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Förord 

Föreliggande rapport är resultatet av ett projekt som genomfördes av forskare i stats-
vetenskap vid Linköpings universitet på uppdrag av Myndigheten för vård- och omsorgs-
analys och HELIX VINN Excellence Centre under åren 2013–2014. I studien presenteras 
en övergripande analys av hur landsting och regioner med olika strategier implementerat 
den patientlag som infördes under år 2014 för att förstärka – dels lagens efterlevnad och 
dels patienters bättre möjligheter påverka den egna vården.  
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Sammanfattning  

Den här rapporten belyser och analyserar svårigheterna att implementera lagstiftning som 
tillkommit under senare år för att ge patienter bättre möjligheter att påverka den vård de 
får. I patientmaktsutredningens delbetänkande om Patientlag (SOU 2013:2) uppmärk-
sammas eftersläpning i implementeringen av flera av de åtgärder som trädde i kraft år 
2010 som vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad medicinsk bedömning (prop. 2009 
/10:67 Stärkt ställning för patienten). De mest framträdande lagändringar som skett under 
senare år för att stärka patienters ställning är rätten till vårdval, det vill säga att välja 
vårdgivare inom och utom regionen (SFS 1982:763), rätten att få en förnyad medicinsk 
bedömning en så kallad second opinion (3 a § SFS 1982:763), rätten att få vård inom viss 
tid, den så kallade vårdgarantin (SFS 1982:763), samt möjligheten att välja vårdgivare 
inom EU. Sammantaget handlar det om åtgärder som ska stärka patientens ställning och 
ge den enskilde patienten inflytande över hälso- och sjukvården (SOU 2013:44).  

Frågor om patienters inflytande i vården är inte nya. De har successivt vuxit fram. Ett 
viktigt steg togs redan år 1990 då patienter i de flesta landsting fick möjlighet att välja 
vård utanför det egna landstinget. Det dåvarande Landstingsförbundet rekommenderade 
då landstingen att utöka patientens valmöjligheter av utförare över landstingsgränserna 
(SOU 2013:2). Sedan dess har policyer för att stärka patienters inflytande, engagemang 
och delaktighet i sin egen vård och hälsa uppmärksammats i flera utredningar och lag-
förslag.  

Denna rapport analyserar implementeringen av patientlagstiftning. Syftet är dels att uti-
från fallstudier belysa hur lagstiftning om vårdens skyldigheter i förhållande till patienter 
implementeras och dels att analysera hur och varför utfallet varierar, för att kunna diskute-
ra möjliga sätt att förstärka implementeringen av denna lagstiftning. Syftet konkretiseras 
i dessa övergripande forskningsfrågor: 

1. Hur påverkas implementeringen av patientlagstiftning av det regionskommunala 
självstyret?  

2. Hur påverkas implementeringen av patientlagstiftning av lagstiftningens utform-
ning?  

3. Hur bidrar eller hindrar sjukvårdens professioner implementeringen av lagstift-
ningsåtgärder som syftar till att stärka patienters inflytande i vården? 
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4. Hur bidrar eller hindrar medborgarna implementeringen av lagstiftningsåtgärder 
som syftar till att stärka patienters inflytande i vården? 

Studiens genomförande  

Metoden som används i studien är kvalitativa fallstudier i tre regioner. Fallstudiemetoden 
bygger på att forskarna samlar in kvalitativa data från olika källor för att få en så heltäck-
ande bild som möjligt av fallet. Här utgörs våra källor huvudsakligen av fokusgrupper 
och intervjuer med aktörer inom regionerna, det vill säga politiker, verksamhetsledningar 
och vårdprofessioner som sjuksköterskor och läkare. Därtill har vi analyserat offentliga 
nationella dokument såsom policys, riktlinjer, utredningar och myndighetsrapporter, samt 
regionala policydokument, riktlinjer och annan offentlig information bland annat på 
webben framtagen av regionerna. För att fånga patienters perspektiv har vi även analyse-
rat web-baserad kommunikation i olika webforum samt genomfört en fokusgrupp med 
patientrådet.  

