (S2). S2 beskriver hur vårdavdelningen på 

ögonmottagningen skrotades och det utfördes enbart polikliniska operationer. Man hann med 

fler operationer, men man upplever en ”löpande bandet” känsla och det är mindre tid för varje 

patient. P1 beskriver liknande hur vården utvecklades till att bli mer specialiserad. Varje 

avdelning hade sin specialitet vilket på sikt medförde att personalen istället kunde väldigt 

mycket inom ett snävt och begränsat område. Detta var både på gott och ont. Vidare beskriver 

P1 hur vårdbiträdena försvann och deras arbetsuppgifter övertogs av undersköterskor som 

enligt hen faktiskt degraderades. Bemanningen av sjuksköterskor ökade och de tog i sin tur 

över det som tidigare utförts av undersköterskorna vilket innebar att yrkesrollerna blev mer 

oklara än tidigare (P1).  

S1 tycker dock att det fortfarande fanns tid för patienterna och tid för reflektion under 

denna tid, man var inte alltid tvungen att ge 110 % på arbetet. Den nya bättre tekniken var en 

styrka enligt S2 medan P1 framhäver den stora styrkan med att det fanns mer personal med 

högskoleutbildning.  

 

4.2.3. 2000-talet 

Går man vidare och tittar på hur det teknologiska inflytandet på vården såg ut under 2000-

talet så beskriver S1 ökad säkerhet. Det krävs ökad teknisk kunskap hos all personal, men det 

är inte alltid som det har hunnits med undervisning. Detta har skapat en osäkerhet framförallt 

hos de äldre i personalen (S1). S2 förklarar att datoriseringen skulle hjälpa dem men det känns 

som om de blivit ”fångar” i en massa registrerande av diagnoser och behandlingar. Det har 

kommit nya behandlingsmöjligheter som skapat nya stora patientgrupper som tar resurser från 

andra grupper (S2). Det beskrivs en ständig jakt på effektivisering och de pressar logistiken 

för att hinna med allt fler patienter (S2). Kortast möjliga tid med patienten, hoppas hen inte 

ställer för många frågor eller har svårt att röra sig för då hinner vi inte, är tankar och känslor 

från personalen (S2). P1 ser mer positivt på utvecklingen och tycker att vården blev mer 

effektiv genom till exempel nya behandlingsmetoder som resulterade i kortare vårdtider. 

Bättre behandlingsmetoder gav minskade risker för patienterna (P1). Under 2000-talet 
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digitaliserades patientjournaler och det blev åtkomligt för alla behöriga vilket är mycket 

behändigt och tidssparande (P1). Den ökade dokumentationen tar tyvärr mycket tid från de 

egentliga arbetsuppgifterna som trots allt är att ta hand om de sjuka enligt P1.  

Ser man även till ekonomin under 2000-talet så är det sparprogram, ökande köer, 

omstruktureringar och ökad stress hos personalen som S1 lyfter fram. S2 anser att det är 

ekonomin som styr allt och den är körd i botten. Hen beskriver hur de ska konkurrera med 

privata aktörer som bara ”plockar russinen ur kakan och inte befattar sig med svåra fall eller 

skruttiga personer”. Under denna tid försöker politikerna styra vården med kömiljarder (S2). 

S2 beskriver hur personer med lätt ofarlig katarakt opereras fort medan andra grupper till 

exempel kroniska glaukompatienter får vänta och eventuellt blir synskadade under tiden. P1 

tycker att ekonomin har påverkat vården på 00-talet väldigt negativt, det är pengarna som styr 

och inte i första hand behovet. Det är mindre personal vilket ofrånkomligen ger sämre vård 

och med personalbrist blir det också mer misstag (P1). Distriktsläkarna är för få för att ta hand 

om det allt växande patientklientelet (P1). P2 anser att tillgängligheten ökade och det var inte 

mycket diskussioner om prioritering, samtidigt växte primärvården kraftigt. 

När frågan om styrkorna i vården på 00-talet beskriver S1 den ökade tekniken och att 

vårdtiderna är kortare. S2 har svårt att se styrkorna men nämner möjligen ännu bättre teknik 

för undersökning och behandling. P1 lyfter fram den stora kompetensen som svensk sjukvård 

trots allt har där alla har samma rätt till vård på lika villkor. Hen anser att vi har en ännu så 

länge fantastisk sjukvård där personalen gör sitt yttersta. P2 anser inte att vi har tagit till oss 

den digitala utvecklingen fullt ut. I och med den digitala journalen har det blivit mer öppenhet 

och det är lättare att följa vårdens utveckling. Informationen är bättre och valfriheten är större 

(P2). Tillgängligheten sattes i ett större fokus och NPM tog plats i vården vilket i sin tur 

innebar krav på ekonomiska krav (P2). Något P2 anser är viktigt är att det går hand i hand 

med utvecklingen och kompetens. En annan styrka som hen lyfter fram är att 

sjuksköterskorna fick en tydligare roll.  

