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Ingen enkel kur! - Modell för ökad servicenivå inom sjukvården 

Björn Brisund och Christer Hedlund, 2005-03-10 

Examinator: Lars Torsten Eriksson 

Handledare: Jonas Molin 

Temat för denna uppsats är - ökad service inom sjukvården. När ministrar – de högsta 

ansvariga för sjukvården - i en offentlig debattartikel efterlyser, ”att vården skall vara till för 

patienten och inte tvärtom” antyder det att sjukvården har problem när det gäller patient-

service. Uppsatsens empiriska material bekräftar denna bild. 

Vår avsikt med uppsatsen är att utforma en modell som kan vara ett verktyg i sjukvårdens 

arbete med att öka sin service till patienter. I uppsatsen undersöker vi möjligheterna till en 

patientdriven utveckling av service inom sjukvården. Vi har valt att arbeta med kvalitativ 

metod. Det innebär att vi tillämpar ett helhetsperspektiv på vår frågeställning vilket ger så 

stor förståelse som möjligt av det vi studerar. 

Uppsatsen ger en bakgrund till problem och tillgänglighet inom sjukvården, redogör för 

tidigare teorier och forskning inom området, redovisar empiriska undersökningar och 

visioner om en bättre sjukvård, beskriver den lagstiftning som reglerar området, och 

refererar patienters erfarenheter och upplevelser. Vi redogör även för utvecklingen inom 

organisationer – från management, till Service management, samt vårt resultat.  

Den föreslagna modellen ger förutsättningar för ökad service och tillgänglighet för 

patienten genom delaktighet och en maktförskjutning till patienten. Den ger också sjuk-

vården ett verktyg för att utveckla sin verksamhet i samma riktning. Varje organisation kan 

utifrån sin ambition och sitt behov av förändring, själv finna sin väg. Innehållet i våra 

modeller kan ligga till grund för en sådan diskussion. Tillämpningen och resultatet av 

modellen kan skapa en stark sammanhållning i en organisation och möjliggöra ett gott 

klimat för förändring och en verklig förbättring för patienten. 

Att åstadkomma detta är dock ingen enkel kur. 
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1 Inledning 
Detta arbete är genomfört inom ramen för MBA-programmet i elektroniska affärer och det 

avslutande examensarbetet om tio poäng, Det Digitala Klivet. Studiehandledningen till 

examensarbetet innehåller följande förklaring: 

”Det Digitala Klivet är sålunda ett självständigt arbete som förbereder 

eller vidareutvecklar datoriserade informationsprocesser i företaget. 

Projektet ska bidra till kunskapsutveckling, antingen specifikt i en viss 

situation eller mer generellt, teoretiskt. Projektet kan fördjupa eller 

utvidga kunskaperna i övriga kurser i programmet: affärsutveckling, 

logistik, IT juridik, förändringsfrågor och affärssystem. Syftet är att skapa 

förbättringar när det gäller att söka, registrera, lagra, bearbeta/eller 

kommunicera information inom företagets olika processer och funktioner 

(t ex för marknadsföring, distribution, finansiella transaktioner, 

produktion och lagring).” 

I kursplanen har syftet med Det digitala klivet formulerats som: 

”att identifiera, analysera och lösa problem kopplade till elektroniska 

affärsprocesser, att ge erfarenhet av att välja och använda vanliga metoder 

för insamling och bearbetning av information och källmaterial, samt att 

genomföra och presentera resultaten av en utredning på ett samman-

hängande, intressant och trovärdigt sätt med hänsyn till målgrupp, syfte, 

modell- och metodval samt slutsatser.” 
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1.1 Bakgrund 

I vårt samhälle är hälso- och sjukvård något som berör var och en av oss och är en viktig del 

av våra liv. Olika visioner talar ofta om en ökad tillgänglighet och delaktighet för patienten 

i kontakterna med hälso- och sjukvårdens organisationer. 

F d socialminister Lars Engqvist och Storbritanniens hälsominister John Hutton skrev i 

Svenska Dagbladet den 23 maj 2003 om bristande bemötande av patienter i hälso- och 

sjukvården: 

”Kunde vården bemöta varje enskild patient med samma professionalism 

som man tar sig an sjukdomar skulle problemen i vården vara betydligt 

färre. Genom att sätta patienten i centrum försäkrar vi oss om att vården är 

till för patienten och inte tvärtom.” 

Detta uttalande är grundläggande för vårt arbete. Det är ett problem att tillgänglighet och 

servicenivå är låg inom svensk sjukvård. Enligt Spri-rapport nr 488TPD

1
DPT - om patienternas 

erfarenheter, anser 52 % av patienterna att det finns förbättringspotential när det gäller 

delaktighet i beslut rörande den egna vården. Flera andra källor pekar i samma riktning. 

1.2 Målgrupp 

Mottagare av resultatet är beslutsfattare i olika organisationer inom hälso- och sjukvården i 

Sverige, men skall också kunna komma intresserade av hälso- och sjukvård tillgodo. 

Uppsatsen är i första hand tänkt att kunna användas: 

• Som debattinlägg i fack- och dagspress,  

• Som underlag vid utbildning i Service Management, 

• Av verksamhetsansvariga, som ett verktyg vid förändringsprocesser. 

1.3 Frågeställning 

Möjligheterna att effektivisera affärsprocesser i hälso- och sjukvården genom att förändra, 

förenkla och automatisera det administrativa arbetet och underlätta kontakter mellan 

sjukvården och patienten, har stor potential. Hälso- och sjukvårdens processer borde kunna 

förbättras avsevärt genom att anamma ett logistiktänkande och ett fokus på service 
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management, tillsammans med ett bättre utnyttjande av informationsteknologi och 

elektronisk överföring av information. Den effektivisering och kvalitetsförbättring som kan 

uppnås, skulle kunna användas för en omfördelning av resurser, från administration till 

direkt patientvård och möjliggöra en ökad tillgänglighet för patienterna. 

Arbetet avser att undersöka möjligheterna till en patientdriven utveckling av service inom 

sjukvården genom att utforma en modell för ökad servicenivå som utgår från patientens 

önskemål. Vår frågeställning blir därför: Hur kan en sådan modell utformas?  

Enligt vår mening kan sjukvården betraktas som en servicenäring, i princip som vilken 

annan servicenäring som helst. Uppsatsen kommer därför att diskutera hur man kan 

utveckla sjukvårdens processer, betraktat utifrån ett tjänste- och serviceperspektiv där 

patientens behov, önskemål och medverkan är av central betydelse. 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till att omfatta offentlig sjukvård i Sverige utifrån ett 

serviceperspektiv och berör inte medicinska frågeställningar. Vi behandlar temat främst 

utifrån patientens synvinkel, dels hur det fungerar nu, dels förbättringsmöjligheter. 

1.5 Nyckelbegrepp och definitioner 

I uppsatsen kommer vi att diskutera hur man kan utveckla hälso- och sjukvårdens processer, 

utifrån ett service managementperspektiv. Några viktiga ord och begrepp att förklara i vårt 

arbete är Service Management, kundfokus, helhetssyn och processorientering. En del i 

vårt arbete är att föra en diskussion kring begreppen patient och kund, vad innebär de, är det 

någon skillnad? Vi diskuterar också eventuella juridiska frågeställningar samt de effekter 

som kan uppnås ur organisatoriskt och ekonomiskt perspektiv genom användning av 

modellen. 
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2 Teori och tidigare forskning 
2.1 Inledning 

En aspekt att ta hänsyn till i vårt modellbyggande är tillgången till eller behovet av IT för att 

kunna realisera en modell. Dock, är IT i sig är inget självändamål, snarare ett medel. Under 

arbetet kommer vi att studera ett flertal teoretiska modeller och resonemang. Utifrån vad vi 

finner, gör vi reflektioner och drar slutsatser. 

Vi har i denna teoriframställning valt att lyfta fram några få källor, särskilt Grönroos, 

Normann och Bloomberg, som vi beskriver nedan. Att vi tar med några få källor beror på 

att vi vill ha några referensobjekt att relatera till för våra studier av andra förekommande 

modeller och teorier inom service management och sjukvård, men inte att använda dem 

som direkta jämförelseobjekt i syfte att värdera en teori. Att inhämta andra teorier, 

resonemang och diskutera dessa är en del i vår empiri och vår kunskapsinhämtning. Ett 

alternativt angreppssätt kunde vara att inte ha några referensobjekt alls att relatera till, utan 

att enbart ta med så många teorier som möjligt och utifrån dessa, beskriva vår modell.  

Grönroos har gjort omfattande studier om hur serviceföretag fungerar och vad som är 

viktiga komponenter i deras verksamhet. Serviceföretagen skiljer sig mycket åt från 

tillverkningsföretag, främst då kunden (i vårt fall patienten), hos serviceföretagen är en 

viktig del i ”tillverkningsprocessen”. 

Flöden av tjänster kan ur ett logistiskt perspektiv behandlas utifrån Service Response 

Logistics (SRL), se nedan. Medan traditionell logistik framförallt behandlar material-

förflyttning, används SRL-begreppet för att koordinera och leverera icke-materiella tjänster 

så effektivt som möjligt. Bloomberg (2002) pekar på tre huvudaktiviteter inom SRL, 

kundens väntetid, servicekapacitet och leveransservice eller servicekanal. Dessa kan för-

bättras med hjälp av logistik och IT. Detta är områden som har betydelse för patientens 

tillgång till olika informationskanaler och vårdmöjligheter. Val av servicekanal kan t ex 

gälla telemedicinska tillämpningar där patienten nyttjar IT för vård i hemmet. 

XFigur 1X nedan visar på hur en modell skulle kunna gestalta sig utifrån vårt resonemang. 
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Figur 1 Hypotetisk modell för ökad service. Källa: Författarna själva 

Modellen enligt figur 1 visar på behovet av samverkan mellan Intern IT och Patientnära IT. 

För att nå interna effektiviseringar och ökad servicenivå för patienten krävs också att IT-

stödet styrs utifrån SRL och Service Management. Interna effektiviseringar kan sedan också 

ge positiva effekter i form av ökad servicenivå för patienten och det omvända utifrån en 

dialog och kommunikation. 

Under vårt arbete kommer vi att föra en diskussion om patienters erfarenheter, för-

väntningar och önskemål, samt om vårdorganisationers visioner. Vi diskuterar också 

eventuella barriärer och de nyttoeffekter som kan uppnås ur organisatoriskt och ekonomiskt 

perspektiv genom användning av modellen. För redovisning av potentiella nyttoeffekter 

stödjer vi oss även på Johnstons resonemang, se nedan.  

2.2 Logistik 

Det finns ingen enskild, bestämd definition av begreppet logistik i Sverige idag. Ett av de 

vanligare synsätten på logistik är fysisk distribution, det vill säga, materialflödet från 

leverantör till slutanvändare (se ex. Björnland m.fl. 2003; Lumsden, 1998; Mattsson, 2002). 

Om logistikbegreppet ses ur nyttosynvinkel kan det definieras som  

”… de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service vid 

rätt plats vid rätt tidpunkt och i rätt kvalitet till lägsta möjliga kostnad”, 

(Lumsden, 1998:222). 

            Verksamhetsintern IT 

 
Service management 

ÖKAD SERVICENIVÅ FÖR PATIENTEN 

INTERNA EFFEKTIVISERINGAR 

Patientnära IT  
SRL 
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På senare år har även begreppet Supply Chain Management (SCM) vuxit fram och kan ses 

som en ytterligare utvidgning av logistiken. Mattsson (2002) anser att flöden av tjänster 

behandlas inom SCM och således alltså inte inom det grundläggande logistikbegreppet, 

medan Lumsden (1998) använder sig av ett nyttoperspektiv vid definieringen av logistik 

och på så sätt även inkluderar tjänstesektorn (se ovan). Enligt många kan dock logistik ses 

som en del av SCM, vilket kan definieras som: 

”The process of planning, organizing, and controlling the flow of materials 

and services from suppliers to end users/consumers. This integrated 

approach incorporates suppliers, supply management, integrated logistics, 

and operations”, (in Bloomberg, 2002:1). 

Trots att logistik ges en allt större strategisk betydelse i organisationer (se ex. Björnland et 

al. 2003) finns situationer där logistikfrågor fortfarande är lågt prioriterade. Persson och 

Virum (2001) menar att logistiken får liten strategisk betydelse i organisationer där 

logistiken genererar höga kostnader, men är av ringa betydelse för konkurrenskraften. Det 

är först när verksamhetens existens hotas som logistiken får ökad prioritet och strategisk 

betydelse. (Persson och Virum 2002: 222.) 

2.3 Service Respons Logistic, SRL och effektivisering av processer 

Tre huvudaktiviteter inom SRL beskrivs i Bloomberg m.fl.(2001): 

Kundens väntetid är den tid som kunden måste vänta på att tjänsten blir tillgänglig eller 

konsumerad. Idag talas det mycket om köer i vården, dvs. långa väntetider och vilka 

åtgärder som skall vidtas. 

Servicekapacitet innefattar styrning, schemaläggning och bemanning av personal för att nå 

önskad servicenivå gentemot kunden eller patienten. 

Leveransservice innefattar val av servicekanal för leverans av tjänsten till kunden. Det 

handlar om bekvämlighet, smidighet, personlig interaktion och tillförlitlighet, (Bloomberg 

m.fl., 2003: 58, 84-85.). Exempel på detta är bl.a. bankernas satsningar på Internetbanker 

och t ex VårdguidenTPD

2
DPT. 
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Bloomberg et al (2002) visar på en modell, utvecklad av Frank W. Davis, Jr. (1992), som 

beskriver SRL utifrån nio steg, se XFigur 2X. Modellen tydliggör det faktum att SRL främst 

handlar om förflyttning av information, insamling och sparande av data samt 

kommunikation med de involverade parterna. (Bloomberg, 2002: 83-85.). 

1. Establish discussion with the customer

2. Determine what the customer really needs

3. Determine if the firm can deliver customer needs

4. Commit to the customer

5. Evalute the customer’s response

6. Schedule the customer’s service delivery

7. Inform delivery partners concerning the schedule

8. Monitor the service delivery process

9. Counsel partners

1. Establish discussion with the customer

2. Determine what the customer really needs

3. Determine if the firm can deliver customer needs

4. Commit to the customer

5. Evalute the customer’s response

6. Schedule the customer’s service delivery

7. Inform delivery partners concerning the schedule

8. Monitor the service delivery process

9. Counsel partners

 

Figur 2 Response Logistics modell (Bloomberg, 2002: 83) 

Idag kämpar sjukvården med alltför långa ledtider där och patienten ofta får vänta länge på 

behandling. Bloomberg (2002) pekar på kundens väntetid som en av tre huvudaktiviteter 

inom Service Response Logistics (SRL) och menar att tiden kan minskas genom automati-

sering av vissa tjänster. Även Mattsson (2002) beskriver möjligheterna att effektivisera 

affärsprocesser i en organisation genom att automatisera det administrativa arbetet. Idag 

hanteras stora delar av vårdprocessens administration helt eller delvis manuellt, vilket 

medför långa väntetider för patienten och ger patienten vad som skulle kunna betecknas 

som ett dåligt kundupplevt värde. 

Även de två andra huvudaktiviteterna, servicekapacitet och leveransservice, i Bloombergs 

(2002) diskussion om SRL kan förbättras med hjälp av logistik och IT. Servicekapaciteten 

kan dessutom ökas genom en omfördelning av resurser. Idag utför ofta anställda med sjuk-

vårdskompetens även arbetsuppgifter som inte kräver den kompetensen, till exempel 

diskning samt hämtning av mat och medicin. Befattningar och yrkesroller tenderar att vara 
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låsta och relativt oföränderliga inom sjukvården och vissa arbetsuppgifter utförs av personer 

på grund av deras befattning snarare än kompetens. Genom t ex förbättrad schemaläggning 

och bemanning kan personalens kompetens utnyttjas mer ekonomiskt. Vidare menar 

Bloomberg (2002) att val av servicekanal är en viktig leveransservice för kunden, vilket 

inom sjukvården kan kopplas till tillgänglighet till olika informationskanaler för patienten 

och telemedicinska tillämpningar där patienten nyttjar IT för vård i hemmet. 

Mattsson (2002) menar att ett annat sätt att effektivisera affärsprocesser är att samordna 

aktiviteterna mellan de inblandade parterna, vilket hittills inte har lyckats inom svensk 

sjukvård. Många IT-system inom sjukvården är slutna och har svårigheter att kommunicera 

med andra system. Det finns heller ingen ansvarig för kontroll och utveckling av ett gemen-

samt IT-system för alla vårdcentraler och sjukhus i Sverige, vilket leder till att utvecklingen 

ofta sker individuellt inom ett landsting eller på ett sjukhus. Ett exempel på problem som 

uppstår vid användandet av olika system är det faktum att remisser, epikriser och fakturor är 

datoriserade, men måste skrivas ut och skickas i fysisk form till motparten, där de sedan 

återigen matas in i ett annat IT-system. Det finns alltså stora möjligheter att spara tid och 

resurser. Mattsson (2002) poängterar också vikten av en öppen och uttömmande 

kommunikation mellan de inblandade organisationerna för ett lyckat samarbete. Detta kan 

ses som ett ständigt pågående lärande om patienten och den egna organisationen. 

Modern teknik förändrar företagen och river ner gränser mellan delar i en organisation. Det 

kanske snarare är så att tekniken skapar förutsättningar och möjligheter för förenklade 

processer och en nödvändig integration dels inom den egna organisation, men också 

gentemot omgivningen där patienter och kunderna finns. 