Studien har genomförts av forskare i statsvetenskap vid Linköpings universitet, på upp-
drag av Myndigheten för Vårdanalys. Uppdraget har varit att genomföra en studie som 
syftar till att identifiera sannolika orsaker som förvårar implementeringen av patientlag-
stiftning. I uppdraget ingick även att analysera och resonera om strategier och komplet-
terande styrning som kan förstärka efterlevnaden och därigenom förstärka patienters ställ-
ning även i praktiken. Baserat på dessa analyser öppnar studien för en diskussion om vilka 
kompletterande insatser som kan behövas för att ytterligare förstärka lagstiftningens 
genomslag.  

Studien har genomförts av forskare i statsvetenskap vid Linköpings universitet, på upp-
drag av Myndigheten för Vårdanalys och HELIX. Uppdraget har varit att genomföra en 
studie som syftar till att identifiera sannolika orsaker som förvårar implementeringen av 
patientlagstiftning. I uppdraget ingick även att analysera och resonera om strategier och 
kompletterande styrning som kan förstärka efterlevnaden och därigenom förstärka patien-
ters ställning även i praktiken. Baserat på dessa analyser öppnar studien för en diskussion 
om vilka kompletterande insatser som kan behövas för att ytterligare förstärka lagstift-
ningens genomslag.  

Studiens huvudsakliga slutsats  
– Statliga ambitioner om valfrihet och aktiva patienter 

krockar med det regionskommunala självstyret 

Den övergripande slutsatsen är att själva hälso- och sjukvårdens organisering är grunden 
för svårigheterna att implementera ny patientlagstiftning. De normer som ligger till grund 
för patientlagstiftningen, om mer aktiva patienter med möjligheter att påverka utform-
ningen av vården, kolliderar med regionernas självstyrelse och de starka medicinska 
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professionerna i vården. Statens styrning av regionerna är inte heller i detta avseende 
entydig och rak. Hälso- och sjukvårdsområdet karaktäriseras av att patienter är en mycket 
heterogen grupp med varierande kompetenser, behov och intressen, vilket ofrånkomligen 
leder till olika utfall. En mer aktiv, flexibel och situationsanpassad information och 
förhållningssätt till patienter och medborgare skulle kunna förbättra implementeringen av 
patientlagstiftningen. Den varierade och i vissa avseenden ofullständiga implemente-
ringen som staten identifierar, kan även ses som framgångsrik då det visar att både regio-
nernas självstyre fungerar och att många medborgare känner sig nöjda med vården utan 
att aktivt välja och ifrågasätta den vård de erhåller. Slutsatserna är att staten i dessa poli-
cyer, som uttrycks i flera sammanhang, behöver ha en mer samlad och långsiktig styrning 
för att underlätta regionernas implementering.  

Den övergripande slutsatsen kan förklaras på flera sätt. Här fokuserar vi på fyra delslutsat-
ser till varför implementering av lagstiftning som syftar till ökat patientinflytande för-
svåras. Det handlar om det landstingskommunala självstyret, den omfattande styrningen 
från staten, olika förväntningar hos politiker och professionella i regionerna samt att pa-
tienter inte alltid nyttjar sina rättigheter.  

Utifrån det regionskommunala självstyret utformar och inför regionerna egna system för 
hur de implementerar olika åtgärder för att stärka patienters rättigheter i linje med lagstift-
ningen. Regionerna har olika lokala förhållanden, kulturer och leds av olika politiska 
partier och kan därför på varierande sätt implementera patientlagstiftningen Det kan ur 
ett nationellt perspektiv framträda som bristande implementering då en entydig modell 
inte används för att genomföra patienters ökande inflytande över sin vård. Dock försvåras 
regionernas implementering då de delvis kringgås när staten ger patienterna en starkare 
position. Det kallar vi i denna analys för att staten använder en ”by-pass”-strategi i styr-
ningen. Regionerna upplever då att de får ett minskat handlingsutrymme att implementera 
sina policyer då staten både styr mer och ger patienterna starkare positioner. Men samti-
digt är det, enligt lagstiftningen, regionernas och dess anställdas uppgift att informera 
patienter och medborgare om deras ökade möjligheter till inflytande över vården.  