P2 hade en kommentar om antalet anmälningar, om varför de ökat, och hen tror att det 

är mer legitimt att anmäla i dag och man uppmanas att anmäla om det är något man anser inte 

har gått rätt till inom vården. Det är större fokus på kvalitét nu än förr och man accepterar inte 

ett fel (P2).  

 

4.3. Anmälningsstatistik i vården 
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare (som bedriver hälso-och sjukvård, tandvård eller 

apotek) anmäla händelser till IVO som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig 



27 
 

 

 
 

vårdskada. Vårdgivarna är också skyldiga att genomföra en utredning av den aktuella 

händelsen. IVO:s bedömningar och beslut fokuserar i första hand på hur vårdgivaren har 

utfört sin utredningsskyldighet (IVO 2015). 

Patientsäkerhetslagen (2010:659) ger följande definitioner:  

Patientsäkerhet  Skydd mot vårdskada.  

Vårdskada  Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller 

sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata 

åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 

sjukvården. 

 

Lex Maria-anmälningar  

Totalt antal lex Maria-anmälningar i riket 2010-2013 (Bild 1) 

År  2010  2011  2012  2013 

Inkomna lex 

Maria  

2051  2093  2143  2225  

Källa: Inspektionen för vård och omsorg 

 

Socialstyrelsen bedömer att frekvensen av lex Maria-anmälningar återspeglar landstingens 

patientsäkerhetsarbete och anmälningsbenägenhet, snarare än hur många allvarliga vårdskador 

som inträffat. Antalet lex Maria-anmälningar till IVO varierar påtagligt mellan landstingen. 

En del av denna variation kan bero på skillnader i strukturella förutsättningar och i 

patientsäkerhetskulturen (Socialstyrelsen 2014). 

 

Enskilda, anhöriga och allmänheten kan inte göra en lex Maria-anmälan till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO 2015). Har någon synpunkter eller klagomål på 

vården så finns det utöver IVO flera instanser som de kan vända sig till. Först bör personen 

vända sig till personalen på den mottagning eller avdelning där behandlingen skett. Om något 

gått fel är vårdgivaren skyldig att utreda vad som hänt och att vidta åtgärder för att det inte 

ska inträffa igen. Är anmälaren inte nöjd med personalens förklaring får man vända sig till 

verksamhetschefen vid vårdinrättningen, den medicinskt ansvariga sjuksköterskan om det 

gäller äldreboende eller hemsjukvård eller privattandvårdsupplysningen om det gäller 

privattandvård. Patientnämnden kan hjälpa och stödja i kontakterna med vårdgivaren eller 

hjälpa till att hitta rätt myndighet att kontakta (IVO 2015). 
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Skadeanmälningarna från patienter har ökat, visar statistik. 1990 gjordes 4 700 

anmälningar. Janhunen (2006) beskriver i sin artikel från 2006 att de senaste åren fram till 

2006 hade siffran legat på omkring 9 000.  

Sedan 2010 har antalet vårdskador som anmäls till patientförsäkringen ökat varje år. 

2013 anmäldes 13 905 skador, vilket är nästan 4 000 fler än 2009 (Lövtrup 2014). Genom den 

nya patientsäkerhetslagen som trädde i kraft 1 januari 2011 blev vårdgivarna skyldiga att 

informera patienter/anhöriga om att en vårdskada skett (Lövtrup 2014). Detta gör att folk har 

mer koll på sina rättigheter nu än vad man hade förr. Tanken med patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) var att det skulle bli lättare att anmäla vårdpersonal som misskött sig. Inspektionen 

för vård och omsorg, IVO, utövar tillsyn över all personal i hälso- och sjukvården. Ärenden 

kan bli aktuella genom anmälningar från vårdgivare, klagomål från enskilda eller på eget 

initiativ från IVO. Egna initiativ kan baseras på information från apotek, försäkringskassa, 

polis och domstol, eller via medier.  

 

För att få en bild av hur fördelningen av anmälningar kan se ut har statistik tagits från 

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014.  