Inom vården brukar man tala om den obrutna vårdkedjan som ett exempel på hur patienten 

skall tillgodogöra sig vården på olika nivåer, från husläkare till specialistvård och kanske 

rehabilitering, där patientens väl och ve sätts i centrum, inte de som utför vården. En för-

ändring av synsätt vad gäller fördelning av arbetsuppgifter och vem som gör vad kan också 

vara på sin plats för översyn, så att arbetet som skall utföras styrs utifrån kompetens att ut-

föra uppgiften och inte innehav av befattning. Det leder till att det behövs ett ändrat synsätt 

där patienten sätts i fokus på samma sätt som det görs i näringslivet, där kunderna utgör 

levebrödet för ett företag oavsett om det säljer produkter eller tjänster. Ett företag som inte 

har kunder har ingen bärighet och upphör snart att existera.  
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En satsning på logistik generellt sett skulle kunna medföra stora fördelar för en organisa-

tion. Brodins webbföreläsningTPD

3
DPT om logistik pekar på tre områden som rätt hanterade kan 

leda till förbättrad lönsamhet för företag och organisationer. Det handlar om: 

• påverkan på leveransservice - möjlighet till ökad försäljning. 

• påverkan på kostnader rörande transporter, lager och administration - Lägre 
kostnader för att hantera logistikflödet 

• påverkan på kapitalbindning och kapitalkostnader – Vilket för sjukvården skulle 
kunna innebära ett bättre kapacitetsutnyttjande av de resurser som finns tillgängliga. 

Att använda ett logistiskt tankesätt från t.ex. SRL kanske också till stor del handlar om att 

ha en obruten kedja där fokus på helheten i det som skall levereras till en patient, med 

särskilt beaktande av Patientens väntetid, Servicekapacitet och Leveransservice. 

2.4 IT-stöd i vården 

Sjukvården har sedan femtiotalet nyttjat och utvecklat tekniska lösningar för att bättre 

kunna ta om hand patienter inom både diagnostik och behandling. Vi har idag vant oss med 

röntgenutrustning, respiratorer, laboratoriesystem, etc. Listan kan göras lång över tekniska 

framsteg som gagnat det rent medicinska området. Under de senaste trettio åren har också 

det administrativa arbetet påverkats av tekniken som datoriserats inom patientadministra-

tion, inköp och materialadministration och kommunikation mellan organisationer inom 

sjukvården. IT-stödet sägas vara tämligen utbyggt idag, men det är främst koncentrerat till:  

• Datorjournal. System för medicinska journaler för både öppen och sluten vård Idag 
används datorjournaler både inom primärvård och inom den specialistvården runt 
om i hela Sverige. 

• Patientadministrativa system. Administrativt system för att hantera de 
administrativa rutinerna i vården som, t ex registrering av besök och inskrivningar i 
sluten vård med kassafunktion, tidbok, väntelista och diagnosregistrering. 

• RIS, Radiologiskt Informations System för röntgenkliniker för att hantera remisser, 
administration, statistik, mm. 

• ROS, Remiss och svar. System för hantering av beställning av laboratorieanalyser 
och analyssvar från olika typer av laboratorier som Klinisk Kemi, patologi Klinisk 
fysiologi. Fler olika system finns på marknaden, både egenutvecklade och 
levererade av IT-leverantörer 

• Bemanning och schemaläggning. Ofta kopplat till tidrapporterings- och 
lönesystem. 
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Bristen på patientnära IT är i det närmaste total, vilket bidrar till att förstärka bilden av 

sjukvården som en organisation vars fokus inte i främsta rummet är riktat mot patientens 

behov av information och möjlighet till kontakt med sjukvården. IT i sjukvården har haft 

och har alltjämt ett internt fokus och är inte primärt avsett att höja tillgänglighet och service 

till patienten. Orsakerna till detta kan säkert hittas på flera plan. Sjukvården är ständigt 

utsatt för besparingar, vilket gör att IT mest kanske fokuseras på intern effektivitet, istället 

för IT som kommunicerar aktivt med patienten och utifrån dennes behov av tillgänglighet 

och information. Likaså har den totala bristen på nationell samordning och styrning av IT 

en stor betydelse för hur IT används inom sjukvården. 

IT är en viktig del för att möjliggöra en ökad servicenivå, men inte allenarådande. Mycket 

handlar om inställningen till patienten och de behov av information och möjligheter till 

kontakt som finns när vi befinner oss i patientsituationen. Finns inte en samsyn kring vad 

service är och en inriktning på ”kundservice” inom sjukvården, kommer patienten alltid att 

vara i underläge gentemot sjukvården. Istället bör patienten ses som en partner som sjuk-

vården har ett nära samarbete med och där patienten har en nyckelroll. En frågeställning 

som alltid är aktuell i en servicenäring är frågan för vems skull som man utför ett arbete 

eller en tjänst. 

2.5 Serviceföretag, vad är det? 

Begreppet företag leder lätt till att man tänker på traditionella företag som tillverkar varor. 

Då sjukvården inte tillverkar någon vara eller produkt kan det vara relevant att närmare 

belysa skillnaden mellan Service – och tillverkningsföretag. 

Sjukvården tillverkar inga produkter utan deras output består av tjänster/service. Dock 

skiljer den sig något från övriga tjänsteföretag, då tjänsten bestäms av kunden och sjuk-

vården således erbjuder en stor variation av tjänster. Tjänster är icke-konkreta, vilket 

innebär att tjänster inte kan sparas för att användas vid ett senare tillfälle. Det kan vara svårt 

att praktiskt visa en tjänst och även om tjänster säljs finns det sällan en äganderätt att över-

låta till köparen. Produktionen och konsumtionen inträffar samtidigt och på samma plats. 

Man kan till exempel inte få en ortopedisk operation och använda den vid ett annat tillfälle. 

Kunden deltar i produktionen av en tjänst. För att operationen ska äga rum måste ju kunden 

vara där. Detta innebär att serviceföretag inte bara måste ha kontakt med och samverka med 
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konsumenten, företaget måste även behandla kunden som en produktionsfaktor (Normann, 

1983).  

Tillverkning Service 
Produktionen är i regel konkret Produktionen är immateriell 

Äganderätten överlåts när ett köp skett I regel ingen överlåtelse av äganderätt 

Kan säljas vidare Kan inte säljas vidare 

Kan lagras av säljare och köpare Kan inte lagras 

Konsumtion föregås av produktion Produktion och konsumtion sammanfaller i 
regel i tiden 

Produktion, försäljning och konsumtion 
sker på skilda platser 

Produktion, försäljning och konsumtion ofta 
på samma plats 

Kan transporteras Kan inte transporteras 

Säljaren producerar Köparen/kunden deltar direkt i produktionen 

Indirekt kontakt möjlig mellan företag och 
kund 

Direktkontakt är oftast nödvändig 

Figur 3 Skillnad mellan tillverkning och service. Källa Normann (1983:17) 

Serviceföretag är ofta personlighetsintensiva, det vill säga den kvalitet som kunden erbjuds 

är ett resultat av människors uppträdande och hur väl de lyckas i den specifika situation som 

de befinner sig i. Negativa eller positiva delar av individers uppträdande kan ha en mycket 

stor och omedelbar betydelse för hur den enskilde kunden upplever den service han/hon får 

(Normann, 1983).  

2.6 Begreppet effektivitet 

Grönroos (1992) gör några viktiga reflektioner när det gäller skillnaden mellan produktion 

av varor respektive tjänster/service. En sådan reflektion rör begreppet effektivitet som har 

åtminstone två dimensioner, intern effektivitet och extern effektivitet. Intern effektivitet hör 

ihop med det sätt på vilket företaget arbetar samt med arbetskraftens och kapitalets 

produktivitet. Det kan mätas med hjälp av styckkostnaden på produktionsresultatet, till 

exempel kostnaden per utförd höftledsoperation. Extern effektivitet är å andra sidan hur 

kunderna upplever verksamheten och företagets produkter. 

Inom varuproduktion har förhållandet mellan intern och extern effektivitet mindre 

betydelse. Kunderna upplever bara det fysiska resultatet av produktionsprocessen. I ett 

tjänste- eller serviceföretag är situationen ofta helt annorlunda. Enligt särdragen för tjänster 
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och service blir kunden inblandad i produktionsprocessen och upplever inte bara resultatet 

av processen utan också delar av själva processen. Detta leder till en balansakt mellan goda 

kostnader och dåliga kostnader. Goda kostnader är kostnader som är omedelbart 

produktiva, därför att de förbättrar organisationens förmåga att producera tjänster med hög 

kvalitet. Kostnader för att utveckla kundkontakter och kundservice är oftast goda kostnader 

liksom kostnader för utbildning av personal och varu- och tjänsteutveckling. Sambandet 

mellan goda kostnader och höjning av den externa effektiviteten är uppenbart. 

Dåliga kostnader är de kostnader som följer på onödig byråkrati, alltför många mellan- och 

toppchefer, omfattande stabsfunktioner och onödigt komplicerade och tidskrävande rutiner 

för produktion och administration. Om en företagsledning vill minska på kostnaderna är det 

alltför vanligt att man minskar de goda kostnaderna utan att röra vid de dåliga i någon större 

utsträckning. En konsekvens av detta blir lätt att företaget faller i den strategiska fallgropen.  

 

Figur 4 Principskiss av den strategiska fallgropen. Källa:Grönroos (1992). 

Beslut om förbättringar i den interna effektiviteten leder ofta till försämringar av den 

kvalitet som kunderna upplever. Kunderna kanske känner att de får samma tekniska kvalitet 

som förut, men sättet på vilket tjänsten förmedlas har försämrats. Kunder som är missnöjda 

brukar visa detta för de anställda och för andra kunder. Anställda som kommer i kontakt 

med sådana kunder påverkas lätt av denna feedback från marknaden. Resultatet kan bli en 

allt sämre intern atmosfär, där de anställda inte längre känner sig nöjda med sitt jobb och 

Ekonomiska problem 

Allt sämre 
företagsimage 

Beslut ang. intern effektivitet 
(vanligen genom att minska 

antal anställda) 

Missnöjda 
kunder (ändå) Missnöjda 

kunder

Allt sämre 
intern stämning Allt sämre 

tjänstekvalitet

Marknadsförings-aktiviteter 
(ibland) 

Marginella 
kostnads-

besparingar 
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heller inte så motiverade som de kanske var från början. Om medarbetarna dessutom 

upplever att de behandlas som en i huvudsak kostnadskrävande börda, inverkar detta också 

negativt. Arbetsgivarens beslut har i sig negativ effekt på den interna atmosfären. Denna 

process kan bli ödesdiger för tjänsteverksamheten. Medan den interna atmosfären skadas 

fortsätter tjänstens funktionella kvalitet att försämras. De anställda kanske har mindre tid på 

sig att utföra arbetet väl, men det värsta är att de kanske inte heller är motiverade att göra 

det. Normann (1984) kallar sådana negativa följder av ledningsbeslut för onda cirklar. Be-

slut som i första hand fattats för att minska kostnader får en oväntad negativ extern effekt.  
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3 Metod och tillvägagångssätt 
3.1 Val av metod 

Första frågan man ställer sig är vilka metoder det finns för att genomföra vårt arbete. Hur 

väljer man metod till ett arbete som vårt? Vilket angreppssätt skall man välja? Kan man 

kombinera metoder? Enligt Sveningsson, Lövheim och Bergquist (2003:67) baseras ofta 

den kvalitativa forskningen på en kunskapssyn som utgår från ett visst perspektiv och att 

flera perspektiv är nödvändiga för att nå en djupare förståelse. Vi har funnit att Kvalitativ 

metod är mest relevant att använda när det gäller vårt syfte och vår analys för att besvara 

uppsatsens frågeställning. Skälet till att vi valt kvalitativ metod beror på att den är inriktad 

mot ett helhetsperspektiv och hjälper oss att få så stor förståelse som möjligt av det vi 

studerar. Ett annat skäl till vårt val av metod är att kvalitativ metod är lämplig vid litteratur-

studier och när analys och resultat redovisas deskriptivt, på ett beskrivande sätt. Inom 

kvalitativ metod finns ett flertal olika inriktningar där vi funnit att tre av dem, var för sig 

eller i olika kombinationer kan användas för vårt arbete: 

Grounded Theory 
 

Studerar ofta sociala processer och mönster, 
metoder för att strukturera och analysera 
omfattande empiriskt material deskriptivt 
och/eller för att utveckla empiriskt grundad 
teori 

Induktiv tematisk analys Allmän analysmetod som används inom 
olika inriktningar utgår från det empiriska 
materialet för att finna teman att 
kategorisera och analysera utifrån 

Triangulering av källor För att kontrollera att vårt empiriska under-
lag från olika källor stämmer överens 
använder vi ”triangulation of sources”, 
Patton (1990). Det innebär att vi jämför och 
korskontrollerar att våra data från olika till-
fällen och olika källor verkligen stämmer. 
Vi avser att arbeta iterativt, vilket ger oss 
möjlighet att gå tillbaka i processen och 
under hand uppdatera vårt arbete med ny 
information. 

Figur 5 Tre inriktningar i Kvalitativ analys 

Genom vår yrkeserfarenhet och våra MBA–studier har vi fått god förförståelse för vårt 

uppsatsämne. Samtidigt som det underlättar vårt arbete kan det vara begränsande i den 
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meningen att den gör oss mindre objektiva i tolkningen av våra resultat. Vi är medvetna om 

detta och kommer att ständigt beakta detta i vårt arbete och särskilt i vår analys. 

3.2 Informationsinsamling 

Vi har valt att inte genomföra några intervjuer eller enkätundersökningar, utan våra källor 

utgörs av litteratur, offentliga utredningar, facklitteratur och Internet. Vi konstaterar att det 

snarare finns för mycket än för lite information inom vårt valda område. En viktig del i 

arbetet kommer därför att vara att hitta ”guldkornen” och att sålla bort information som inte 

tillför vårt arbete något värde, idéer eller ytterligare kunskap, se X3.3X.  

Miles och Huberman (1994:34) pekar dock på faran av att göra sin insamling av data för 

snäv, vilket gör att man missar viktiga data. Det som vid första anblicken kanske inte ses 

som relevant kan ändå vara relevant och tillföra kunskap. Hur snäv man skall vara, är 

kanske att tillämpa det gamla välkända principen lagom är bäst. Vårt arbete med att 

begränsa undersökningsmaterialet kommer att ske utifrån följande principer och kriterier 

delvis hämtade från Miles och Huberman(1994:33-34): 

• Att materialet har relevans för vårt problemområde 

• Att det är informativt 

• Att det kan det användas för trovärdiga beskrivningar och förklaringar i vår modell 

• Att det tillför vårt arbete ny kunskap eller nya idéer 

3.2.1 Litteratur 

I vårt arbete kommer vi att använda oss av kurslitteratur, relevant facklitteratur samt artiklar 

i fack- och dagspress och rapporter och utredningar upprättade inom den offentliga sektorns 

olika organisationer. Vår ambition är att, så långt möjligt, använda oss av sekundärkällor, 

dvs. information som andra tagit fram, som vi väljer, använder, tolkar och beskriver. 

3.2.2 Internet 

På Internet finns ”allt”. Vi är medvetna om att det är viktigt att göra källkritiska under-

sökningar av information på Internet, Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001:153). Vi 

kommer särskilt att beakta följande frågeställningar: 

• Kan man lita på författaren/utgivaren? 

• Har andra personer/institutioner länkar till dokumentet/källan? 
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• Vilken är dokumentets originalkälla? 

• Har författaren använt sig av andra källor i dokumentet? 

3.2.3 Egna erfarenheter 

Miles och Huberman (1994:38) understryker också vikten av undersökarens kunskaper och 

förståelse av området som skall undersökas samt att man håller ett multidisciplinärt fokus, 

något som vi anser att vi lärt oss genom vår erfarenhet från yrkeslivet och inom området. 

Christer Hedlund har egna erfarenheter från Konsultföretag och Akademiska Sjukhuset i 

Uppsala där han bl.a. under lång tid arbetat med verksamhetsutveckling och IT. Björn 

Brisund har långvarig erfarenhet från arbete i offentlig förvaltning, som samordnare av tre 

olika privata IT företag och av verksamhet som politiker. 

3.3 Källkritik 

Vår Kvalitativa analys består av reduktion, strukturering och tolkning av data. Reduktion 

innebär att data koncentreras, dvs. mängden minskas utan att det väsentliga och viktiga i 

innehållet går förlorat. Strukturering är att ordna data i meningsskapande mönster, i teman 

eller kategorier. Tolkning är en viktig del i Kvalitativ metod. För att kunna reducera och 

strukturera är det viktigt att förstå vad orden betyder rent språkligt och detta innebär alltid 

någon form av tolkning, se nedan. 

3.3.1 Reduktion 

Reduktion av data, som Miles & Huberman (1994:11) anser vara en del av analysen, är en 

viktig del i vårt arbete. Vi kommer att göra reduktionen genom att löpande under arbetets 

gång summera våra iakttagelser utifrån vår frågeställning, fram till dess att vi anser oss 

kunna dra våra slutsatser och att vi kan verifiera dessa utifrån vår modell. 

3.3.2 Strukturering 

Vårt undersökningsmaterial struktureras sedan i följande kategorier: 

• Service managementteorier inom sjukvård 

• Service managementteorier utanför sjukvården 

• Patienters erfarenheter 

• Patienters förväntningar 

• Politikers/organisationers visioner 
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3.3.3 Tolkning 

Tolkning enligt Patton (1990:423) innebär bl.a. att ge betydelse till vad man funnit, att ge 

förklaringar, att dra slutsatser, hantera andra slutsatser som kanske strider mot det som man 

funnit för att testa den gjorda tolkningen. Patton (1990:375) menar dessutom att be-

skrivningar av data måste skiljas från tolkningen av dem som skall ge förklaringar. Viktigt 

är att först skapa beskrivningar av data på sådant sätt att andra som läser utredningen kan 

förstå och göra sina egna tolkningar. Tre viktiga kriterier kan användas för att bedöma 

källor. Det är samtidskrav, tendenskritik och beroendekritik, enligt Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2001:150-151). Samtidskravet innebär kortfattat att källan ska vara 

aktuell. Tendenskritik är att ifrågasätta om uppgiftslämnaren har egna intressen i den 

aktuella frågeställningen Beroendekritik innebär kontroll av om olika källor är beroende av 

varandra. 