Statens omfattande styrningsförsök, genom flera nya lagar och stimulansmedel, gör det 
svårt för regionerna att manövrera i frågorna och implementera det mest relevanta. Det 
är tydligt att den aktuella styrningen både är omfattande och komplex och innehåller både 
hård (lagkraven) och mjuk (ambitionerna och målen som styrs bland annat med stimu-
lansmedel) styrning från staten. Regionerna har på så sätt fått mer av en roll som genom-
förare och ”leverantör” av offentlig sjukvård inom de ramar som staten ger än en regionalt 
grundad offentlig organisation. Regionerna måste därför hela tiden hålla sig uppdaterade 
om ny lagstiftning och till och med skaffa kunskap om pågående utredningar för att ha en 
beredskap att genomföra dem. De studerade regionerna valde olika strategier för att för-
hålla sig till denna ökade och snabbare styrning från staten. Enhetligare och mer lång-
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siktigt sammanhållen styrning skulle ge regionerna och dess medarbetare bättre möjlig-
heter att genomföra lagstiftning på ett sätt som passar i regionens egen organisation och 
utifrån dess förutsättningar.  

Svårigheterna att implementera patientlagstiftningen förvärras av att det finns olika för-
väntningar och föreställningar hos politiker och professionella i regionerna. Analyserna 
visar att det finns stora skillnader vad gäller förväntningar på delaktighet i och ansvar för 
implementeringen mellan regionledningarna och de professionella inom vården. Otydliga 
förväntningar försvårar implementering av lagstiftning, särskilt kring sådana här nya frå-
gor och förhållningssätt. Regionledningarna framhåller de professionellas, och då främst 
läkarnas, ansvar att informera om och implementera lagstiftning som stärker patienternas 
inflytande. I de studerade regionerna visade ledningen att de vidtar flera åtgärder för att 
inkludera de professionella inom vården både genom direkta möten och andra informa-
tionskanaler. Trots det säger de professionsgrupper, vilka inkluderats i dessa analyser, att 
de inte anser sig ha ansvar för implementeringen av patientlagstiftningen och de upplever 
inte heller att de fått sådana uppdrag av regionledningen. Även om de har kännedom om 
lagstiftningens utgångspunkter, saknar de förståelse för dess direkta utformning och för 
sin egen roll i genomförandet. De professionella talar dock om att allt fler patienter ställer 
alltmer krav som ibland kan leda till svåra avvägningar mellan medicinska och organisa-
toriska prioriteringar. Både den nationella lagstiftningen och regionernas styrning lägger 
stort ansvar på sjukvårdens professioner för att i sitt dagliga värv även informera om och 
genomföra patientlagstiftningen, vilket i praktiken inte fungerat. Här skulle än fler stöd-
jande funktioner kunna utvecklas inom exempelvis sjukvårdsupplysningen 1177, med 
stöd i patientföreningar och beslutsstödsystem.  

Sådana system behöver utgå från att de patienter som behöver mest vård inte alltid är de 
med förmåga att engagera sig och ta del av sina rättigheter. Lagstiftningen utgår från en 
bild av aktiva och informerade patienter, men så är inte alltid fallet. Friska medborgare 
med få kontakter med vården har sällan anledning att engagera sig och de som brukar mer 
sjukvård kan ha svårt att orka och kunna se alla sina möjligheter till bästa vård. Detta 
riskerar att skapa en alltmer ojämlik hälso- och sjukvård. Lagstiftningen lägger inte bara 
ett stort ansvar på patienterna själva, utan också ett stort ansvar på regionerna att in-
formera medborgare om rättigheter och möjligheter. Denna studie visar att regionerna har 
svårt att nå ut med sådan information. Trots att ny teknik ger goda möjligheter att i olika 
informationskanaler nå ut med information, saknar regionerna ekonomiska resurser och 
kompetens att göra det på ett bra sätt. Det finns dock vissa aktiva patienter, som själva i 
exempelvis sociala forum och med bloggar stödjer andra medborgare att få kännedom om 
och nyttja de möjligheter som patentlagstiftningen ger dem. Även om sådan information 
inte alltid är korrekt, så uttrycks ofta ett starkt engagemang och mycket medmänsklighet. 
Lagstiftning som syftar till ökat patientinflytande bör således än mer anpassas till 
medborgarnas varierande kompetenser och intressen av att ta till sig information.  
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Rekommendationer – Statlig styrning i linje med 
regionskommunala praktiker och möjligheter 