2014 inom det 32 735 anmälningar, vilket var en ökning med 1564 ärenden sedan 2013 (IVO 

2014, 4).  

 

Inom området kommunikation kom det in 6109 klagomål, vilket är knappt en femtedel av alla 

klagomål, och fördelningen på klagomålen kan man se i bild 2. Bemötandet uppgick till 

nästan hälften av alla klagomålen inom kommunikation.   

 

Bild 2, källa IVO 2014 
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Inom området organisation och tillgänglighet inom det 4158 klagomål, 13 %, och majoriteten 

av dessa klagomål berodde på missnöje med tillgängligheten inom vården. På bild 3 kan man 

se vilka fler områden som klagades över.  

 

Bild 3, källa IVO 2014 

 

Det är också intressant att se könsfördelningen på klagomålen som inkommer och på bild 4 

kan man se att det är över hälften av klagomålen som görs utav kvinnor.  

 

Bild 4, källa IVO 2014 

 

Till sist kommer en tabell (bild 5) där man kan se hur klagomålen fördelas mellan olika åldrar samt 

mellan kvinnor och män. I nästan varje ålderskategori är det kvinnorna som dominerar. En del av 

detta skulle kunna förklaras av att mycket av den medicinska forskningen har utgått från en manlig 

norm, varför det finns stora kunskapsluckor som får negativa konsekvenser för kvinnors hälsa (SKL 
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2007, 23), men även det faktum att kvinnor är mer sjuka och söker vård oftare än män (SKL 2007, 

27). 

 

Bild 5, källa IVO 2014 

 

De särskilda iakttagelser som lyfts fram i patientnämndernas statistik för 2014 är att många 

patienter upplever att de inte blir lyssnade till. Samordning och vårdansvar brister- patienter 

bollas fram och tillbaka och ingen tar helhetsansvar. Brister i läkarkontinuitet inom framför 

allt primärvård och psykiatri. Bristande tillgänglighet inom flera verksamhetsområden (IVO 

2014). 

 

5. Sammanfattande slutdiskussion 
I den undersökning som jag har gjort framkommer att NPM säger att gör man så här blir 

vården effektivare och billigare. Men klagar patienterna mindre eller mer sedan NPM kom? 

NPM är säkert bra för effektivisering, rent ekonomiskt, administrativt och förvaltningsmässigt 

för det skapar en större kontroll på sjukvården, men det verkar också som NPM stressar 

personalen att arbeta fortare och snabbare för att de inte blir fler, vilket gör att det kan leda till 

felbehandlingar eller att personalen kan uttrycka sig fel. 

Meningen med Lean är att det ska effektivisera och tydliggöra organisationen men det 

verkar också som att det leder till att patienterna blir lidande därför att det blir så tight i 

organisationen att nästan inte den högra handen vet vad den vänstra ska göra. Väntetiderna 

blir långa. Kanske blir inte vården på sjukhuset den mest kvalitativa?  
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Kan man säga att en verksamhet som funnits sedan 1400-talet, sedan kyrkan hade 

ansvar för sjukvården kan vara i en svart box? Nej, det går inte att radera ner en organisation 

som om den aldrig har funnits för det sitter i väggarna. Kanske är det så att Lean production är 

väl anpassad för biltillverkning men den är kanske inte anpassad för servicetjänster. Det 

kanske är så att den organisationsmodellen i sig inte passar in när man har ansvar för tredje 

part. Det kan vara ett svar på ökad anmälning.  

När det gäller intersektionalitet då, har vårdutbildningarna det perspektivet med sig? 

Strömberg visar i boken ”Genusperspektiv på vård och omvårdnad” att vårdutbildningarna 

inte riktigt är på tå när det gäller det här mångfaldsperspektivet precis som många andra 

utbildningar. Kanske har utvecklingen gått for snabbt i Sverige? Vi har kanske inte riktigt 

anpassat oss efter nya kulturer, nya förväntningar och nya krav? Nedskärningarna kan ha 

bidragit till att vi har tappat bort en viktig del av det som kallas patientperspektivet.  