3.3.4 Relevans, validitet och reliabilitet 

För att kunna bedöma trovärdigheten i våra källor kommer vi att använda oss av tre 

grundläggande begrepp i vetenskapliga sammanhang: Relevans, Validitet och Reliabilitet.  

Relevans innebär att man håller sig till det som är betydelsefullt inom det valda ämnet, att 

resultaten är rimliga samt framtagna med godtagbara metoder, att inte utredaren eller för-

fattaren vinklar fakta till egen fördel samt att man har förmågan att inse förekomsten av 

andra perspektiv än det egna.  

Validitet är mätinstrumentets (metodens) förmåga att mäta det som man avser att det ska 

mäta. Reliabilitet innebär att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila utslag. En 

metod bör alltså för att ha hög reliabilitet vara oberoende av undersökare och av undersökta 

enheter, Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001:26ff). 

Patton (1990:371-372) menar att det inte finns enkla test för att testa reliabilitet och validitet 

inom Kvalitativ metod. Det finns inga absoluta regler för detta, utom det att göra sitt allra 

bästa, att använda sitt intellekt för att representera data och att kommunicera vad data har att 

tillföra utredningen. Kvalitativ metod beror ytterst på intellektet hos utredaren. Detta ses 

som både en styrka men också en svaghet med metoden i sig. För vår del innebär detta att 

vi, som en del i rapporten, måste vara noggranna med att inte bara beskriva resultatet, utan 

också hur vi gjort vår analys och på vilka grunder, Patton(1990:372). 
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3.3.5 Källkritisk granskning 

En stor del av vårt empiriska underlag utgörs av material som vi hämtat från offentliga ut-

redningar, i facklitteratur och från Internet. Dessa källor använder språket - d.v.s. text - för 

att beskriva hur de uppfattar verkligheten och vilken bild av verkligheten de vill förmedla 

till omgivningen. 

Språket kan användas för att undersöka en undersöknings eller studies validitet, om språket 

används för att beskriva det som det är avsett att beskriva. Det händer att författare genom 

språk och ordval, förringar eller förstorar ett problem för att dra läsarens uppmärksamhet till 

eller från ett speciellt skeende eller faktum. Det har också hänt att författare vinklar inne-

hållet i undersökningar till sin fördel genom att ”glömma bort” att redovisa förhållanden 

som är negativa för den egna ståndpunkten. Därför är det viktigt att vi som författare kritiskt 

granskar det språk och de ord som används i det empiriska underlaget. Lika viktigt är det att 

vi själva i vår uppsats använder ett språk som är så fritt från värdeomdömen och värde-

laddade ord, t ex lite, mycket, stor, som möjligt. 

En bra undersökning har en hög grad av precision. Detta brukar kallas reliabilitetsaspekten, 

Bergström & Boréus (2000: 37), och innebär att allmänt vara noggrann i undersökningens 

alla led. Det gäller främst att i görligaste mån eliminera felkällor, men också tolkning av 

undersökningens språk. Därför är noggrann textläsning en viktig metod i vårt uppsatsarbete.  

Det som, Bergström & Boréus (2000: 37), kallar intersubjektivitet, innebär att om olika 

personer granskar en undersökning och kommer till samma resultat, är intersubjektiviteten 

god. I vårt arbete underlättas detta då vi är två författare. Fyra ögon ser mer än två. Vi 

kommer också att låta presumtiva mottagare av vår uppsats få granska och ge synpunkter på 

språket i vårt arbete. 

Sveningsson, Lövheim och Bengtsson (2003:145) beskriver hur en kritisk textanalys kan 

göras: 

• Kartlägg textens struktur när det gäller interaktionsmönster 

• Kartlägg textens schematiska struktur eller grammatiska uppbyggnad 

• Kartlägg textens produktion och användning 

• Relatera texten till dess sociala, politiska och historiska sammanhang 
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Förutom ovan refererade textanalys kan teorier och tidigare forskning, vår samlade er-

farenhet inom sjukvården och verksamhetsutveckling, också vara till hjälp för att värdera 

texter och pröva åsikter, påståenden och värderingar som finns i det material som vi 

studerar.  

”Språket är inte någon oskyldig beskrivning av verkligheten; det är genom språket som vi 

definierar, organiserar och förändrar vår verklighet.” Kristensson Uggla, (2002.). 

3.4 Modellskapande 

För att kunna beskriva saker och händelser i vår omgivning så använder vi oss av olika 

modeller. Även när vi skall konstruera något så är det brukligt att göra en modell av det vi 

skall åstadkomma. Skälen är bl. a. att vi med hjälp av modeller får ett verktyg som ger 

möjlighet att förklara för andra vad vi menar, att skapa samsyn och att verifiera att vi 

hamnat någorlunda rätt utifrån våra intentioner. Modeller kan gradvis förfinas tills att 

önskad detaljeringsgrad är uppnådd. 

En modell behöver inte vara med sanningen överensstämmande, det är en mer att se som en 

kartbild över det som skall beskrivas eller åstadkommas. Ofta sker en sammanblandning av 

begreppen modell, metod och teori, vilket gör att dessa inte alltid är lätta att särskilja. Kort-

fattat kan en metod ses som ett strukturerat tillvägagångssätt för att lösa en viss uppgift eller 

nå ett visst mål. I Bonniers lexikon på webben så återfinns följande definition av modell 

och teori: 

Modell Förebild, mönster, exempel kopia 
av föremål i förminskad skala 
systematiserad och förenklad beskrivning 
av en komplicerad företeelse. 

Teori system av antaganden som avser att 
förklara en serie fakta eller fenomen, system 
av principer som gäller för en verksamhet, 
tankemässigt sysslande med något. 

En utvidgning av detta är att en teori kan sägas vara ett sammanhängande och motsägelse-

fritt "system" av objekt och deras relationer. En teori behöver, på samma sätt som en 

modell, inte vara sann, men den får inte innehålla motsägelser i det system av antaganden 

eller principer som formulerar teorin. 

Vad är då skillnaden mellan modell och teori? I Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) 

beskrivs teorier som modeller som är mer generella och allmängiltiga och att de omfattar ett 

större problem och längre tidsperspektiv än en modell. Dessutom kräver en teori någon typ 
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av bevisföring som stödjer de antaganden som gjorts, till skillnad från en modell. En annan 

skillnad är att modeller kanske kan ses som ögonblicksbilder av företeelser, även om de 

beskriver hur företeelsen varit, är eller skall bli, medan en teori baserad på hur företeelsen 

varit och är, kan användas för att förutspå hur det skall bli. 

Modeller kan beskrivas verbalt, men har oftast en uppsättning symboler och grafiska 

element för att förenkla förståelsen för modellen. Dessa är ofta starkt förknippade med den 

företeelse som skall modelleras, se XFigur 6X och XFigur 7X nedan. Eriksson och Wiedersheim-

Paul (2001) presenterar tre vanligt förekommande modeller i utredningsarbete. 

• Verbala modeller där beskrivningen utgörs av ord. 

• Schematiska modeller där symboler och grafiska element används, De exempel 
som visas nedan är exempel på schematiska modeller. 

• Matematiska modeller där matematik används för att beskriva något. 

Jacobson, Ericsson och Jacobson (1995) ser modeller ur två perspektiv, statiska och 

dynamiska modeller, där den förra syftar till att beskriva strukturer, objekt och dess rela-

tioner till andra objekt som t.ex. en datamodell och den senare beskriver skeenden över 

tiden eller flöden. Vi ser ingen motsättning i detta, utan mer som att statiska och dynamiska 

modeller enligt Jacobson, hör hemma bland de schematiska modellerna enligt Eriksson och 

Wiedersheim.  

Bilden nedan beskriver en datamodell av en beställning. Denna modell beskriver inget om 

hur en beställning skapas utan den visar objekten och deras relation till varandra. Hur dessa 

uppstår eller försvinner finns inte med i modellen. I det avseendet så är den statisk. 

Mottagare Beställning 

Artikelrader 

Beställare 

 

Figur 6 Enkel modell av beställning av varor 
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En dynamisk modell beskriver händelser i något flöde, t.ex. processmodeller, utvecklings-

modeller och liknande system av händelser. Bilden nedan visar en process för framtagande 

av ett system. 

Analys Design Konstruktion         Implementation 

 
Figur 7 Exempel på systemutvecklingsprocess. 

Processbeskrivningen ovan beskriver flödet från det att en analys görs till dess att systemet 

är implementerat. Modellen visar på förändring över tiden och är därför dynamisk. 

För att modellera komplexa företeelser, som i vårt modellbyggande så tror vi att det kan 

vara klokt att använda olika typer av modeller för att skapa en helhet som kan förstås, 

diskuteras och ligga till grund för överenskommelser. I framtagandet av t.ex. en affärs-

modell behövs kanske inte bara en typ av modeller utan en kombination av olika modeller, 

som t.ex. verbala modeller, processmodell, datamodell, tillståndsdiagram för verksamhets-

objekt, informationsmodeller, etc. för att kunna beskriva en helhet. Det är inte helt ovanligt 

att modeller innehåller delar som täcker både statiska och dynamiska modeller. Ett exempel 

på detta är t.ex. UML (Unified Modelling Language) som innehåller komponenter för att 

representera både statiska och dynamiska modeller. 

I vårt arbete med att skapa en modell för ökad servicenivå inom sjukvården tänker vi 

använda oss av en kombination av verbal och schematisk modell utformad enligt redo-

görelsen ovan och som redovisas i Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001:205 ff.). Vår 

utgångspunkt i modellbyggandet är att vår modell skall fungera som ett användbart verktyg 

i en komplex verklighet.  

3.5 Etik 

Etiska överväganden är viktiga, kanske särskilt i vetenskapliga sammanhang. Det gäller t ex 

hur man använder och tolkar data och hur man sprider dem. I vårt arbete kommer vi särskilt 

att beakta att uppsatsen bygger på väl underbyggda normer om vad som är rätt och fel när 

det gäller mänskliga handlingar. Vidare att etik hänger ihop med processen att tänka över 

och utveckla sina etiska normer. Det är därför viktigt att vi fortlöpande tänker över våra 

egna normer så att de är rimliga och välgrundade, Wiedersheim-Paul och Eriksson 
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(2001:215ff). Miles & Huberman (1994:296-297) ger också goda råd kring etiska 

ställningstaganden. Några av dem är aktuella för vårt arbete och vi bör därför beakta dem 

kontinuerligt: 

• Medvetenhet om sina egna etiska värderingar och ramverk. 

• Förutseende och att tänka framåt 

• Upprätta preliminära överenskommelser med parter som skall bistå med material, 
ungefär som ett kontrakt. 

• Dokumentera och reflektera över etiska ställningstaganden under arbetet, istället 
för att vänta med dessa. 

• Ta hjälp av en tredje part för att diskutera etiska frågor (skulle t ex kunna vara 
handledarna på kursen) 
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4 Visionen om en bättre sjukvård 
Politiker och organisationer inom och i nära anslutning till sjukvården beskriver ofta 

visioner om hur förbättra vården och tillgängligheten för patienterna. Vi har valt ut några 

källor som formulerat visioner där drömmen om en bättre sjukvård på ett intressant sätt och 

som visar på en vilja till förändring. 

4.1 Sveriges regering 

Regeringen har i juni 2003 tillsatt en IT-politisk strategigrupp med uppdrag att arbeta fram 

förslag som underlag för en IT-politisk proposition våren 2005. Den IT-politiska strategi-

gruppen har bildat en särskild arbetsgrupp för ”It i vård och omsorg”. I en delrapportTPD

4
DPT i juni 

2004 beskriver gruppen sitt arbete på följande sätt: 

”Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram ett förslag till samlad nationell 

strategi för IT inom vård och omsorg, i samarbete och harmoni med på-

gående aktiviteter på detta område och tillsammans med berörda aktörer 

och departement. I arbetet ingår att identifiera hinder, möjligheter, styrkor 

och svagheter samt att stimulera till samarbete mellan de olika besluts-

nivåerna att förmå stat, kommun, landsting samt privata vårdgivare att 

sträva mot de mål som föreslås.  En nationell strategi för IT i vård och 

omsorg ska enligt gruppens arbetsbeskrivning innehålla:  

• Kartläggning av juridiska och tekniska hinder för implementering 
av IT i vård och omsorg;  

• Lista på prioriterade samarbetsområden;  

• Förslag till mätbara mål för IT i vård och omsorg;  

• Förslag till en nationell plan för framtagande av logisk infrastruktur 
inom området.” 
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4.2 IT-kommissionen 

Kan IT vara ett hjälpmedel för att förbättra tillgängligheten inom sjukvården för alla 

medborgare? Den frågeställningen har IT-kommissionen berörtTPD

5
DPT och deras vision för år 

2011 sammanfattas under rubriken ”Tillgången till rätt information ger kvalitet”. 

”Läkare och annan medicinsk personal får en kvalificerad återkoppling på 

sitt arbete genom kommunikationstjänster som ger rätt information i rätt tid 

och i rätt sammanhang. Genom denna öppenhet med information är det 

möjligt att skapa hög – inte tidigare möjlig – kvalitet i vården. Patienter kan 

genom olika kommunikationstjänster lätt både informera sig och komma i 

kontakt med rätt resurser inom vården – med bättre vård som resultat. 

Patientens rätt till rätt vård kan åstadkommas genom tillgången till kvali-

ficerad kvalitetssäkrad information och kommunikation över nätet. På 

samma vis kan den enskilde utöva viss form av självdiagnostik. 

Sammantaget ger hälsa och vårdvisionerna uttryck för ökad kvalitet, säker-

het och effektivitet med patienterna i fokus. De visar även på olika former 

av horisontell integration inom vården med nationella specialistnätverk, 

bakjour på distans, handledare på distans o s v. Samtidigt exemplifieras en 

väl utbyggd integration mellan primärvård och akutsjukvården och även 

med kommunernas hemsjukvård och särskilda boende. Det centrala inom 

vården 2011 är att arbeta med bättre kommunikation och kvalitetssäkring. 

Det bygger på en nationell nätverksstruktur som gör det möjligt att trygga 

informationsförsörjningen kring varje enskild patient, oavsett var patienten 

befinner sig.” 

4.3 Landstingförbundet 

Landstingsförbundet redovisar Utvecklingen i Svensk hälso- och sjukvårdTPD

6
DPT i mars 2004. 

Under rubriken ”Utmaningar” skriver Landstingsförbundet, 

” Sammanfattningsvis krävs att omstruktureringen av såväl akutsjukvården 

som den planerade vården och av läkemedelsförskrivningen fortsätter. 
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Samtidigt krävs förstärkning av vården utanför sjukhusen, inte minst den 

som äger rum i patienternas hem. Vården måste också bli ännu bättre på att 

dra nytta av den kunskapsmässiga och medicintekniska utvecklingen och 

snabbare få genomslag för nya metoder och arbetssätt och sortera ut sådant 

som inte är evidensbaserat. Det krävs också bättre anpassning av vårdens 

organisation och sätt att arbeta till patienternas behov och önskemål.”  

4.4 Teknisk framsyn 

I en rapport från stiftelsen Teknisk Framsyn (2003)TPD

7
DPT med titeln, Framtidens hälso- och 

sjukvård – framsteg och utmaningar, görs följande beskrivning: 

”Utvecklingen av Internet och mobil telefoni fortsätter. Telemedicin är ett om-

råde med stor utvecklingspotential som innebär att hälso- och sjukvården ut-

nyttjar interaktiv kommunikation av ljud, bild och data. Detta kommer i ökad ut-

sträckning att användas inom utbildning, diagnos, konsultation och behandling. 

För att utveckla användningen av telemedicin krävs att interna debiterings- och 

transfereringssystem moderniseras och att man löser juridiska frågor kring t.ex. 

patientsekretess. Sjukvården behöver nya logistiklösningar och en struktur-

förändring för att bli mer effektiv.” 

Teknisk Framsyn lyfter också fram ett antal områden där IT spelar en avgörande roll: 

• Patient rådgör själv med olika läkare över Internet. 

• Patienter får mer information via Internet om väntetider och utbud hos olika 
vårdgivare. 

• Internet möjliggör internationella kunskapsnätverk för vårdpersonal och patienter. 

• Plastkort med elektronisk patientinformation ersätter dagens patientbrickor, vilket 
möjliggör snabb och säker överföring av information mellan vårdgivare eller vid 
distanskonsultation. 

• IT/Telebolag samverkar med vårdproducenter för att förse personal och patienter 
med tjänster som elektroniska journaler, läkemedelsinformation och egenvårds-
instruktioner via datorn. 

• Vårdgivare når flera patienter på kortare tid, vilket innebär stora administrativa 
vinster. 

• Användning av simulatorer gör kirurgers arbete lättare och säkrare. 
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• Ny teknik inom bilddiagnostiken gör att många sjukdomar kommer att kunna 
diagnostiseras i ett tidigare skede än idag. 

• Viss övervakning inom äldrevården, trygghetslarm, rutintester och experthjälp 
kommer att utvecklas 

• Fler kommer att kunna vårdas i hemmen med hjälp av interaktiv kommunikation 
av ljud, bild och överföring av medicinska data. 

• Provtagning i hemmet och analys i laboratorium med konsultation av resultatet via 
Internet 

• Mer försäljning av läkemedel över Internet. 

• IT-lösningar som underlättar verksamhetsuppföljning, vilken idag är bristfällig, 
såväl när det gäller effekt av behandling som kostnader för olika behandlingar. 

4.5 Visioner om sjukvård utanför Sverige… 

Coulter & Magne (2003:271) har undersökt ”Health services” i åtta Europeiska länder, 

däribland Sverige, och de skisserar följande framtidsscenario: ”I framtiden…  

…kan patienter få tillgång till information om kompetens och skicklighet 

hos läkare, specialister och sjukhus i hela landet. De kan välja var och av 

vem de vill bli behandlade/ha vård.” 

…kan patienter få diagnos, råd och behandling med hjälp av IT. Det be-

tyder att man kan prata med en läkare via telefon och videolänk hemifrån 

eller från vårdcentral. Man kan få vård av läkare utan att träffas 

personligen.” 