Den sammanvägda bedömningen är att statlig strävan efter enhetlig implementering för 
att ge alla medborgare lika möjligheter, bryter mot den traditionella statliga styrningen 
inom hälso- och sjukvårdsområdet och den regionala självstyrelsen som idé. 
•  

Studien har identifierat två förbättringsområden: 

• Information om lagstiftningsförändringar 

• Etablerandet av målgruppsanpassade forum vid implementering av lagar 

• Stöd till innovativ utveckling för patientinflytande 
•  

Det är tydligt att statens styrning av hälso- och sjukvård är långt ifrån entydig och rak. 
Allt fler aktörer är inblandade i genomförandet, alternativa utförare inom och utom landet, 
primärkommunerna och patienterna förväntas själva bidra allt mer. Regionernas framväx-
ande roll börjar också få drag av en koordinator eller mediator som samordnar och för-
medlar vård till patienter med allt mer kundlika kompetenser och rättigheter. Studien visar 
att patientlagstiftningen implementeras på olika sätt i regionerna, eftersom det kommu-
nala självstyret är grundläggande i vår konstitutionella struktur. Det krävs mer samman-
hållen och tydlig information om patientlagstiftningen för att ge alla medborgare lika 
möjligheter. Särskilt då denna lagstiftning i grunden bryter mot de grundläggande mo-
deller om lokalt självstyre som präglar regionerna. En mer samlad och långsiktigare styr-
ning från statens sida skulle sannolikt både underlätta implementering av patientlagstift-
ningen och ge utrymme för regionerna att utveckla tydligare roller i det nya styrnings-
landskapet inom flernivåsystemet. Då de professionella uttrycker bristande delaktighet i 
implementeringen, bör även information om ny lagstiftning tydligare bäddas in i deras 
vardagliga praktiker. Det bör även tydliggöras på vilka sätt patienterna har rättigheter och 
möjligheter att se sig som kunder i vården.  

Det finns också fördelar med mer deltagande, aktiva och kravställande patienter. De kan 
själva ta ett större ansvar för sin vård och genom att vara delaktiga öka sin tillit till vården 
och dess verksamheter. Det finns goda möjligheter att ytterligare utveckla patientmed-
verkan, delaktighet och förstärka mer nyanserade former för inflytande, till exempel ge-
nom IT-baserade tjänster. Hälso- och sjukvårdens komplexitet försvårar sannolikt utveck-
lingen av användarvänliga digitala tjänster, jämfört med flera andra offentliga organisa-
tioner och den allmänna IT-utvecklingen som sker i Sverige. Här bör dock finnas goda 
möjligheter att stödja innovativ utveckling för patientinflytande. Parallellt finns även 
behov av strukturering för att upprätthålla vårdinformationens kvalitet. 
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1   En undersökning av patienträttigheter ur ett 
implementeringsperspektiv – Inledning 