Min undersökning har varit kort men den visar ändå ganska tydligt att kombinationen av 

införandet av NPM, Lean, omorganiseringar och förändrade yrkeskategorier och 

intersektionalitet och en ökad mångfald har bidragit till att anmälningarna mot vården har 

ökat. Det innebär att förändringen och omstruktureringen har gått lite för fort. Anpassningen 

inom ramen för verksamheten har inte riktigt hängt med. Man får aldrig glömma att det bara 

är 25 år som gått och på dessa år har man hunnit ändra både ekonomistyrningen, 

organisationen, yrkeskategorierna och dessutom fått en helt ny patientgrupp. Det är ju inte så 

att de är robotar. Det verkar som om man helt enkelt inte har gjort någon konsekvensanalys av 

de förändringar som har skett innan man har påbörjat en ny förändring. Det här kan faktiskt 

orsakas av att vi har haft flera av varandra efterföljande lågkonjunkturer som har tvingat fram 

omorganisationer och besparingar som man sen inte riktigt har sett effekterna av. 

Jag tycker allmänt att man kan se ett samband mellan sjukvårdsstrukturen och 

arbetsmetoder och därigenom även att anmälningarna ökar. Det hela hänger ihop på ett 

komplext vis med ekonomin där man måste göra effektiviseringar inom organisationen, vilket 

påverkar personalen genom att de blir mer stressade och alla de effekter som det kan ha i tiden 

till patienter och bemötandet. När stress och tidsbrist slår in blir det lättare att göra misstag 

och dessa genererar med andra ord fler anmälningar. 

Man kan också med bakgrund av anmälningsstatistiken, där faktiskt bemötandet är en 

stor del av klagomålen, och genom de generaliseringar av att en patient är en patient som 

Strömberg (Strömberg, Eriksson 2010) tar upp i boken om genus och diskriminering. En brist 

på kunskap om det mångkulturella samhället som vi faktiskt har i dag, vilket inte bara gäller 
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inom sjukvården utan i alla yrken där man har kontakt med människor. En brist på kompetens 

som borde tas upp och läggas in i yrkesutbildningar. 

Patienternas ställning i vården har också förändrats. I och med att det har införts 

marknadsmodeller som varit anpassade till verksamheter så har det införts ett mer 

kundorienterat perspektiv från patienterna också. Kunder klagar om de har fått en vara som är 

fel eller inte uppfyller kraven som ställs, och likadant så tenderar det komma klagomål när 

vården inte uppfyller kraven som förväntas. Patienter i dagens samhälle är också mer upplysta 

i och med det informationssamhälle vi lever i, vilket innebär att patienter till exempel letar 

mer information innan läkarbesöket om sjukdomar och behandlingar med mera. Information 

och kunskap om rättigheter är också lättare att få tag på. Eftersom sjukvården kan hinna med 

fler behandlingar på grund av kortare vårdtider, så är kvantiteten av patienter större vilket 

också gör att antalet potentiella felbehandlingar eller missnöjda patienter ökar. Detta 

tillsammans med stressad personal och ont om tid till patienterna är en faktor som också 

måste tas i betraktning.  
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7. Bilagor 
 

7.1. Intervjuguide 

Intervju om omstruktureringar och förändringar i sjukvården.  

Mitt namn är Pia Lind och jag studerar Ekonomisk historia nivå 3 på Umeå universitet. Jag ska skriva 

en c-uppsats i avsikt att undersöka om man kan se ett samband mellan förändringar i sjukvården och 

ökande anmälningar.  

Uppsatsen är en litteraturstudie som jag vill komplettera med intervjuer med sjuksköterskor och 

läkare men även politiker angående deras uppfattning om vad man tror att ökningen av klagomålen 

kan bero på. Min avsikt är att intervjua två från varje personalkategori som varit verksam sedan 

1980-talet eller tidigare för att kunna få med de stora förändringarna som skett de senaste 

decennierna.  

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta del av 

materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för mig som är undersökningsledare. I 

rapporteringen av resultatet i form av en examensuppsats på Umeå universitet kommer 

informanterna att avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda individer.  

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 

motivering. 

Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av mig som genomför studien och jag kan nås på: 

engdam@hotmail.com eller 0736-22 29 76. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

1. Varför började du arbeta inom vården? / Varför intresserar du dig för politiken inom vården? 

2. Hur vill du beskriva vården på 80-talet? 

3. Vad var styrkan med vården på 80-talet? 

 

4. Hur påverkade förändringarna vården på 90-talet? (exempelvis reformpaketet med 

ädelreformen mm) 

5. Hur vill du beskriva vården på 90-talet? 

6. Vad var styrkan med vården på 90-talet? 

 

7. Hur påverkade den ökade teknologiska inflytandet vården på 00-talet? 

mailto:engdam@hotmail.com
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8. Hur påverkade ekonomin vården på 00-talet? 

9. Vilka styrkor har vården på 00-talet? 