…kan alla bära med sig sin medicinska journal i ett smart kort, (ett 

elektroniskt kort som lagrar personliga data). Det innebär att det blir 

enklare att träffa olika läkare, utan att behöva berätta sin sjukdomshistoria 

var gång.” 

…har man möjlighet att träffa någon av de läkare som är tillgängliga just 

då. Det innebär att man kan få kontakt med läkare utan att behöva vänta. 

…kan telefon användas för att få professionell medicinsk information  och 

rådgivning, direkt och dygnet runt.”  
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EU-kommissionen, skriver i sitt programTPD

8
DPT rörande e-health: 

” The launching of the European health insurance card, in June 2004, will 

pave the way towards the eventual deployment of a “smart” card. Further-

more, the Commission will make proposals for a common approach to 

patient identifiers and electronic health record which will open up the 

opportunity for added functionalities to be included e.g. medical emergency 

data and secure access to personal health information. These developments 

could bring greater efficiency to health information management and give 

the user security and control over their own health data.” 
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5 Lagar och förordningar – för patientens rätt 
De lagar och förordningar som bl a reglerar hur informationsutbytet skall ske mellan patient 

och hälso- och sjukvården, är t ex: 

• Vårdregisterlagen (1982:763) 

• Sekretesslagen (1980:100) 

• Patientjournallag (1985:562) 

• PUL, Personuppgiftslag (1998:204) 

• Förvaltningslagen (1986:223) 

• Tryckfrihetsförordningen (1940:105) 

En annan lag är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) SFS 1982:763 som är mer aktuell i vårt 

perspektiv. Den innehåller många avsnitt som bestämmer och reglerar hur hälso- och 

sjukvården skall förhålla sig till patienten. 2 §, första stycket lyder: “Målet för hälso- och 

sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall 

ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet.”. Vidare lyder 2 a § första stycket:  

“Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god 

vård. Detta innebär att den skall särskilt 

1. vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i 
vården och behandlingen, 

2. vara lätt tillgängligt, 

3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 

4. främja goda kontakter mellan patient och hälso- och 
sjukvårdspersonal. 

 
Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och 

genomföras i samråd med patienten. Varje patient som vänder sig till hälso- 

och sjukvården skall, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en 

medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Lag (1998:1659).” 

2 b § innehåller följande: ”Patienten skall ges individuellt anpassad information om sitt 

hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns.”. 3a § 
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första stycket pekar på patientens rätt att inom vissa givna ramar, att välja behandlings-

alternativ inom den egna kommunen eller landstinget: ”När det finns flera behandlings-

alternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet skall 

landstinget ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. 

Landstinget skall ge patienten den valda behandlingen om det med hänsyn till den aktuella 

sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.”. I 

andra stycket samma paragraf finns dock ett tillägg som begränsar patientens möjlighet att 

få vård i andra landsting: ”Patienten har inte rätt till behandling utanför det landsting inom 

vilket han eller hon är bosatt, om detta kan erbjuda en behandling som står i överens-

stämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.”. Detta kan dock regleras via avtal 

upprättade mellan olika landsting. 
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6 Patientens relation till sjukvården och upplevelsen av den 
I det här avsnittet avser vi att undersöka och redovisa hur verkligheten, som patienter 

upplever den. Det gör vi genom att först teckna en bakgrund till svensk sjukvårds nu-

varande situation, för att sedan redovisa olika undersökningar om patienters erfarenheter av 

svensk hälso- och sjukvård och de patienters förväntningar som finns. I anslutning till detta 

redovisar vi de barriärer som finns för en väl fungerande dialog/kommunikation mellan 

sjukvården och patienten. 

Vi har vinnlagt oss om att ta reda på och redovisa uppgifter som har stor relevans för vår 

uppsats. I det ligger också att vi sökt uppgifter som, så långt möjligt, speglar den aktuella 

situationen. De uppgifter som vi redovisar har stora variationer både inom och mellan de 

olika sjukvårdshuvudmännen. För att öka uppsatsens representativitet har vi, i största 

möjliga utsträckning, därför använt oss av uppgifter som avser hela landets sjukvård. 

Utgångspunkten för patienten när man skall bedöma sina upplevelser av vården så är det 

naturligt att jämföra sjukvård med andra verksamheter. 

6.1 Bakgrund 

Landstingsförbundet (2004:9-27) menar att det svenska sjukvårdssystemet kännetecknas av 

långtgående decentralisering. Staten har det övergripande sjukvårdspolitiska ansvaret, 

medan det är de tjugo landstingen/regionerna och de 290 kommunerna som i huvudsak 

finansierar och tillhandahåller sjukvård inom respektive ansvarsområden. Det innebär att 

det finns 310 sjukvårdshuvudmän i svensk sjukvård. Landstingen ansvarar för primär- och 

slutenvård medan kommunerna ansvarar för sjukvård för äldre. 

Primärvård sker främst på vårdcentraler eller hos husläkare samt hos distriktssköterskor, 

sjukgymnaster och arbetsterapeuter i s.k. öppen vård. Sluten vård sker främst på sjukhus. År 

2003 fanns det 76 akutsjukhus i landet.  

I Sverige gick det år 2001, tre läkare och nio sjuksköterskor på 1 000 invånare. Totalt fanns 

det ca 300 000 sysselsatta i hälso- och sjukvården. Det motsvarar ca 7 % av samtliga syssel-

satta i riket. År 2002 gjordes ca 26 miljoner läkarbesök, varav drygt 12 miljoner i den 

specialiserade vården vid sjukhus. Därutöver görs ca 20 miljoner besök årligen hos 

distriktsköterska, sjuk-sköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut, m fl. Ju äldre man är, 
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desto större sjukvårdsbehov. Åldersgruppen 65 år och äldre utgör ca 17 % av befolkningen, 

men svarar för ca 55 % av totala antalet vårddagar i sluten vård år 2002. De totala 

kostnaderna för den svenska hälso- och sjukvården var år 2001, etthundranittionio (199) 

miljarder kronor, eller 8,7 % av landets Bruttonationalprodukt.P

   
P
 

6.2 Patienters erfarenheter 

Vi har valt några områden som utifrån serviceperspektiv beskriver patienters erfarenheter 

från kontakten med sjukvården. 

6.2.1 Besök i sjukvården 

Enligt en undersökning gjord av Coulter & Magee (2003:208) från juli 2002 hade 50 % av 

de svarande besökt/använt sjukvården. Motsvarande siffra i Tyskland var 81%.  

6.2.2 Hur mådde svensken 2003?  

En undersökning genomförd av VårdbarometernTPD

9
DPT På frågan, Hur mår Du?, svarade 77 % att 

de mådde mycket eller ganska bra, 14 % mådde varken bra eller dåligt medan 9 % mådde 

ganska eller mycket dåligt. 

6.2.3 Förtroende för sjukvård. 

SOM-institutet mäter fortlöpande Svenska folkets bedömningar av förtroendet för sam-

hällets institutioner. Den senaste mätningenTPD

10
DPT visar att 48 % av de svarande år 2002 hade 

förtroende för den svenska sjukvården. 1994 var motsvarande siffra 77 %. En annan under-

sökningTPD

11
DPT gjord av Vårdbarometern från år 2003, visar att ca 50 % av de svarande hade 

mycket stort eller ganska stort förtroende för svensk sjukvård. 

6.2.4 Klagomål på sjukvård 

Om man som patient eller anhörig vill klaga på den vård eller det bemötande man fått i 

sjukvården, vet 51 % inte vart de skall vända sigTPD

12
DPT. 

I en redovisningTPD

13
DPT vid ett seminarium, april 2004, anges att klagomålen på sjukvården ökar 

konstant, främst bland yngre medborgare. Man anger också att det finns en mer kritisk och 

ifrågasättande syn på sjukvården bland unga medborgare och patienter. 
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6.2.5 Patientsäkerhet 

Vid samma seminariumTPD

14
DPT redovisades att av 2 200 patienter från nio sjukhus i Stor-

stockholmsområdet misstänkte mer än var 10: e patient att de fått felaktig vård. Tjugo 

procent av patienter i åldrarna 18 – 44 år angav att de fått felaktig behandling. I en rapport 

från SocialstyrelsenTPD

15
DPT anges att ungefär 10 % av alla rapporterade skador orsakas inom 

sjukvården. Totalt rapporterades 93 686 fall där patienter skadats, förgiftats eller fått andra 

besvär i samband med sjukhusvistelsen till patientregistret mellan 1998 – 2002. 

6.2.6 Tillgänglighet   

6.2.6.1 För kontakt 

Enligt Landstingsförbundet (2003) är vårdcentralernas största tillgänglighetsproblem den 

dåliga framkomligheten på telefon. Så många som 17 procent tycker att det är mycket svårt 

att komma fram på telefon. 

Vårdråd per telefon är en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning i ett pilotprojekt för 

fyra Landsting. Projektet har utvärderats i september 2004. UtvärderingenTPD

16
DPT visar att ”den 

upplevda väntetiden varierar i de olika landstingen, men de allra flesta som ringer, 66-80 

procent, upplever att de har kommit fram direkt eller fått vänta i max fem minuter”. 

6.2.6.2 För undersökning/behandling: 

Landstingsförbundet redovisar i en rapport (2003) ”att åtta av tio vänder sig till primär-

vården när tillståndet inte är så allvarligt att man behöver vårdas på sjukhus. Av dem som 

har akut vårdbehov, vilket är nästan varannan patient, träffar nio av tio en familjeläkare 

samma dag eller annars dagen därpå. Av dem som inte har akuta vårdbehov träffar 59 

procent en läkare inom åtta dagar och endast sju procent väntar längre än en månad.  

Väntetider till sjukhus varierar mycket, mest beroende på att allvarliga sjukdomar 

prioriteras i första hand. När patienterna själva uppger hur länge de väntat visar det sig att 

nära 80 procent av besöken vid sjukhus gjordes inom tre månader sedan man fick sin 

remiss, medan 11 procent fick vänta över sex månader. När det gäller operationer utfördes 

80 procent inom tre månader, medan 14 procent av patienterna väntade längre än sex 

månader på operation.”  
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I VårdbarometernTPD

17
DPT redovisas följande ”På frågan, Var väntetiden på akuten innan Du fick 

hjälp rimlig?, svarar 25 % nej.”. I pressmeddelandeTPD

18
DPT 2004-06-22 från Landstingsförbundet 

deklarerade att ”Landstingsförbundet har gjort en ny mätning av tillgängligheten på landets 

vårdcentraler. Den visar att av samtliga nya patienter fick 82 procent träffa en läkare inom 

sju dagar, det vill säga inom de sju dagar som primärvården ska garantera. Andelen som 

fick träffa en doktor samma dag var 58 procent. Jämfört med den mätning som gjordes i 

mars 2003 är resultatet i stort sett detsamma. Av de patienter som bedömdes ha ett akut 

vårdbehov fick 94 procent träffa en läkare samma dag. Resterande sex procent träffade en 

läkare inom två dagar. 

För första gången studerades också vad som händer med de patienter som inte kan tas emot 

på vårdcentralen därför att det inte finns någon tid hos allmänläkare. Närmare en tredjedel 

av vårdcentralerna hänvisade någon patient till annan vårdgivare eller bad patienten av-

vakta. Antalet patienter som hänvisades var totalt 2 675. Av dessa hänvisades 20 procent till 

jourmottagning i primärvård, sju procent till annan vårdcentral, 11 procent till specialist vid 

sjukhus eller privat mottagning och 57 procent ombads exempelvis att avvakta och 

återkomma vid behov.”. 

Socialstyrelsen skriver i sin årliga rapport (2004) till regeringen beträffande uppföljning av 

den Nationella handlingsplanen för Hälso- och sjukvården, under avsnittet Tillgänglighet 

att: ”Inte heller när det gäller patientnöjdhet har det skett några förändringar under de 

senaste åren. Fortfarande anser tre av tio patienter att väntetiden till läkarbesök inte är 

rimlig.”. 

6.2.7 Bemötande 

På frågan om doktor (eller annan vårdpersonal) alltid lyssnade, förklarade, eller tog sig tid 

för att svara på frågor, svarade 35 % av tillfrågade svenskar, ja. Det innebär att 65 % av de 

tillfrågade svarade nej. I England, svarade 48 % ja på samma fråga, Coulter & Magee 

(2003:213).  

Enligt VårdbarometernTPD

19
DPT framkom att av 3 917 svarande som besökt akutmottagning anger 

84 % att Läkaren eller sjuksköterskan visade respekt för mig som patient/anhörig, och 77 % 

att Läkaren/sjuksköterskan gav sig tid att lyssna. 70 % anger att de är nöjda med den in-

formation de fick om sin sjukdom och sina problem. 
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6.2.8 Informationskanaler 

Var förväntar sig patienter att få information om behandlingsmöjligheter? Enligt Coulter & 

Magee (2003:213) är fördelningen följande: 

Informationskanal % 
Husläkare/Vårdcentral 62 

Medicinsk specialist 22 

Dagstidning eller tidskrift 20 

TV eller Radio 17 

Internet 10 

Vänner eller familjen 9 

Hälsoupplysningar eller officiella källor 8 

Apotek 7 

Reklam 4 

Patientgrupper 2 

Figur 8 Informationskanaler för behandlingsmöjligheter 

VårdbarometernTPD

20
DPT redovisar resultatet av frågeställningen: Har Du sökt information om 

hälso- och sjukvård på Internet? Av 39 108 respondenter svarade 18 % ja på frågan. 

Enligt PickerinstitutetTPD

21
DPT finns det en stark korrelation mellan ålder och Internet-användning. 

De anger också att betydligt fler män än kvinnor använder sig av Internet  

6.2.9 Informationsproblem 

Coulter & Magee (2003:217) redovisar också problem rörande information från sjukvården. 

Bland personer som angett problem med information var de missnöjda därför att… 

Problem % 
Tillgänglig information var svår att förstå 40 

De inte lyckats hitta någon information 36 

Tillgänglig information var motsägande 14 

De litade inte på den information de fått 11 

Informationen var otillräcklig, eller för elementär, inte tillräckligt detaljerad 8 

Figur 9 Informationsproblem. Källa: Coulter & Magee (2003:17) 
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6.3 Förväntningar 

Hur viktigt tycker du att det är att dygnet runt, alla dagar i veckan, kunna få kontakt med 

den lokala sjukvården, dvs. din husläkare, den närmaste vårdcentralen etc. ?  

”Hela 84 procent ansåg det viktigt att dygnet runt kunna nå kontakt med 

den lokala sjukvården (49 procent ”mycket viktigt”, 35 procent ”viktigt”). 

Det är främst unga som anser det mycket viktigt att alltid kunna nå sin hus-

läkare eller andra delar av den lokala sjukvården. I åldersgruppen 16-29 år 

anger 63 procent detta som ”mycket viktigt”, jämfört med 49 procent för 

befolkningen som helhet och 48 procent av personerna över 60 år.”  
Källa: Undersökningen gjordes av Temo på uppdrag av Timbro Hälsa den 24-27 mars 

2003 genom telefonintervjuer med 1002 personer. 

Vad anser Du behöver förbättras inom vården i Ditt landsting/Din region? Frågan 

besvarades av 39 108 svarande till VårdbarometernTPD

22
DPT. 

Problem % 
Kortare väntetider/köer generellt 29 

Mer personal/fler läkare/minska belastningen på personalen 22 

Mer kontakt/tid för patienterna/ med samma läkare 10 

Akuten behöver förbättras/Förkorta väntetiden 9 

Det är bra som det är/inget 9 

Bättre/snabbare telefonservice, bättre kontakt kommunikation 8 

Bättre äldrevård 4 

Bättre tillgång till specialister 4 

Annat 27 

Vet ej 13 

Figur 10 Förbättringar inom vården. 

Enligt undersökningar genomförda av PickerinstitutetTPD

23
DPT mellan åren 1997 – 2004 där 65 

000 patienter ingick, varav 43 500 svarade, lyfter patienternaTPD

24
DPT fram följande 

kvalitetsaspekter (att sträva efter för sjukvårdsproducenterna): 

• Förtroende för läkare och sjuksköterskor 

• Personalens kompetens 

• Tydliga förklaringar av hälsotillstånd och behandling 
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• Möjlighet att samtala med läkaren 

• Information om ordinerade läkemedel 

• Delaktighet 

• Förståelse för patientens oro och ängslan  
 

Källa: Picker Institutets undersökningar i Sverige, 1997-2004. 

Vad är då viktigast för patienten? Pickerinstitutet har utifrån intervjuer definierat ett antal 

områden med stor betydelse för hur patienten upplever eller har upplevt sin kontakt med 

sjukvården: 

Respekt för patienten - Att som patient vara respekterad och involverad i sin vård, att 

fortlöpande få information, att slippa känslan av att tappa sin identitet och att bli behandlad 

som en individ är av största betydelse. Hänsyn till sjukdomens påverkan på livskvalitet, 

delaktighet i beslut, värdighet och individuella behov är några av de viktigaste 

komponenterna. 

Samordning av vården - Känslan av trygghet baserar sig på att alla som deltar i ens vård 

säger samma sak och att vården och beskeden är koordinerade med varandra. Vetskapen 

om vem som är ansvarig är också viktig. 

Information - Rädslan för att inte få fullständig information om sitt tillstånd, sin prognos 

och sin behandling är en återkommande faktor. Det är också av största vikt att 

informationen är begriplig. Dessutom vill man ha bra grund för att klara sin egenvård och 

förebygga att sjukdomen återkommer. 

Fysiskt välbefinnande - En av de grundläggande faktorerna för att vården skall kännas bra 

är det fysiska välbefinnandet. Att få hjälp med toalettbesök, mat, smärtlindring och att 

sjukhusmiljön är dräglig gör att sjukdomstillståndet blir lättare att uthärda. 