Den här rapporten analyserar regionala strategier för att hantera implementeringen av 
Patientlagen (2014:821). Centralt i studien är frågan varför utfallet av implementerings-
åtgärder varierar mellan olika regioner i Sverige. Hur och vilket inflytande patienter bör 
ha i vården är inte en ny fråga i svensk sjukvård. Redan år 1990 rekommenderade då-
varande Landstingsförbundet att utöka patientens möjligheter att välja vård även i andra 
landsting (SOU 2013:2). Sedan dess har flera utredningar och lagförslag påtalat behovet 
av och visat modeller för att stärka patientens ställning inom och inflytande över hälso- 
och sjukvården (se bl.a. SOU 1997:154; SOU 1999:66; SOU 2008:37; SOU 2008:127; 
Prop. 2008/09:74; Prop. 2008/09:29; Prop. 2009/10:67; Prop. 2009/10:210; SOU 2009: 
49; SOU 2013:2;). Några centrala lagändringar som skett under senare år är rätten att 
välja vårdgivare inom och utom regionen (SFS 1982:763), rätten att få en förnyad medi-
cinsk bedömning, (3 a § SFS 1982:763 ), rätten att få vård inom viss tid, (SFS 1982:763), 
samt möjligheterna att välja vårdgivare inom EU.  

Men, trots att lagstiftningen har utvecklats och förstärkts har genomslaget av lagföränd-
ringarna varit begränsade. Det framgår inte minst i delbetänkandet om Patientlag från 
Patientmaktsutredningen (SOU 2013:2). Där uppmärksammas en eftersläpning i imple-
menteringen av flera av de lagändringar som trädde i kraft år 2010 genom Prop. 2009 
/10:67. För att, i ljuset av bland annat detta, ytterligare stärka patienternas ställning, före-
slår nu Patientmaktsutredningen att den lagstiftning som berör patienter ska skrivas 
samman i en samlad patientlag. Avsikten är att skapa en tydligare och mer lättöverskådlig 
lagstiftning som beskriver vårdens skyldigheter och vad medborgare kan förvänta sig av 
vården. Regeringen har sedermera tillsatt en ny utredning och en förnyad lagstiftning på 
hälso- och sjukvårdsområdet som trädde i kraft den 1 januari 2015. Den nya lagen bygger 
i stort på en sammanfattning av tidigare lagförslag. Men vad säger då att en ny lag skulle 
vara enklare att genomföra och få större genomslag? Därför frågar vi oss helt enkelt: Vad 
gör det så svårt att genomföra lagstiftning som syftar till att stärka patientens ställning 
inom och inflytande över hälso- och sjukvården? 
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1.1  Bakgrund 

Denna rapport grundas på en studie som har genomförts av forskare vid avdelningen för 
Statsvetenskap, Linköpings universitet på uppdrag av Myndigheten för Vårdanalys, som 
redovisat dessa resultat i relation till en större studie Hinder och möjligheter för att öka 
patientlagens genomslag (Myndigheten för Vårdanalys, 2016). Analyserna och slut-
satserna som presenteras i rapporten grundas på kvalitativa fallstudier och statsveten-
skapliga teorier kring implementering. Den offentliga vården är en del av den offentliga 
förvaltningen och styrs övergripande av hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och 
kommunallagen (SFS 1991:900). Statsvetenskapliga analyser av implementering utgår 
från att den offentliga förvaltningen är utformad för att genomföra politiska beslut, som 
kommer till uttryck i bland annat lagstiftning. Att den offentliga förvaltningen följer 
lagstiftning är avgörande för ett fungerande demokratiskt samhälle. Detta framhålls 
tydligt i Patientmaktsutredningen (SOU 2013:2 :249) som skriver att ”Om vårdgivarna 
inte följer lagstiftningen eller bara följer den till viss del riskerar förtroendet för såväl 
regering och riksdag som för hälso- och sjukvårdsverksamhet i stort att sjunka”. Detta 
innebär en risk för minskad legitimitet för den offentliga styrningen, vilket i sin tur kan 
leda till minskad tilltro till även andra politiskt styrda verksamheter. Därför är det särskilt 
angeläget att både analysera svårigheter för vårdgivare att följa lagen och att visa på 
möjligheter att åtgärda och förändra dessa problem för att öka förtroendet för hälso- och 
sjukvårdsverksamhet i synnerhet och för demokratin i allmänhet.  

Det är inte ovanligt att det är svårt att genomföra politiska idéer för att förändra samhället 
så som politiker önskar. Forskningen om implementering visar att det dels är svårt att 
utforma beslut som enkelt kan genomföras och dels att det är svårt att infoga nya idéer 
och modeller i stora och trögrörliga offentliga verksamheter (Vedung 2009; Rothstein 
2010). Därför söker vi i denna rapport orsaker till svårigheten att implementera 
lagstiftning som syftar till att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården.  

1.2  Syftet med rapporten  

Syftet med den här rapporten är att utifrån fallstudier belysa hur lagstiftning om vårdens 
skyldigheter i förhållande till patienter implementeras och att analysera hur och varför 
utfallet varierar, för att kunna diskutera möjliga sätt att förstärka implementeringen av 
denna lagstiftning.  
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Syftet konkretiseras i nedanstående övergripande forskningsfrågor: 
• 

1. Hur påverkas implementeringen av patientlagstiftning av det regionskommunala
självstyret?

• 

2. Hur påverkas implementeringen av patientlagstiftning av lagstiftningens utform-
ning?

• 

3. Hur bidrar eller hindrar sjukvårdens professioner implementeringen av lagstift-
ningsåtgärder som syftar till att stärka patienters inflytande i vården?

• 

4. Hur bidrar eller hindrar medborgarna implementeringen av lagstiftningsåtgärder
som syftar till att stärka patienters inflytande i vården?

1.3  Specificering av vad som avses 
med Patientlagstiftningen i denna rapport 

Vi har studerat lagstiftning som syftar till att förbättra patienters möjligheter att välja och 
påverka sin vård, det vill säga ökat patientinflytande. Studien har genomförts under hös-
ten 2013 och våren 2014, vilket innebär att vi analyserat befintlig lagstiftning samt till-
gängliga förarbeten till den patientlag som trädde i kraft år 2015.  

Analyserna av lagstiftning har avgränsats till följande bestämmelser: 

• Patienters möjligheter att välja vårdgivare, privata eller offentliga, så som det
uttrycks i Lagen om valfrihetssystem, LOV (SFS 2008:962) och Hälso- och sjuk-
vårdslagen (SFS 1982:763). Syftet med bestämmelsen är att kommuner och regio-
ner ska kunna konkurrenspröva sina verksamheter genom att överlåta valet av ut-
förare till brukaren eller patienten. Den enskilde medborgaren kan då fritt välja
mellan alla godkända leverantörer, men regionen eller kommunen har det över-
gripande ansvaret.

• Patienters möjligheter att få ett medicinskt utlåtande av flera läkare så kallad
second opinion, som regionerna är skyldiga att erbjuda om så efterfrågas (SFS
1982:763). Bestämmelsen innebär alltså att en patient som står inför svåra medi-
cinska ställningstaganden har rätt till ytterligare en medicinsk bedömning.

• Vård inom rimlig tid, det som kallas Vårdgaranti (SFS 1982:763), innebär att
vården ska organiseras så att alla boende inom regionen får tillgång till vård inom
rimlig tid, detta ses också som en avgörande faktor för tillgängligheten.

• Möjlighet att välja vårdgivare inom EU (Dir. 2011/24/EU, Prop. 2012/13:150).
Patientrörlighetsdirektivet har målsättningen att göra det lättare att för patienter
att få tillgång till hälso- och sjukvård inom Europeiska unionen. Direktivet syftar
även till att främja vårdsamarbetet mellan medlemsländerna.
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1.4  Rapportens disposition 