Känslomässigt stöd Många upplever en stark rädsla kring sitt tillstånd och sin vård och hur 

man själv och ens anhöriga kommer att bli påverkade i framtiden. Att ha någon att tala med 

om denna oro och att få svar på sina frågor runt detta är av stor vikt för patienterna 



Modell för ökad servicenivå inom sjukvården 

 37

Engagemang av närstående - Det är mycket viktigt för patienter att hänsyn tas till deras 

familj och vänner samt att de blir involverade i den utsträckning som patienten önskar. 

Utskrivning och kontinuitet - Det finns behov av stöd och information för den fortsatta 

efter sjukvårdsbesöket. Därtill behövs kunskap om hur patienten eller dennes närstående 

själv tar hand om sjukdomen. 

Personalens tillgänglighet - Att få tillräckligt med tid hos läkaren, få träffa rätt läkare och 

att få möjlighet att tala med personalen när man behöver är av stor betydelse för 

patienternas upplevelse 

6.4 Kritiska aspekter på patientenkäter inom sjukvården 

Rohdin-Alm (1990) tar upp kritik avseende mätningar av vårdkvalitet och menar att det är 

vårdpersonalen som bestämmer vad som skall mätas och ställer upp kriterier och standard, 

de facto innebär att det är personalen eller sjukvårdsorganisationerna som definierar vad 

som är god kvalitet och patienten endast rangordnar dessa. 

Saltman (1992:45) menar att när sjukvårdens administration verkligen vänder sig till 

patienterna, rör det sig om aktiviteter för att betrakta dem som ”nöjda kunder”, t ex via 

enkäter och marknadsföringskampanjer. Saltman refererar till Parsons och Winkler (1991) 

som beskriver förändringar som pågått i Storbritannien: 

”En analys av de konsumentinriktade initiativ som sveper över hälso- och 

sjukvården föder cynism. De har ett gemensamt – administrativ kontroll. 

Det handlar föga om att dela med sig av makten” Parsons och Winkler 

(1991) 

Saltman (19992:57-58) menar att det tydligaste exemplet på att marknadsföringsåtgärderna 

manipulerar istället för att ge patienterna ökad makt, är de enkäter som mäter hur nöjda de 

är och där patienterna ombeds redogöra för deras upplevelse av vårdtjänsterna de mottagit. 

Saltman menar, med stöd från Parsons och Winkler (1991:89) att det skulle finnas 

inneboende strukturella problem med innehållet i enkäter:  

”Få är de som orkar eller har självförtroende nog att tala för sig själva när 

de måste utnyttja vården. Vår brist på kunskap om kliniska frågeställningar 
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gör att vi inte vågar bedöma vårdinsatserna. Vår tolkning av vården färgas 

efteråt av tacksamhet och kan nedvärderas som icke representativ eller 

beroende av omständigheter bundna till viss tid och plats.” Parsons och 

Winkler (1991:89) 

Man glömmer ofta att tacksamhet är en felkälla i sådana enkäter. Som ett ytterlighetsfall 

kan man ibland jämställa patientens reaktioner efter avslutad behandling med den hos 

gisslan, som av psykologiska orsaker ofta identifierar sig med sina fångvaktares behov och 

problem. Enligt denna analogi får man i typfallet goda resultat i enkäter om patienttillfreds-

ställelse, eftersom patienten inte står ut med tanken att kritisera skickligheten eller de goda 

avsikterna hos de läkare och sköterskor han nyligen anförtrott sitt liv. Viktigare är kanske 

ändå att resultaten av dessa enkäter – och det gäller för alla marknadsföringsinstrument 

används godtyckligt av den administratör som beställt dem och helt utan insyn utifrån. Det 

finns inget i en enkät om patienttillfredsställelse som tvingar honom eller henne att 

formulera ett omedelbart eller adekvat svar.  
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7 Service management – en genomgång av ämnesområdet  
7.1 Service Management 

Enligt Grönroos (1992:26) handlar Service Management om management av tjänstestrategi 

och servicekonkurrens. Det är lätt att förstå att tjänstekvalitet och hur den kan styras är 

betydelsefulla frågor i dagens tjänstesamhälle. Det finns naturligtvis företag som fram-

gångsrikt arbetat med dessa frågor, men som Gummesson (1989:83) sammanfattar: ”…det 

som saknats är en mera allmän fokusering på tjänster”. Stora förändringar kommer emeller-

tid att ske i takt med att service management (och tjänstkvalitet som en del därav) har eta-

blerats som ett erkänt arbetsfält. Service management är således ett synsätt på management 

i vilket ledningsprocedurer inriktas på tjänsters och servicekonkurrensens särart. Service 

management är också i högsta grad ett marknadsinriktat synsätt. Service management som 

företeelse inkluderar marknadsföringsaspekter på kundrelationerna. Vi definierar service 

management på följande sätt med utgångspunkt från Grönroos (1988): 

• Att förstå den nytta kunden får genom att konsumera eller använda organisationens 
erbjudande och hur tjänster var för sig eller tillsammans med fysiska varor eller 
andra påtagliga ting bidrar till denna nytta, det vill säga att förstå hur den totala 
kvaliteten upplevs i kundrelationen, och hur den förändras i ” takt med tiden. 

• Att förstå hur organisationen (personal, teknologi och fysiska resurser, system och 
kunder) skall kunna producera och leverera denna nyttighet eller kvalitet. 

• Att förstå hur organisationen bör utvecklas och styras så att den avsedda 
nyttigheten eller kvaliteten uppnås. 

• Att få organisationen att fungera på ett sådant sätt att denna nyttighet eller kvalitet 
uppnås och de mål som de inblandade parterna (organisationen, kunderna, andra 
parter, samhället etc.) formulerat uppnås.  

Två alternativa men betydligt kortare definitioner från tjänstelitteraturen. Albrecht (1988) 

konstaterar att ”service management är ett synsätt som berör hela organisationen och som 

gör tjänstekvalitet, sådan den upplevs av kunden, till den främsta drivkraften för verksam-

heten.”. Schneider och Rentsch (1987) drar slutsatsen att företag som använder sig av 

principerna för service management anser att ”service är den enda förutsättningen för 

organisationens framgång”. 

Ett service managementperspektiv förändrar ledningens allmänna inriktning, i tjänsteföretag 

lika väl som i tillverkande företag, Grönroos (1988:30): 
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• Från den produktbaserade nyttigheten till total nytta i kundrelationen 

• Från kortsiktiga transaktioner till långsiktiga relationer;  

• Från kvaliteten (den tekniska kvaliteten på resultatet) på kärntjänsten (vara eller 
tjänst) till kundupplevd totalkvalitet i långvariga kundrelationer; samt  

• Från att betrakta produktionen av den tekniska lösningen (eller tekniska kvaliteten 
på en vara eller tjänst) som organisationens nyckelprocess till att göra total nytta 
och total kvalitet till nyckelprocessen. 

7.2 Service Managementsystemet struktur 

Normann (2000:58-61) ser service som en social process och management som förmågan 

att styra sociala processer. En viktig del i management är dels, att identifiera de kritiska 

faktorer som gör att det specifika systemet fungerar, dels att i att utforma system för att 

kontrollera och bibehålla dessa faktorer. Normann betonar vikten av ett holistiskt synsätt 

vid studiet av servicesystem. De vägledande principerna för styrning/kontroll utgörs av 

värderingar, kultur, och etiska normer. Detta ger möjlighet till ett långt drivet decentraliserat 

management som utövas av alla medarbetare i organisationen, direkt vid första kontakten 

med kunden/patienten. För att kunna studera och förstå ett servicemanagementsystems 

struktur använder Normann följande begrepp och definitioner: 

Marknadssegmentet Avser de kunder/patienter man arbetar med 

Servicekonceptet Utgörs av de fördelar man erbjuder. 

Serviceleveranssystemet 

Består av: 

Det system som man utformar för att leverera de erbjudna 
fördelarna. 

Personal Handlar om att finna, utveckla och fokusera mänskliga 
resurser, bättre än alla andra. 

Kund Kunden har en intressant, komplex roll i 
serviceorganisationen, eftersom han/hon fungerar som en 
komponent i dess produktion och leverans. 

Teknologi och fysisk support Tjänster omfattar nästan alltid sociala interaktioner, och 
fysiska verktyg (från datoriserade system) är avgörande 
för funktionen hos sådana interaktiva system. 

Image Är ett informationsverktyg varigenom företagsledningen 
kan påverka personal, kunder och andra intressenter. 

Kultur och filosofi Detta omfattar de övergripande principer efter vilka den 
sociala process som leder till leverans av tjänster och till 
fördelar för kunder, kontrolleras, bibehålles och 
utvecklas. 

Figur 11 Service Managementsystemet struktur 
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7.3 Nya mönster i management 

Drucker (2000:13-38) pekar på att det finns nya mönster inom management och att det nya 

sättet att betrakta management är att se till hela organisationen 

Gammalt mönster Nytt mönster 
Management är business management. Management är det specifika och utmärkande 

verktyget för alla organisationer, oavsett typ. 

Det finns – eller det måste finnas – en 
organisation som är den enda rätta. 

I stället för att söka efter den enda rätta 
organisationsformen behöver management lära 
sig sträva efter att utveckla och att testa den 
organisation som passar för den aktuella 
uppgiften. 

Det enda rätta sättet att leda människor. På inget 
annat område är de traditionella antagandena så 
fast rotade - om än vanligen omedvetet – som 
när det gäller ledning av människor. På inget 
annat område är de så totalt oförenliga med 
verkligheten och så totalt kontraproduktiva. 

Man ”styr” inte människor. Uppgiften är att leda 
människor. Och målet är att varje enskild 
individs kunskaper och starka sidor ska ge 
produktivitet. 

Tekniken och slutanvändningen är givna. Management måste alltmer baseras på 
antagandet att varken teknik eller slutanvänd-
ning utgör en grund för managementpolicy. De 
innebär istället begränsningar. Till grund måste 
ligga kundernas värderingar och beslut med av-
seende på användningen av sin disponibla in-
komst. Det är här som managementpolicyn och 
managementstrategin i allt högre grad måste ha 
sina utgångspunkter. 

Managements omfattning är juridiskt definierad. 
Den traditionella uppfattningen ser management 
som baserat på makt och kontroll. Makt och 
kontroll är också begrepp som är juridiskt 
definierade. Sjukhusdirektören kan inte utöva 
makt och kontroll utanför sin organisations 
juridiska gränser. 

Management måste omfatta hela processen. 
Längst i försöken att bygga management över 
hela processen har man nått inom den 
amerikanska hälso- och sjukvården. Health 
Maintenance Organization (HMO) utgör en 
första mycket preliminär och omdiskuterad 
satsning på att införa hela vårdprocessen under 
ett ”partnership management”. 

Management måste fungera operationellt. 

Management måste omfatta hela processen. 

Management måste fokusera på resultaten över 
hela den ekonomiska kedjan. 

Managements omfattning är politiskt definierad. Nu råder det inte längre överensstämmelse 
mellan management och de nationella gränserna. 
Managements omfattning är därmed inte heller 
längre politiskt definierad. Det nya antagandet 
blir alltså: Tillämpningen av management – och 
ingalunda endast för affärsföretagen – måste i 
allt större utsträckning definieras operationellt, 
inte politiskt. 
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Gammalt mönster Nytt mönster 
Det interna är Managements område. Denna 
slutsats förklarar den annars totalt obegripliga 
åtskillnad som gjorts mellan management och 
entreprenörskap. I praktiken har denna åtskillnad 
ingen som helst mening. En organisation – 
”business” eller ”nonbusiness” – som inte 
förnyar sig, inte arbetar entreprenöriellt, 
överlever inte länge. 

Management måste fokusera på organisationens 
resultat och prestationer. 

Management är till för organisationens resultat. 
Management måste definiera de avsedda 
resultaten och skapa de resurser som organisa-
tionen behöver för att nå dessa resultat. 
Management är det redskap som gör det möjligt 
att uppnå externa resultat – oavsett om organisa-
tionen är ett affärsföretag, ett kyrkosamfund, ett 
universitet eller ett sjukhus. 

Figur 12 Gamla och nya mönster inom Management 

Utifrån detta drar Drucker (2000:38) slutsatsen att uppgiften och ansvaret för Management 

omfattar allt som påverkar organisationens prestationer och resultat, internt och externt, 

inom ramen för organisationens kontroll eller utanför dess kontroll. 

7.4 Kunskapsexplosionen 

“ På många områden är tillgången till information och kunskap idag mer eller mindre 

allmän. Internet har kraftfullt medverkat härtill. När kunskap om hälsa och livsstil kan 

förpackas mer och mer effektivt och göras tillgänglig för alla och envar så påverkar det 

förhållandet mellan allmänheten och deras läkare.”, Normann (2000:43). 

Serviceekonomin innebär förändringar i relationerna leverantör/kund och medför en omför-

delning av uppgifter mellan leverantörer och kunder. Normann (2000:47) kallar dessa 

faktorer möjliggörande versus avlastning.  

Avlastning. Det industriella samhället avlastade kunderna behovet av att utföra vissa 

funktioner, eftersom de kunde utföras lönsamt med skalfördelar i specialiserade enheter. 

Serviceekonomin däremot återlämnar möjligheter till kunderna och gör det möjligt för dem 

att göra saker de inte kunde göra tidigare. 

Möjliggörande innebär att leverantörer kommer att tillhandahålla erbjudanden som kommer 

att underlätta för kunden att göra saker själv, snarare än att låta leverantören göra saker för 

kunden. Normann (2000:48) menar att ”Komplexa, breda, relationella erbjudanden tenderar 

att karakteriseras av en kombination av avlastande och möjliggörande element för 

leverantörens del. Hemvård och förebyggande hälsovård och egenvårdverksamheter både 
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konkurrerar med och kompletterar mer traditionella avlastande (institutionella) 

hälsovårdsmetoder.”. Normann tillägger att ”Den som möjliggör måste kunna såväl 

teknologi som kundens arbetsprocesser”. 

7.5 Tjänstekvalitet 

Sternhufvud (1998:15) diskuterar tjänstekvalitet och gör skillnad på tjänsteföretag och 

serviceföretag. Där den senare visserligen är en typ av tjänsteföretag, men med en verk-

samhet kännetecknad av ett lägre kunskapsinnehåll, homogenitet i utbudet mellan kon-

kurrenter och låg exklusivitet. Ett exempel på detta är skillnaden mellan en arkitektbyrå och 

ett städbolag. Kunden lägger större vikt vid kunskap och förtroende i sin bedömning av 

tjänsteföretag, då det primärt handlar om att köpa kompetens av tjänsteföretaget och kapaci-

tet av serviceföretaget. Att nå en hög tjänstekvalitet kräver fyra saker i ett kund – 

leverantörsförhållande: 

• Kunden och leverantören måste ha samma uppfattning om kundens verkliga behov 
och förväntningar 

• Leverantören måste kunna omforma kunskapen om kundens behov och 
förväntningar till ett attraktivt tjänsteutbud 

• Alla medarbetare i tjänsteföretaget måste uppträda i enlighet med företagets 
uttalade förväntningar. Viktigt då tjänsterna ofta skapas i direkt kontakt med 
kunderna. 

• Alla medarbetare måste alla medarbetare inse och leva upp till företagets åtagande 
gentemot kunden. 

Att kunna levandegöra kundens krav och förväntningar internt är en förutsättning för ett 

framgångsrikt tjänsteföretag. 
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8 Service Management i sjukvården 
Edgren (1992) som vi tar upp nedan är egentligen det enda svenska verk som behandlar 

ämnet Service management och sjukvård. Edgren diskuterar Service management utifrån 

affärsutveckling och kundorganisation. Edgrens studie handlar om hur sjukvårdens 

organisation skulle kunna omformas så att värdet av resurserna som används optimeras och 

kommer patienterna tillgodo. I studien finns referenser från ett stort antal källor inom både 

Service Management och Hälso- och sjukvård. Vårdbehovet är enligt Edgren (1992:21) 

oregelbundet och oförutsägbart. Det är dessutom ett behov som aldrig kan avlägsnas. Inom 

hälso- och sjukvård är produktion och produkt identiska. Leverantören kan ses som en 

nyckelfaktor för att avgöra efterfrågan då patienten inte har tillräckliga kunskaper att avgöra 

detta. 

8.1 Organisation 

Lampou och Anderson (1999:11) har studerat sjukvårdens organisation, bl a på 

Akademiska sjukhuset i Uppsala och har funnit: 

”Enligt vår uppfattning räcker ingen av organisationsanalysens olika modeller 

till för att fånga den komplexa och föränderliga verklighet man möter i 

moderna medicinska och andra organisationer. Av en sådan ansats följer att 

man noga måste konkretisera de multipla referensramar som används när 

empiriska projekt planeras och utförs och när man tolkar det som observerats. 

Men i den organisationsanalys som vi för närvarande har måste dessa 

referensramar alltid betraktas som provisorier. De släpar ofta efter den praktik 

som hela tiden spontant utvecklas i organisationer stadda i snabb förändring. 

Den höga förändringstakten medför att aktörerna ibland verkar tolka sin 

verklighet med hjälp av modeller som genom ny kunskap och ny teknik redan 

är föråldrade. I praktiken tycks inte detta göra så mycket, men det kan 

vilseleda somliga organisationsanalytiker. Det motsatta förekommer också; 

det finns organisationer där aktörerna tror att de arbetar i nya former när de i 

själva verket fortsätter som tidigare. Forskare måste lyssna noga på vad 

aktörer säger om sina organisationer, men de bör ännu noggrannare se på hur 

aktörerna faktiskt agerar. Den som vill bilda sig en uppfattning om modern 

organisationsanalys har det inte lätt och kan bli vilseledd.” 
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Lampou och Andersson (1999:150) gör också en analys av PAL-reformen som syftade bl a 

till att öka kontinuiteten i relationen mellan patient och läkare, där de kommer fram till att: 

”Reformen har inte fått de förväntade effekterna på grund av åtminstone tre 

orsaker. För det första tar den inte hänsyn till existerande variation i 

kontinuitetsbehov. För det andra upplevs den som överflödig pga. andra 

fungerande system för patient-läkarkontinuitet. För det tredje är den inte 

förenlig med sjukvårdskulturen.” 

8.2 Principiell beskrivning av rollerna 

Det finns flera olika benämningar på patienter eller individer som nyttjar den service eller 

de tjänster som hälso- och sjukvården erbjuder. Begreppet patient har utvecklats under lång 

tid, bildat en tradition och bidragit till att forma rollen som patient; en som är tålmodig, har 

tålamod. Enligt Nationalencyklopedin är den svenska innebörden av engelska ord: 

• Patient = tålig, tålmodig. Be patient with = ha tålamod med 

• Nurse = sköta (om), vårda, ha, hysa. 

• Care = bekymmer. Omsorg, omvårdnad, vård, skötsel, noggrannhet  

Nationalencyklopedin har också följande definitioner på centrala begrepp: 

TPatient T, en person som p.g.a. sjukdom eller jämförbart tillstånd har kontakt med hälso- och 

sjukvården i avsikt att få någon form av råd, behandling eller omvårdnad. 

TPatientinformation T, muntlig eller skriftlig information till patienter om sjukdomars 

uppkomst, symtom och förlopp, om förebyggande av sjukdom, om prover och under-

sökningar, om läkemedel och om andra behandlingsformer. 

TPatienträtt T, de regler som gäller den enskilda människans rätt som patient inom hälso- 

och sjukvården och hur man skall förfara när man inte är nöjd med vård eller behandling, 

t.ex. vilken rätt man har till skadestånd. 

TKund T, person som gör inköp eller utnyttjar (viss typ av) tjänstT e.d.T 
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KUND (hos frisör) PATIENT (hos sjukvården) 
Kan välja mellan olika leverantörer. Är hänvisad till en leverantör; sin 

husläkare/vårdcentral/sitt Landsting. 

Får information om tjänsten via aktiv 
marknadsföring 

Får leta efter information om tjänsten 

Betalar när tjänsten utförts Betalar i förskott - via skatt -  samt före leverans 
av tjänsten 

Vid kö eller väntetid. Möjligt att anlita annan 
leverantör av tjänsten 

Vid kö eller väntetid. Fortsätt vänta. Det finns 
bara en leverantör. 

Figur 13 Olikheter mellan kund och patient. Källa: Författarna 

Edgren (1992:15ff) diskuterar och definierar patienten som begrepp och andra alternativa 

benämningar som vårdtagare, kund, gäst, vårdfall, partner och klient: 

Patient En gammal benämning, någon som tålmodigt anpassar sig, passiv mottagare av 
vård 

Vårdtagare Implicit passiv, någon som tar emot vård utan att själv medverka 

Kund Innebär en jämbördig relation med en leverantör i en affärsrelation. Sjukvården 
skiljer sig dock från ett traditionellt kundleverantörsförhållande i så måtta att 
kunden inte alltid har rätt. Edgren menar att en läkare inte bör tillgodose något 
som inte är terapeutiskt rätt eller medicinskt befogat, som t ex att kunden vill vara 
mer sjukskriven, fast denne inte behöver detta 

Gäst Enligt Edgren innebär termen att serviceinnehållet överbetonas i den mån att man 
trivas genom att passas upp, vilket riskerar att ta bort fokus från det faktum att 
gästens egna resurser inte tas tillvara i diagnos och tillfrisknande 

Vårdfall Vårdfall menar Edgren är inte att tänka på mer än i statistiska sammanhang. 

Partner Vanligt i affärssammanhang och associerar till kompanjon, kamrat och 
medspelare. Implicerar också en aktiv relation mellan jämbördiga parter. 

Klient Understryker också en jämbördig relation, konsultklientrelation. Termen är dock 
redan upptagen som en term använd inom socialtjänsten. 

Figur 14 Olika benämningar på patientbegreppet 

Edgren gör dock en klar distinktion mellan kund och patient i det avseendet att en kund 

”alltid har rätt”, dvs. kan besluta om att köpa eller en vara eller en tjänst och från vem, 

medan en patient inte t ex kan bli sjukskriven eller få mer medicin bara för att patienten vill 

det, då det inte är terapeutiskt befogat. Ett annat begrepp som Edgren tar upp (s 56) är 

Prosument, ett uttryck hämtat från Toffler (1982:240-260). Det innebär kortfattat en 

förändrad producent- och konsumentroll, där man som konsument/kund/patient inte som 

tidigare enbart konsumerar det som produceras. Man blir istället en aktiv del i produktionen 

av den tjänst/service som man konsumerar, och får en ny roll som Prosument. 
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8.3 Patientens valfrihet och kvalitet i vården 

Arvidsson och Jönsson (1997:66) diskuterar patientupplevd kvalitet. Om vi först ser frågan 

ur konsumentperspektivet, dvs. den patientupplevda kvaliteten, så är naturligtvis patienten 

själv den som kan bedöma denna. Med valfriheten har det uppkommit ett ökat intresse hos 

vårdgivarna att genom olika patientenkäter mäta patientens tillfredsställelse med vården. 

Sådana mätningar kan sedan användas för ett arbete på att kontinuerligt förbättra kvaliteten. 

Vi kan förvänta att den typen av kvalitetsarbete, som är vanligt i privata tjänsteföretag, 

kommer att bli ett viktigt inslag i framtidens sjukvård.  

Enligt Arvidsson och Jönsson (1997:67) finns det i dag en utbredd oro för successivt 

försämrad vårdkvalitet. Det gäller både den medicinska kvaliteten och servicekvaliteter som 

tillgänglighet, bemötande, kost och logi i sjukhusen osv. I en verksamhet med högt resurs-

utnyttjande och små marginaler slår snabba resursneddragningar ofta hårt på kvaliteten. Det 

är de lättrörliga resurserna som på kort sikt kan påverkas, medan kostnaderna för infra-

strukturen (byggnader, dyrbar utrustning m.m.) är mer trögrörliga (oavsett vem som 

belastas med dem). Att inom oförändrade eller krympande ramar skapa utrymme för 

utveckling och ”guldkant” på verksamheten är en viktig uppgift för ägare och ledning. Hur 

utrymmet sedan utnyttjas är en fråga om både ledarskap och personalens engagemang och 

yrkesansvar. Väsentligast är att prioritera kvaliteten i de prestationer som kommer 

avnämarna till nytta. Hög och kanske kostsam standard på resurserna behöver inte innebära 

hög kvalitet på slutprestationerna.  

Inspiration till ett mer systematiskt kvalitetsarbete kan hämtas från flera håll, t ex i form av 

Benchmarking, där man jämför sig med de bästa i branschen, internt genom kontinuerlig 

vidareutbildning kombinerat med alltid pågående kvalitetsutveckling, samt jämförelser med 

andra professionella, kunskapsintensiva och högteknologiska verksamheter/branscher. 

Kvalitetsarbete måste vara en levande process som ges näring från olika håll. 

Kvalitetsarbete i professionella organisationer utgår primärt från professionens egna 

ambitioner och åtaganden. Utan externt ställda krav och förväntningar på kvaliteten är dock 

risken stor att interna uppfattningar om vad som är god kvalitet förväxlas med den kvalitet 

som kommer avnämarna till godo. Det är därför viktigt att såväl vårdens finansiärer och 

beställare som dess direkta avnämare har möjlighet att kommunicera sina krav och 

önskemål och makt att få dessa tillgodosedda. 
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8.4 Patientval och ökad makt åt patienten 

Saltman (1992:61-62) närmar sig området Service Management i sin diskussion rörande 

patientens tillfredställelse och möjligheter till val och makt. Valmöjligheter kan delas i två 

delar, en logistisk del och en klinisk del. Att kunna påverka logistiskt innebär att kunna få 

inflytande över var, när och av vem patienten skall kunna få vård, t ex att kunna välja vård-

central eller sjukhus. Att ha kliniskt inflytande innebär däremot att patienten skall kunna 

delta i och kunna fatta beslut om sin egen vård. Saltman (1992:67) menar att det inte “är 

långsökt att antyda att de hinder som i avgörande grad avhåller sjukvårdssystemet från att 

ge patienterna makt över ett mycket bredare urval av aktiviteter är organisatoriska och 

politiska snarare än strukturella eller behandlingsrelaterade.”. Som stöd för detta pekar 

Saltman på att patienter i flertal länder visat att de skulle vilja ha förmåga att påverka den 

behandling som väljs ut för dem. Saltman menar också att patienterna utifrån bristande 

lyhördhet för patientens vilja och långa väntetider tar logistiska beslut för att påverka den 

vård de får, genom att t ex välja privat sjukvård. 

Saltman (1992:69) särskiljer fyra faktorer som påverkar patienters förmåga eller vilja att 

välja i en vårdsituation. Dessa kan delas upp i primära faktorer som avspeglar system-

beroende hinder eller möjligheter. Till sekundära faktorer hör t ex social, psykologisk och 

demografisk påverkan. 

I. Primära skillnader • Sjukvårdens uppbyggnad 
• Sjukvårdens finansiering 
• Typ av vård, akut kontra elektiv (planerad) 
• Antal accepterade behandlingsalternativ 

II. Sekundära påverkande faktorer  
A. Sociala faktorer • Utbildning 

• Yrke 
• Socialgrupp 
• Sociala nätverk 
• Religiöst engagemang eller 

folkgruppstillhörighet 

B. Psykologiska faktorer • Mental inställning  
• Barndomserfarenheter 

C. Demografiska faktorer • Landsbygd kontra stad 
• Majoritet kontra minoritet (folkgrupps- eller 

rastillhörighet) 
• Ålder 
• Kön 

Figur 15 Faktorer som påverkar patienters beslutfattande. Källa: Saltman (1992:70) 
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Något som enligt Saltman (1992:76) kan vara lika viktigt som att ha verkligt inflytande är 

att uppfatta sig ha inflytande och valmöjligheter.  

Saltman (1992:78) sätter också upp antal mål för patientinflytande som berör förbättringar 

inom det logistiska området i form av kortare vårdköer, fler bokningsbara tider, lyhördhet 

inför patientens önskemål om information, men även inom det kliniska området, med direkt 

inflytande och deltagande planerad vård, rehabilitering och långtidsvård. 

• Minskning av logistiska hinder (köer, etc.) 

• Inflytande på behandlingsbeslut 

• Inflytande över budgetallokering 

• Förbättring av vårdens kvalitet 

• Direkt medbestämmanderätt i konsumtion av välfärdstjänster 

• Direkt politiskt ansvarsutkrävande av vårdgivarna  

• Utbildning för att kunna välja och vara självständig 

• Legitimering av beslutsfattande inom hälso- och sjukvården 

Patienterna måste vidare, enligt Saltman, ha inflytande över budgetallokering, patienternas 

val skall styra vart pengarna skall gå, inte att det är vårdgivare eller administratörer som 

fattar grundläggande resursfördelningsbeslut. Med förbättring av vårdens kvalitet menar 

Saltman att vården allmänt sett håller hög kvalitet, men att det gäller att se till att patienter 

på mindre enheter och i glesbygden kan ges en vård av samma standard som vid större 

sjukhus och att jämförbara behandlingsresultat därmed kan uppnås. Medborgarna borde i 

likhet med andra typer av inflytande, som ekonomiska, politiska och socialförsäkrings-

mässiga, även ha inflytande på andra välfärdstjänster som t ex sjukvård och utbildning. 

Möjligheterna att utkräva ansvar av vårdgivarna kommer då patientval etableras. Läkare 

och sjuksköterskor blir på ett annat sätt ansvariga inför patienterna, de som de betjänar, 

istället för ansvariga inför politiker och administratörer. Ett sjukvårdssystem där med-

borgarna känner att de har möjlighet att påverka besluten i den direkta vården, innebär 

sannolikt att sjukvårdssektorn betraktas som politiskt legitim och förtjänt av medborgarnas 

stöd. Sammantaget kan ett bemyndigande av patienten och ett lämpligt utformat patientval, 

innebära att medborgarna på sikt inser att deras deltagande och beslut kan bygga upp en ny 

offentlig sjukvård som snarare ökar än minskar valmöjligheterna för andra medborgare. 
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Saltman (1992:101) sammanfattar att det kommer att krävas nya politiska ansatser för att ge 

patienterna ökat inflytande, något som han också understryker i ett citat (s47) från Winkler 

(1990:5): 

”Inflytande på planeringen… räcker inte. Som patienter behöver vi instru-

ment som skyddar oss, som konsumenter behöver vi mekanismer som ger 

oss makt och som medborgare behöver vi organisationer som ger oss ett 

ord med i laget när beslut ska fattas” 

8.5 Service management – affärsutveckling och kundorganisation 

Edgren (1992) diskuterar Service management utifrån affärsutveckling och kund-

organisation. Edgrens studie handlar om hur sjukvårdens organisation skulle kunna 

omformas så att värdet av resurserna som används optimeras och kommer patienterna 

tillgodo. Edgren (s18) försöker också definiera begreppet hälsa och kommer fram till att 

hälsa är en process i vilka vi kan förebygga sjukdom och påverka vår livsstil. Edgren menar 

att sjukvården och den medicinska modellen snarare ser sjukdom som ett tillstånd, där man 

antingen är frisk eller sjuk och att hälsan skall återställas. Att se hälsa som en process 

innebär att individen kan ta en aktiv roll i processen, medan den traditionella modellen 

innebär en passivisering av individen. Edgren exemplifierar detta med ett citat från Paine 

och Tjam, (1988:10): 

…lie still, do as you’re told, keep quit, and we’ll make you better. 

8.5.1 Beslutsmodell - Patient-läkare 

Edgren (1992:65) citerar Siegel (1990) som menar att den avgörande faktorn för kvalitet i 

läkarpatientrelationen, är patientens delaktighet i beslutsprocessen. Edgren refererar till en 

modell, Green (1988:33-45),  

Modell Rollfördelning mellan läkare och patient 
1. Traditionell Läkaren beslutar. Patientens tillit och förtroende ersätter 

behovet av samtycke 

2. Informerat samtycke Läkaren bestämmer med patientens samtycke 

3. Samarbete Gemensamt samtycke 

4. Patientval Patienten beslutar med läkarens rådgivning 
Figur 16 Beslutsmodell Patient – Läkare. Källa Green (1988:33-45) 
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Edgren (1992:179) gör iakttagelsen att: Ju större kundens behov av differentieradTPD

25
DPT vård är, 

desto effektivare blir kundmedverkan. Edgren (1992:187) drar också slutsatsen att: ”Ju 

osäkrare efterfrågesituation, desto effektivare att eftersträva en flexibel resurssamman-

sättning av interna och externa resurser och att inte låsa sina resurser i permanenta system.”. 

9 Övriga teorier och modeller 
9.1 Maslows behovstrappa 

Maslow (1954) antog att det finns fem nivåer av mänskliga behov: kroppsliga behov, 

trygghet, gemenskap och tillgivenhet, uppskattning och självförverkligande. Den grund-

läggande principen är att först när behoven på en lägre nivå har tillfredsställts, blir behoven 

på nästa nivå viktiga. 

9.2 Flödesschema 

Øvretveit (1994:54-55) har beskrivit en modell för att förstå kundens upplevelser av 

service. Genom att studera service utifrån kundens perspektiv går det att identifiera 

situationer där kunden upplever servicen som dålig, dvs. när upplevelsen inte motsvarar 

förväntningarna. 

Kundens upplevelser

Kundens förväntningar

Kundens upplevelser

Kundens förväntningar

 
Figur 17 Processmodell för servicekvalitet. Källa: Øvretveit (1994:54-55) 

Øvretveit (1994:54-55) beskriver sin flödesmodell:  

“The flow-process model provides a framework for examining the service 

to understand clients’ perceptions and to identify opportunities for error and 

fail points - points where problems frequently occur. By tracing a typical 

client’s career through the service from their point of view, it is possible to 

identify situations and encounters where the client may perceive the service 

to be poor. That is where their expectations are higher than their 

experiences. To improve Client Quality the service will need to eliminate 

problems which cause dissatisfaction, and take opportunities to manage 
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clients’ expectations so that the service can meet or exceed them. The flow-

process model is especially useful for helping staff to consider their service 

from the client’s point of view, and to gain a greater understanding of their 

part in the overall process. It breaks down the service into a series of steps 

which can be considered one by one.”  

10 Patientnära IT i vården 
När patienter remitteras från husläkare och vårdcentraler till specialistvård på sjukhus 

uppstår ofta problem i hanteringen av vårddokument som t.ex. remiss och epikris, vilket 

leder till långa ledtider i hanteringen, beroende på felaktiga eller saknade uppgifter och 

bristande rutiner kring hanteringen av dessa dokument och i sista ledet till en försämrad 

service gentemot både patient och vårdbeställare. Överhuvudtaget så är långa ledtider ett 

problem i hanteringen av information inom hälso- och sjukvård. Ledtiderna för bl.a. 

remisser och epikriser är i många fall onödig och skapar irritation både hos patienter och 

beställare. Stora delar av vårdprocessens administration hanteras helt eller delvis manuellt 

trots IT-stöd, vilket medför långa väntetider för kund och patient och inte sällan brister i 

kvalitet. 

Trots stora satsningar på IT inom hälso- och sjukvården är många system inom slutna och 

har svårigheter att kommunicera med andra system. Det finns heller ingen ansvarig 

myndighet för kontroll och utveckling av ett gemensamt IT-system inom hälso- och 

sjukvården, vilket leder till att utvecklingen ofta sker individuellt inom ett landsting eller på 

ett sjukhus.  

Som tidigare nämnts är lejonparten av IT inom sjukvården inriktat på att öka den inre 

effektiviteten, få IT-system eller applikationer som är till för att öka patientens möjligheter 

till kontakt med vården och med ett aktivt informationsutbyte mellan patient och vård-

organisationer. Det finns dock några få exempel på patientnära IT: 

• Vårdguiden är ett bra exempel på IT som vänder sig till patienter, dock enbart i 

Stockholms län.  