Rapporten består av 10 kapitel. I nästa kapitel 2 beskrivs bakgrunden till dagens lagstift-
ning. I kapitel 3 och 4 beskrivs de teoretiska utgångspunkterna, studiens metoder och 
material. I kapitel 5 presenteras de tre regioner som ingår i studien. Därefter följer fyra 
kapitel där fallstudierna analyseras utifrån studiens frågeställningar. Kapitel 6 belyser det 
konstitutionella landstingskommunala självstyrets roll för implementering och hur staten 
genom att ge patienter ökat inflytande kringgår regionernas roll i flernivådemokratin. 
Kapitel 7 beskriver implementering utifrån lagstiftningens utformning och omfattning 
och kapitel 8 utifrån dess komplexitet i mötet mellan regionledningen och professionen. 
I kapitel 9 analyseras patienternas och medborgarnas roll i implementeringen. I kapitel 
10 presenteras studiens slutsatser. 
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2   Bakgrund – Patientlagstiftning  
ett framväxande förhållningssätt  

Den patientlagstiftning som står i fokus här är en del av pågående förändringsprocesser. 
Den övergripande förändringen är att staten strävar efter att förändra hur vård tillhanda-
hålls och öka enskilda patienters inflytande över den vård de tar del av. I avsnittet ges en 
bredare översikt av hur dessa förändringar vuxit fram samt hur de bidrar till kommande 
analyser.  

2.1  Patienten i centrum  
– en kullerbytta i vårdens organisering  

En samlad patientlag är en ny ambition i styrningen av hälso- och sjukvården i Sverige 
(SOU 2013:2; SOU 2013:44). Avsikten är å ena sidan att skapa en tydligare och mer 
lättöverskådlig lagstiftning som tydliggör vårdens skyldigheter gentemot medborgarna 
som patienter och å andra sidan vad medborgare kan förvänta sig av vården. Det svenska 
vård och omsorgsområdet baseras i huvudsak inte på rättighetslagstiftning som skulle ge 
patienten, eller medborgaren, rättigheter. Istället finns en skyldighetslagstiftning, det vill 
säga, att i lagstiftningen anges skyldigheter för vården och vårdpersonalen. Det är ett 
viktigt val framhåller de lagstiftande politikerna – dels klargörs det vem som har ansvar 
för den offentliga servicen och dels klargörs det att medborgaren inte kan se sig som kund 
i relation till den offentliga servicen.  

Det har även tidigare visat sig att det är svårt att stärka vårdens skyldigheter i förhållande 
till patienter. Redan i slutet av 1970-talet visade den statliga utredningen Hälso- och sjuk-
vårdsberedningen (SOU 1979:78) att patienter hade otillfredsställande små möjligheter 
att påverka sin egen behandling. Den dåvarande sjukvårdslagen (SFS 1962:242) ersattes 
därför med nuvarande hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Hälso- och sjukvårds-
lagen stärkte patientens ställning och ökade regionernas möjligheter att utforma vården i 
förhållande till lokala behov utan att ge avkall på det övergripande målet att hälso- och 
sjukvården ska bygga på god hälsa och en vård på lika villkor. Även sedan den nuvarande 
hälso- och sjukvårdslagens tillkomst har vårdens skyldigheter i förhållande till patienter 
varit föremål för flera statliga utredningar.  
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2.2  Politik möter praktik  
– den svenska organiseringen av hälso- och sjukvård  

Den offentliga makten i Sverige är organiserad enligt flernivåprincipen. Regionerna, som 
har ansvar för hälso- och sjukvården är sekundärkommuner och har lokalt självstyre, 
enligt Regeringsformen (RF 1:1). Kommunallagen (SFS 1990:900) ger regionerna vida 
ramar att utforma den egna organisationen inom uppdraget – att ta totalansvar för hälso- 
och sjukvård (HSL, SFS 1982:763). Regionfullmäktige väljs av medborgarna inom om-
rådet och därför varierar dess politiska styre. Enligt Regeringsformen har regionerna 
således självstyrelse och möjligheter att själva bestämma hur vården organiseras för de 
egna medborgarna inom regionen. Motivet är att de som bor inom en region ska få be-
stämma hur de vill att deras egen hälso- och sjukvård ska organiseras.  