• Landstinget i Uppsala län. Ett försöksprojekt där patienterna vid en vårdcentral fick 

möjlighet att få tillgång till delar av sin journal. Försöket stoppades av Data-
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inspektionen och dom avkunnades i Länsrätten som innebar att försöket är olagligt. 

Ett liknande försök finns etablerat inom Landstinget i Linköping. 

• Ett annat exempel från Landstinget i Uppsala län är ett försök att låta invånarna boka 

tid hos sin husläkare via e-post. Svar utlovas inom 2 dagar. 

Projektet SJUNETTPD

26
DPT, som under 1999 – 2000 samlade en rad olika projekt inom 

telemedicin och elektronisk handel. Ett av de konkreta resultaten från det projektet var en 

trygg och säker infrastruktur för utbyte av information mellan sjukvårdens organisationer 

med möjlighet att lägga in tjänster med varierat innehåll som t.ex. elektronisk 

remisshantering, fakturering, för att ge några exempel. Tyvärr har inte tjänsteutbudet 

utvecklats som det kanske var avsett. 

IT i Sverige kan sägas vara långt framme vad gäller teknik. Möjligheterna att skapa ny IT, 

att integrera system, skapa mobila system, möjligheter att arbeta med IT var som helst, har 

utvecklats mycket bara under de senaste 5 – 10 åren vilket gör att det borde finnas goda 

förutsättningar för att åstadkomma intelligenta lösningar inom hälso- och sjukvårdsområdet. 

Få saker är tekniskt omöjliga, de är bara olika svåra. 

Sammanfattningsvis kan ändå konstateras att möjligheterna inom IT-området är stora, 

åtminstone vad tekniken anbelangar. Tekniken utgör inget problem, men möjligen 

tillämpningen av den.  
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11 Analyserande diskussion 
Vi kan konstatera att det råder en samstämmighet inom de områden vi tagit upp ovan. 

Visionerna stämmer väl överens med teorier och modeller inom Service Management och 

det syns som om detta i mångt och mycket är vad patienterna efterfrågar eller åtminstone 

tycks efterfråga i olika undersökningar. Ser vi till intentionen i de lagar och förordningar vi 

studerat så kan vi påstå att dessa också pekar i riktningen mot en ökad delaktighet för 

patienten i sjukvården, när det gäller information och beslut rörande den egna hälsan. Vi vet 

också att IT är tämligen utbyggt inom vården, även om mycket återstår vad gäller 

integration mellan IT-system och IT inom sjukvården som vänder sig till patienten.  

Varför ser det ut som det som det gör? Kan bristen på konkurrens vara ett hinder för 

tillgänglighet och ökad service? Är det så att de senaste årens nedskärningar inom vården 

har gjorts på fel ställen, så att man hamnat i den strategiska fallgropen med följden att de 

negativa kostnaderna inom sjukvården har tagit överhanden? Vi tror att det är så, och att 

det inverkat negativt på patientens möjligheter att påverka och vara delaktig i sin egen vård. 

Vår analys berör ett par områden som är av största vikt för en ökad tillgänglighet och 

service. Det är barriärer och en del utmaningar som vården själv kan förändra och andra där 

man mer eller mindre kan påverka situationen, kanske på längre sikt.  

Vidare har patientens möjligheter att kunna välja i en vårdsituation betydelse för vilken 

vård denne kan få eller när han eller hon kan få den. Informationen i sjukvården kan ses ur 

två perspektiv; ett personorienterat och ett IT-orienterat synsätt som innebär ett huvudfokus 

på VAD som skall hanteras och sedan HUR det skall realiseras. Till sist för vi en diskussion 

kring sjukvårdens servicekvalitet och de förväntningar som man som patient kan ha på 

sjukvården, givet hur annan service och kvalitet ser ut i andra branscher. 

11.1 Barriärer/Utmaningar 

För en fungerande dialog och kommunikation som underlag för förbättrad patientservice 

finns både direkta och indirekta barriärer. De direkta är sådana som sjukvården själv kan 

åtgärda, medan de indirekta är sådana som sjukvården kan påverka men själv inte har 

ansvar för. Utmaningen för sjukvården är att minimera dessa barriärer och se dem som 

förbättringsmöjligheter.  
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11.1.1 Direkta barriärer – Relationen Patient - Sjukvård 

Som framgår av redovisningen av patienters erfarenheter finns det - ur patientens synpunkt 

stort behov av att förbättra sådana viktiga faktorer som: 

• Förtroende 

• Tillgänglighet 

• Väntetider 

o för kontakt 

o för besök/diagnos/remiss 

o för behandling 

• Bemötande från all sjukvårdspersonal 

• Tillgång till information 

• Möjlighet att prata med sjukvårdspersonal om sin hälsa/sjukdom 

• Kontinuitet i vården 

• Val av vårdgivare 

• Delaktighet i beslut ang. vård/behandling 

• Kontroll över vad som händer med dem i vården 

• Möjlighet att ta mer ansvar för sin egen hälsa 

• Säkerhet/sekretess/integritet 

11.1.2 Direkta barriärer – Inom sjukvården som påverkar relationen med patienter 

Verktygen för att registrera, söka och kommunicera information om patienterna är 

otillräckliga och oenhetliga på många ställen i vården. De medger inte överföring och annan 

gemensam användning av information i enkla och säkra former. Vårdpersonal har problem 

att få tillgång till, utbyta och sammanställa information om patienter som får vård på flera 

ställen och av flera vårdgivare. Patienter och närstående har ofta problem att lokalisera och 

få tillgång till information om sin tidigare vårdTPD

27
DPT. Enligt en andrahandsuppgift hos Fölster 

m.fl. (2003:65) uppskattar organisationen Carelink att det finns mellan 400 och 800 olika 

IT-system inom varje Landsting. Det finns 20 landsting x minst 400 IT-system = ca 8 000 

olika IT-system i svensk sjukvård. Relevansen i dessa uppgifter är dock något man 

ifrågasätta. 
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Definitionen av IT-system kanske ibland gör att även mindre typer av applikationer eller 

enstaka program hamnar under rubriken IT-system. Utifrån Christer Hedlunds egna 

erfarenheter är det snarare fråga om ca 100 - 150 olika typer av system, små som stora, 

inom ett Landsting. Flera av dessa återfinns med all sannolikhet i flera av Landstingen, då 

de bedriver i princip samma verksamheter. Utöver detta så finns ofta en mängd mindre 

tillämpningar som inte rimligen kan räknas till kategorin system. Trots detta så är det totala 

antalet olika system anmärkningsvärt högt i en verksamhet som inte torde skilja sig alltför 

mycket, landsting emellan. 

11.1.3 Indirekta barriärer - utanför sjukvårdens kontroll, men är möjliga att påverka. 

Det finns också ett antal indirekta barriärer som visserligen ligger utanför sjukvårdens 

kontroll, men som ändå torde vara möjliga att påverka genom samverkan mellan staten, 

landstingen, kommunerna och aktörer i IT-branschen. Det rör främst: 

• Terminologi 

• Standardisering 

• Infrastruktur 

• Gränssnitt 

• Identifiering 

• Säkerhet 

• Juridik 

Ett annat område av särskild vikt och som innebär att alla inte kan nyttja all möjlig teknik, 

är avsaknad av kommunikationsmedel. Många medborgare använder inte, eller har inte 

tillgång till Internet, e-post och mobiltelefoni vilket kan utgöra ett hinder för en effektiv 

kommunikation mellan patient och sjukvården. 

• Av samtliga svenskar var det år 2003, 29 % som aldrig använde Internet. I gruppen 
65-74 år var siffran 80 %TPD

28
DPT. 

• 42 % av svenskarna saknade år 2003, e-postadress. I gruppen 65-74 år var det 82 % 
som saknade e-postadressTPD

29
DPT. 

• Den sista juni 2003TPD

30
DPT fanns det ca 8,4 miljoner abonnemang och kontantkort till 

mobiltelefoner i Sverige. I åldersgruppen 61 – 75 år var det dock 24 % som saknade 
abonnemang eller kontantkortTPD

31
DPT.  
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11.2 Patientens förväntningar på vården 

Det torde vara rimligt att anta att människor vill ta ansvar för sin hälsa och vara delaktiga i 

vård och behandling närhelst sjukdom eller ohälsa inträffar. Själv känner man sin egen 

kropp och sitt hälsotillstånd bäst. Detta borde då innebära att man som patientTPD

32
DPT, kan med-

verka aktivt i hela vårdkedjan från det att patienten vill komma i kontakt med vården tills 

dess att behandling och rehabilitering är slutförd. Detta resonemang borde också ligga till 

grund för hälso- och sjukvårdens regelverk, hur den organiseras och styrs, så att hälso- och 

sjukvården möjliggör ett mer aktivt deltagande för patienten och att ett mer jämbördigt 

förhållande kan råda mellan patient och hälso- och sjukvårdens organisationer. 

En ökad patientmakt innebär en förskjutning av fokus från producenten till patienten, 

användaren, vårdkonsumenten eller vilken annan beteckning som används. Som med-

borgare har vi både skyldigheter och rättigheter, t ex rösträtt vid 18 års ålder, värnplikt vid 

18 år, etc. Listan med rättigheter och skyldigheter kan göras lång. Vi har möjlighet att välja 

det företag som levererar de bästa, billigaste och snabbaste tjänsterna eller produkterna. 

Valfrihet och konsumentmakt är något som vi kanske vant oss vid, eller börjar ta till oss.  

Monopolen, oavsett och de är privata eller statliga, ger oss inga valmöjligheter och tillgång 

till alternativa lösningar, vilket ger oss medborgare liten möjlighet att delta och påverka. Är 

en organisation ensam på sin spelplan, så behöver den inte anstränga sig för att behandla 

sina kunder, medborgare, patienter med tillgänglighet, servicekänsla och respekt.  

Jämför t ex TeliaSonera som gått en lång väg från Kungliga Telegrafverket via ett 

Televerket till dagens företag, ett stort börsnoterat företag på en avreglerad Telemarknad. 

Många tjänster och produkter i dagens samhälle är av hög kvalitet och underlättar vårt 

dagliga liv. Vi kan utföra alla våra banktjänster hemifrån via Internet. Vi kan söka varor och 

tjänster på Internet och betala dessa direkt, ofta till ett lägre pris än i butiken. Vi kan enkelt 

anmäla oss sjuka till försäkringskassan när vi är sjuka eller har sjuka barn. Äger vi en bil så 

kan vi boka besiktning via Internet eller service hos någon verkstad. När du sedan kommer 

till verkstaden har du din egna personliga serviceman (oftast en man) som tar hand om både 

dig och din bil och som alltid ringer upp om det tillstöter något problem under service och 

naturligtvis ringer och berättar att arbetet är klart. Efter service eller reparationen får du 

givetvis ett utförligt serviceprotokoll. Många företag och organisationer utökar 
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kontaktvägar och öppettider för att främja kontakterna med sina kunder, klienter och 

medborgare. 

Snabb och kvalitativ service och framförallt tillgänglighet börjar bli något som vi förväntar 

oss idag och kanske till och med kräver. Sammantaget så kan vi själva delta i tjänste-

produktionen på ett helt annat sätt än tidigare och vi upplever att vi får en högre kvalitet, 

även om detta inkräktar på vår tid. En återgång till gamla sätt vore otänkbart. Vem skulle 

vilja ha tillbaka bankboken på bekostnad av bankomatkort, banker som bara har öppet till 

15.00 istället för dygnet runt via Internet, lördagsstängt på Systembolaget, etc. 

Vi tror att vi medvetet eller omedvetet jämför den kvalitet eller utförande av tjänster från 

ena branschen till den andra oavsett om det är privata företag eller statliga verk och 

myndigheter. Ofta kan vi kanske inte ens skilja dem åt. 

Kanos kurva som används för att beskriva kvalitet i relation till kundnöjdhet anser vi vara 

tillämpbar på sjukvården. 

 
Figur 18 Kanos kurva. Källa: Holopainen et al(2001:130) 

Enligt Holopainen et al (2001:131) bygger kundnöjdhet på fyra olika kvalitetsparametrar: 

1. Måstekvalitet är en kvalitet som man som kund förväntar sig att finna i en produkt 
eller tjänst. Om denna saknas leder det till missnöje. Finns den så innebär det bara 
ett konstaterande att varan eller tjänsten uppfyller vår förväntade uppfattning om 
kvalitet.  

2. Linjär kvalitet innebär i korthet, ju mer desto bättre. 

, Attraktiv kvalitet 
- en positiv överraskning 

Måstekvalitet

Linjär kvalitet 

Attribut 
saknas 

Attribut 
finns 

Nöjd kund

Missnöjd kund

Värdelös kvalitet
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3. Attraktiv kvalitet är ofta något som är okänt tills dess att det inträffar och kan 
således inte leda till missnöje om det saknas. När kvalitetsegenskapen uppträder 
innebär det att kunden blir positivt överraskad och nöjdheten ökar. 

4. Värdelös kvalitet är kvalitetsegenskaper som är värdelösa och som ingen kund tar 
notis om. 

Kanos kurva kan mycket väl översättas till sjukvård och de kvalitetsegenskaper som man 

kan förvänta sig att sjukvården levererar i relationen med patienten. T ex kunna välja vem 

som skall utföra vården, boka sin egen besökstid när det passar en själv direkt via Internet, 

få utförliga “serviceprotokoll” efter sitt vårdbesök kan betraktas som attraktiva 

kvalitetsegenskaper. Att ha sin personliga husläkare och att kunna få personlig kontakt med 

sjukvården hör till den måstekvalitet som sjukvården måste kunna klara av. Ett exempel på 

värdelös kvalitet, är när en husläkarmottagning eller en klinik på ett sjukhus enbart har 

telefonsvarare, utan möjlighet att få prata med någon vårdpersonal. 

11.3 Patientens möjlighet att välja 

Vi har möjlighet att välja elbolag, telekomleverantör och vem som skall ta hand om våra 

pensioner och hur dessa skall förvaltas. Vi har sedan länge kunnat utöva patientval och 

patientmakt när det gäller tandläkare. Vi kan välja den tandläkare som vi känner förtroende 

för. Inom vården är det annorlunda. När det gäller det som kanske är det viktigaste som 

finns, vår hälsa, har vi egentligen ingen möjlighet att kunna påverka vem eller vilka som 

skall tillhandahålla detta. Detta styrs av andra. Bristen på konkurrens, är kanske en sak som 

påverkar detta, men kanske också det faktum att vi inte kan välja var vi vill bli behandlade 

eller av vem. Var du bor påverkar också dina möjligheter till att få vård. Om du t ex bor i 

Göteborg och behöver en s.k. ballongsprängning, så anses inte den vara akut och personen 

blir uppsatt på väntelista, med följd att det senare kan bli ett akutbesök eller att patienten 

hinner avlida innan det planerade ingreppet skall ske. Hade personen istället bott i Hallands 

landsting, kunde han ha fått denna vård omedelbart, eftersom Halland avtalat om dessa 

behandlingar av Landstinget i Göteborg. Var du bor har alltså betydelse. Patientens makt är 

således begränsad. Det kan närmast liknas vid en monopolsituation, där bristen på 

konkurrens får direkta konsekvenser för patienten. Vi liknar detta vid en inlåsningseffekt 

där patienten är hänvisad till den vård som det egna landstinget tillhandahåller, vare sig den 

finns tillgänglig i det egna landstinget eller är upphandlad av hos annat landsting eller annan 

vårdgivare. 
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Vad kan man göra åt detta? Kanske behöver sjukvården en liknande centralt styrd 

verksamhet som finns inom Socialförsäkringen, där Riksförsäkringsverket är 

tillsynsmyndighet för försäkringskassorna, med rätt att bl a stifta lagar och författningar om 

t ex användandet av IT. En sådan styrmodell skulle åtminstone inverka positivt på 

utvecklingen av IT inom sjukvården. Dessutom behöver en förändring komma tillstånd så 

att patienterna får ett reellt inflytande inom sjukvården på samma sätt som man har 

inflytande över andra samhällstjänster som t ex utbildning och barnomsorg, där patientens 

möjligheter att välja respekteras och intentionerna i t ex Hälso- och sjukvårdslagen blir 

vägledande. Ett ökat patientinflytande kommer att ställa krav på förändring av sjukvården, 

där sjukvården öppnar upp sig så att patientens kunskap tas tillvara som en resurs. För att 

kunna göra detta måste sjukvården ta ställning till Grönroos tankegångar, se nedan: 

• Att förstå den nytta kunden får genom att konsumera eller använda organisationens 
erbjudande och hur tjänster var för sig eller tillsammans med fysiska varor eller 
andra påtagliga ting bidrar till denna nytta, det vill säga att förstå hur den totala 
kvaliteten upplevs i kundrelationen, och hur den förändras i takt med tiden. 

• Att förstå hur organisationen (personal, teknologi och fysiska resurser, system och 
kunder) skall kunna producera och leverera denna nyttighet eller kvalitet. 

• Att förstå hur organisationen bör utvecklas och styras så att den avsedda 
nyttigheten eller kvaliteten uppnås. 

• Att få organisationen att fungera på ett sådant sätt att denna nyttighet eller kvalitet 
uppnås och de mål som de inblandade parterna (organisationen, kunderna, andra 
parter, samhället etc.) formulerat uppnås.  

11.4 Olika synsätt på information 

Mängden och komplexiteten av Hälso- och sjukvårdsrelaterad information har ökat till en 

sådan omfattning att den största delen i alla vårdorganisationers verksamhet är hantering av 

information. Hälso- och sjukvård är uppenbart en informationsintensiv bransch som i hög 

grad är beroende av informations – och kommunikations teknologier, IT. IT är två ord eller 

begrepp. Först information, sedan teknologi. Denna ordningsföljd är fundamental för att 

förstå vad IT är och kan innebära. 

Först, ”viktigast” är information, hur flödet och processerna skall utformas för att i 

organisationen nå både intern och extern effektivitet. 

Sedan, val av teknik för att hitta bästa möjliga hjälpmedel som ger maximal effekt av 

informationen. Drucker (2000:79) beskriver något han kallar för den Den nya 

informationsrevolutionen, eller Från: ”T: et” till ”I: et” i IT. 
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”Hittills har informationsteknologin koncentrerat sig på Datainsamling, 

lagring, överföring och presentation av data. Den har varit fokuserad på 

”T:et” i IT. De nya informationsrevolutionerna fokuserar istället på ”I:et”. 

De frågar: ”Vilken INNEBÖRD har informationen och vilket är dess 

SYFTE’?” Och detta leder snabbt fram till en omdefinition av de uppgifter 

som ska utföras med hjälp av information och därmed också till en 

omdefinition av de organisationer som utför dessa uppgifter.” 

Det finns (alltför) många exempel på att utformning och implementering av IT-system sker 

utan att man tar hänsyn till hur människan använder och delar med sig av information. 

Detta leder till dålig effektivitet och (onödigt) låg nytta av systemen. Ett sätt att undvika 

detta är att utforma IT-system med fokus på hur människan använder information, inte på 

vad som är enklast för att passa IT-avdelningar. Alltså, först människans behov, sen 

utforma och anpassa IT-system så att de tillgodoser dessa behov. I XFigur 19X nedan visas 

skillnaden mellan ett IT-orienterat och personorienterat synsätt. 

IT–orienterat synsätt Personorienterat synsätt 
Fokus på datoriserad information Fokus på breda, öppna informationsvägar 

Betoning på att skaffa information Betoning på att använda och dela med sig av 
information 

Utgår från entydig betydelse av termer och 
begrepp 

Utgår från flera olika betydelser 
Termer och begrepp 

Systemet är stängt när det är designat Systemet är öppet för ständig förändring 

Bygger UenU struktur för hela organisationen Bygger sak-gemensamma strukturer 

Utgår från överensstämmelse fastställda regler 
med 

Utgår från flexibilitet för att kunna påverka och 
förändra 

Bestämmer människors informationsmiljö Låter människor bestämma sin egen 
informationsmiljö 

Figur 19 Skillnad mellan IT-orienterat och personorienterat synsätt på information 
Källa: Översatt och anpassad av författarna. Bygger på DavenportP

 
P, Thomas, H. Saving IT`s Soul: Human – 

Centered Information Management. Harvard Business Review on The Business value of IT, 1999. 

Utifrån dessa förutsättningar blir målet att utforma ett informationssystem som 

tillhandahåller korrekt information, på rätt sätt, vid rätt tillfälle till rätt person (er). Enligt 

vår mening är tekniken idag så välutvecklad att det inte torde finnas några hinder av teknisk 

art för ett bättre utbyggt och mer integrerat IT-stöd i sjukvården med en inriktning på 

patientens nytta och möjligheter att delta i vårdarbetet. 
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11.5 Konklusion 

Patienten avgör och jämför sjukvården med vilken annan service- och tjänsteverksamhet 

som helst, och utgår då från sina mest positiva erfarenheter. T ex IKEA – konceptet, Do it 

your self, you are hired. Det är du som gör en del av jobbet själv, oavlönad. Det är du som 

offrar tid och bensinkostnader och hemtransport för att få konsumera något, som du sedan 

får montera, för att slutligen ta hand om emballaget. Framtidens vård handlar inte om att 

arbeta mer, utan om att arbeta enklare, smartare och i nya konstellationer. Det kan ske 

genom att inom vården tillämpa ”IKEA – konceptet”, som innebär att patienten själv gör en 

stor del av vårdarbetet, Do it your self. Den professionella vården tillhandahåller paketet, 

med inneliggande bruksanvisning och returrätt samt omfattande kundtjänst eller Helpdesk.  

Som stöd för vår uppsats har andra kommit fram till liknande resultat som vi. Picker 

instutetTPD

33
DPT har gjort följande rekommendationer: 

• Främja samverkan mellan patienter, närstående och professionella 

• Öka satsningarna på information och rådgivning 

• Öka satsningarna på information 

• Öka tillgängligheten och kontinuiteten genom mer varierad kompetens bland 
personalen samt ett system där patienten hanterar journalen 

• Valmöjligheter måste kombineras med information om kvalitet och resultat från 
respektive vårdgivare 

Sensemaking: Verkar sjukvårdens nuvarande sätt att skapa relationer med patienten vettigt, 

rimligt? Är det lätt att förstå? Går det att skapa förståelse för det nuvarande, traditionella, 

eller ska vi bjuda in patienterna till dialog och kommunikation? Nu patient, sen vård-

konsument, och längre fram, kund eller kanske prosument? Oavsett benämning så ger bl a 

beslutsmodellen i XFigur 16X en fingervisning i vilken riktning utveckling är på väg, dvs. mot 

ett mer jämlikt förhållande mellan patienten och sjukvården. 

I nästa avsnitt presenteras vår modell för en ökad service och tillgänglighet med 

utgångspunkt från vår analys. Vi menar att det är en självklarhet med ett ökat inflytande för 

patienten, vilket vår modell också avspeglar.  
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12 Modell för ökad servicenivå inom sjukvården 
Vårt empiriska material indikerar behov av ökad servicenivå i svensk sjukvård. Det är 

ledningens ansvar att i sina organisationer utforma system/rutiner som tillgodoser detta 

behov, och formulera och tillämpa ett Service Management-perspektiv med patientens 

behov i centrum, genom hela vårdprocessen.  

Vid utformningen av vår modell har vi använt och monterat ihop många olika delar som vi 

hämtat från de olika teorier, metoder och modeller som vi tidigare redovisat i detta arbete. 

Utgångspunkten har varit att försöka utforma en modell som sätter patientens behov av 

ökad service inom sjukvården, i centrum. Vi har även ambitionen att visa patientservice 

som en process, och har fyllt processen med innehåll och aktiviteter. Vidare har modellen i 

sig själv potentialen att fungera som en ”checklista” vid utbildning, implementering, 

uppföljning, utvärdering och ständig förbättring av sjukvårdens relationer till patient (er). 

Vi tror att modellen också kan bidra till att ge sjukvården ett gemensamt språk och en 

gemensam referensram när det gäller patientservice. 

Vår modell består av två delar med tre funktioner för att täcka in den helhet som vi avsåg i 

inledningen av detta arbete. Det är dels modellen för Serviceflöde som är ett redskap för att 

utvärdera och förstå patientens upplevelse i syfte att utveckla och förankra visioner och mål 

i den egna organisationen. Servicetrappan beskriver sjukvårdens grad av service i 

relationen till patienten och kan vara ett hjälpmedel för utformning av en servicestrategi. 

Den kan även vara till hjälp vid realisering av framtagen strategi. 

Modellen beskriver fem olika områden av vikt. Teknisk tillgänglighet. Detta område 

innefattar främst en infrastruktur för IT, men utifrån ett informationsperspektiv. Rätt IT som 

främjar patientens möjligheter till medverkan och medbestämmande och som tillför och gör 

nytta inom organisationen, ger förutsättningar och möjliggör senare steg i trappan. Det 

handlar om att flytta från T till I, så mer arbete läggs på att tydligare definiera 

problemställningar och utifrån dessa resonera fram vad som behöver göras,. Detta kan göras 

genom att rikta in sig dels på patientens behov av IT för den service som han eller hon 

önskar, men även på behov hos de individer ur verksamheten som skall använda IT för att 

leverera service till patienten. Kontakt innebär att tillskapa kontaktmöjligheter anpassade 

till patientens behov och önskningar, men det handlar också om att minska ner på väntetider 
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och öppna upp för en mer personlig kontakt mellan patienten och sjukvården. Personlig 

kontakt och bemötande syftar till att öka intresset för patienten som individ och att ta till 

sig en förståelse för patienten. En viktig aspekt som kanske glöms bort när det gäller service 

är det faktum att vårt kroppsspråk påverkar hur vi upplevs i en relation till en annan individ. 

Engagemang och personlig framtoning är viktigare än man tror. Med Dialog avses att sjuk-

vården i nära dialog tillsammans med patienten beskriver och diskuterar med patienten. 

Sista steget Överenskommelse innebär att patienten har tagit en aktiv roll i processen och 

en ökad service för patienten är uppnådd. 

12.1 Modell för serviceflöde 

Denna del i vår modell för ökad service inom sjukvården syftar till att ta reda på de 

förväntningar som patienten har på sjukvården och upplevelsen av den service som 

patienten uppfattar, utifrån de områden som modellen beskriver. I de fall patientens 

förväntningar är större än upplevelsen, leder detta missnöje. De situationer som leder till 

upplevd dålig service kan sedan ligga sedan till grund för ett internt förändringsarbete. 

Patientens upplevelser

Patientens förväntningar

Tillgänglighet                 Kontakt                      Bemötande                    Dialog                       Överenskommelse

Patientens upplevelser

Patientens förväntningar

Tillgänglighet                 Kontakt                      Bemötande                    Dialog                       Överenskommelse  
Figur 20 Modell för serviceflöde 

Källa: Bearbetad av författarna och bygger på Fig. 3.3, Client Quality flow-process model, sid. 54, i Øvretveit 
Jhon. (1994). Health Service Quality – An introduction to quality methods for health services. Blackwell 

Scientific Publications, Oxford. 

I takt med att servicenivån ökar, blir också upplevelsen för patienten större, så att de möter 

och ibland överträffar förväntningarna, dvs. nöjdare patienter. 
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12.2 Servicetrappan 

På samma sätt som Maslows behovstrappa är basal för att beskriva människors grund-

läggande behov, är patienters servicebehovstrappa grundläggande för service inom sjuk-

vården. Först när behoven på en lägre nivå har tillfredsställts, blir behoven på nästa nivå 

viktiga och möjliga. Maslovs behovstrappa, översatt till sjukvården ger följande principiella 

modell för sjukvårdens grad av service i relationen till patienten. 
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Figur 21 Servicetrappan. 

12.3 Realisering av modellen 

De två modellerna ovan kan att fylla tre olika funktioner i en utvecklingen mot en Service 

Managementorganisation. 

Visioner och mål. Serviceflödesmodellen, se XFigur 20X, illustrerar processen när 

organisationen skall utforma sin vision och sina mål. I den interna förankringsprocessen kan 

den bidra till att skapa förståelse för vad organisationen skall uppnå och hur den vill 

uppfattas. 
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Strategi. Servicetrappan, se XFigur 21X, visar hur en organisation kan arbeta för att nå sin 

vision och sina uppsatta mål. 

Checklista. Modellen i XFigur 21X, kan också ses som en checklista i ett förändringsarbete. 

Uppifrån och ner används modellen för att kartlägga och beskrivs patientens behov och 

önskemål på respektive trappsteg. Vid sista trappsteget finns sedan ett välgrundat underlag 

för förändring, utgående från patientens behov och önskemål. Nerifrån och upp används 

modellen för genomförande av förändringar, som då är en stegvis färd mot det översta 

trappsteget. När ett trappsteg är avklarat har man uppnått förutsättningarna för nästa steg i 

trappan. När man nått översta steget har man tillgodosett patientens preferenser med en 

avsevärt förbättrad sjukvård, för både patienten, men också för den personal som arbetar i 

den. 

12.4 Nyttoeffekter 

Vilka nyttoeffekter skulle en användning av vår modell leda till inom sjukvården. 

12.4.1 Nyttoeffekter för den enskilde patienten 

• Kortare väntetider, vilket sparar tid som kan användas för annat.  

• Ökad säkerhet, minskad otrygghet 

I den mån professionen avstår från sin makt ger det ökad patientmakt och skapar en balans 

mellan två jämbördiga parter. 

12.4.2 Nyttoeffekter för sjukvårdens organisationer 

• Minskar tidsspill.  

• Ökad effektivitet, nöjdare medarbetare, bättre arbetsklimat, trevligare stämning och 

nöjdare patienter. 

• Minskning av dåliga kostnader 

12.4.3 Nyttoeffekter på samhällsnivå 

Lyfter vi perspektivet till en samhälls nivå, får vi kortare köer, minskad ledtid, minskad 

kostnad för sjukvård och nöjdare medborgare. 
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13 Slutsatser 
Enligt vår mening ger vår föreslagna modell förutsättningar för ökad service och 

tillgänglighet för patienten genom delaktighet och en omfördelning av makt mellan patient 

och sjukvården. Den ger också sjukvården ett verktyg för att utveckla sin verksamhet i 

samma riktning. Innebär en praktisk tillämpning av modellen, verkligen att en förändring 

kommer till stånd? Vi ser ett behov av att verifiera vår modell in vitro, för att visa om 

modellen är användbar, att den är återupprepningsbar och att den är hållbar över ett längre 

tidsperspektiv. Detta ligger dock inte inom ramen för denna uppsats, utan får ske i andra 

sammanhang, i forskning eller i praktiska modellprojekt. 

En svaghet med modeller i allmänhet är att det alltid finns en risk för ett alltför stort fokus 

på HUR en viss uppgift skall lösas och att metoden ”styr” både problemdefinition och 

resultatet i en viss riktning. Detta kan resultera i att man glömmer VAD som skall 

åstadkommas med följd att resultatet och nyttan riskerar att åsidosättas. En metod eller 

modell får aldrig bli ett självändamål utan måste vara ett medel med vilken ett mål eller 

resultat skall uppnås. En alltför stark övertro på att ”bara vi har rätt metod så löser sig 

resten” kan vara farlig. Vi menar att det inte finns några ”rätta” tillämpningar av modellen. 

Varje organisation kan utifrån sin ambition och sitt behov av förändring, själv finna sin väg. 

Innehållet i våra modeller kan ligga till grund för en sådan diskussion. I gengäld kan 

tillämpningen och resultatet av modellen skapa en stark sammanhållning i en organisation 

och möjliggöra ett gott klimat för förändring och en verklig förbättring för patienten. 

Att åstadkomma detta är dock ingen enkel kur. 

Det skulle vara intressant att i praktisk verksamhet prova resonemangen i vår uppsats. Det 

gäller särskilt begreppen bra och dåliga kostnader och på det sätt dessa har definierats. 

Detta kan göras genom att låta berörd vårdpersonal i verksamheten definiera det som de 

uppfattar som bra och dåliga kostnader. Detta kan sedan ligga till grund för verksamhets-

utveckling med ökad service för patienten som mål och där vår modell kan vara ett 

hjälpmedel för utformning av vision och strategi samt genomförande. 
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14 Refererade organisationer 
Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen är nationell expert- och tillsynsmyndighet för verksamhet som rör socialtjänst, 

hälsoskydd, smittskydd och hälso- och sjukvård. 

Adress: HTUwww.socialstyrelsen.seUTH 

Landstingsförbundet 
Fr.o.m. 1/1 2005 samverkar Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Sveriges Kommuner och 

Landsting blir den nya intresseorganisationen för kommuner, landsting och regioner i Sverige med 

fyra övergripande uppgifter: intressebevakning för medlemmarnas räkning, vara 

arbetsgivarorganisation, erbjuda service och stöd för verksamhetsutveckling samt att vara en arena 

för dialog mellan medlemmar och omvärld.  

Adress: HTUwww.skl.seUTH 

Pickerinstitutet 
Pickerinstitutet, ett privat forskningsinstitut, som genomför patientundersökningar i syfte att förbättra 

kvalitén i vården. Har sedan 1997 genomfört ett flertal patientundersökningar i Sverige. 

Adress: HTUwww.picker.seUTH 

IT-kommissionen 
IT-kommissionens uppdrag var fullföljt 30 april 2003 enligt de ursprungliga direktiven från 

Regeringen. 

Adress: HTUwww.itkommissionen.seUTH, alternativt Näringsdepartementet, www.regeringen.se/sb/d/1470 

Carelink 
Carelink är en nationell medlemsorganisation bestående av landsting, regioner, kommuner och 

privata vårdgivare. Carelinks uppgift är att verka för att IT skall stödja och effektivisera vården. 

Adress: HTUwww.carelink.seUTH  

SOM-institutet 
En avdelning vid Göteborgs universitet, som bl a regelbundet mäter svenska folkets förtroende för ett 

antal av samhället offentliga organisationer och myndigheter. 

Adress: HTUwww.som.gu.seUTH 
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TP

19
PT Vårdbarometern, http://www.vardbarometern.nu/1/result.asp?id=2&index=7  

TP

20
PT Vårdbarometern, http://www.vardbarometern.nu/1/result.asp?id=2&index=7 

TP

21
PT Pickerinstitutet, www.picker.se/lasmer/goteborg.pdf, 2004-10-13 

TP

22
PT http://www.vardbarometern.nu/Ocremp/3B08FFC210D840FO/TF00001d.jpg, 2004-10-12 

TP

23
PTTPickerinstitutetT,T Twww.picker.se-lasmer-goteborg.pdf, 2004-10-13T 

TP

24
PT Patienter inom områdena: slutenvård, öppenvård, dagkirurgi, cancervård, BB förlossning, Pediatrik, 
Neonatalvård, Akutvård och rehabilitering 

TP

25
PT Med differentierad vård avses hur pass unik vård varje patient efterfrågar 

TP

26
PT SJUNET styrs numera av Carelink som övertagit förvaltningen. Mer information finns på www.carelink.se 
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TP

27
PT Informationsförsörjningen i hälso- och sjukvården Landstingsförbundet juni 2004 

TP

28
PT Statens Statistiska Centralbyrå, http://www.scb/templets/print___28725.asp, 2004-10-19. 

TP

29
PT Statens Statistiska Centralbyrå, http://www.scb/templets/print___28713.asp, 2004-10-19 

TP

30
PT Denna siffra torde med all sannolikhet vara större vid årsskiftet 2004/2005 

TP

31
PT Statens Statistiska Centralbyrå, http://www.scb.se/Dokument/printdokument.asp?ItemId=2857, 2004-10-19 

TP

32
PT Patient, vårdtagare eller vilken benämning man nu använder för att beskriva den roll man som människa har i 
kontakten med sjukvården 

TP

33
PT Föreläsning Malmö Börshus2004-04-12, Picker Institutet,  www.picker.se/lasmer/malmo.pdf, 2005-01-05 
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