Men för att garantera en säker och likvärdig vård i hela landet så styr och reglerar staten 
även hur vården genomförs genom bland annat hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 
1982:763). Staten tar även ansvar för kontroll och uppföljning av säker vård. Flera aktörer 
på nationell nivå är involverade i hälso- och sjukvårdsfrågor och utgör tillsammans den 
statliga styrningen. 

Centrala statliga aktörer i relation till frågor kring patientinflytande är Socialstyrelsen, 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), och eHälsomyndigheten. Socialstyrelsen utfär-
dar föreskrifter, och tar fram riktlinjer och andra kunskapsunderlag och vägledningar för 
hälso- och sjukvården. De genomför även utvärderingar och uppföljningar av regionernas 
arbete. Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över hälso- och sjukvården (SFS 
1993:387). eHälsomyndigheten arbetar med utvecklingen av nationell e-hälsa för att bidra 
till en bättre vård, omsorg och hälsa. Regionerna organiseras och uttrycker sina intressen 
genom den nationella intresse- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL).  

De förändringar som nu framträder inom hälso- och sjukvården med ökad valfrihet, 
patientinflytande, konkurrens mellan vårdgivare och marknadslika lösningar kan ses som 
ett uttryck för en större mer allmän förändring inom västerländsk offentlig förvaltning. 
Det som i drygt 20 år kallats New Public Management (NPM) utgick från att både demo-
krati och effektivitetsvärden skulle kunna stärkas. Demokrativärdena ansågs kunna stär-
kas om medborgare i roller som brukare, till exempel patienter, fick ökat inflytande över 
den service de nyttjade. Effektivitetsvinster skulle kunna göras genom att synliggöra kost-
nader i den offentliga förvaltningen och genom att utveckla interna kvasi-marknader där 
beställare och utförare konkurrerade och tydliggjorde både uppdrag och leveranser. Den-
na utveckling har diskuterats mycket inom både statsvetenskaplig forskning (Hood 1991; 
Hill & Hupe 2002; Pierre & Sundström 2009) och ekonomisk forskning (Brorstöm & 
Rombach 1998).  



 

7 

Idag finns även en omfattande kritik mot dessa styrmodeller (se bl.a. DNs artikelserie 
”Den olönsamme patienten”, 2013), som bland annat handlar om hur konkurrens, intern 
prissättning och andra marknadsinspirerade styrmodeller leder till oönskade effekter för 
den enskilde patienten. Samtidigt är det så att i tidigare styrmodeller var den enskilde 
brukarens situation kanske än mindre i fokus. De förändringar vi studerat här och som 
syftar till ökat patientinflytande är en del av större förändringar i styrningen av sjukvården 
och samhället i allmänhet. Flera rapporter från Myndigheten för Vårdanalys har också 
belyst andra aspekter av den förändrade styrningen av hälso-och sjukvården. Till exempel 
visar de att allmänhetens val av vårdcentral baseras främst på geografisk närhet, vänte-
tider och personalens bemötande. Betydligt färre har grundat sitt val på medicinsk kvalitet 
och vilket vårdutbud som vårdcentralerna erbjuder (Myndigheten för Vårdanalys, rapport 
2013:4). En annan konsekvens av den nya styrningen som identifierats är att läkares 
möten med patienter under arbetstiden är mycket låg (Myndigheten för Vårdanalys, rap-
port 2013:9). Konkurrensverket visar i en undersökning att de geografiska skillnaderna 
är väldigt stora vad gäller patienters närhet till olika vårdcentraler, något som påverkar 
möjligheten att välja vårdcentral (Konkurrensverket, rapport 2012:2).  
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3   Implementering en komplex process 
– Teoretiska utgångspunkter

Implementeringsproblem handlar om att beslut inte förverkligas på det sätt som avsetts. 
Det är inte ovanligt att det inte blir som politiker beslutat. Det är många individer och 
organisationer som skall medverka för att förändringar ska ske. I detta avsnitt presenterar 
vi de teoretiska perspektiv som ligger till grund för vår analys.  

3.1  Från politiska beslut till praktisk verklighet 
– förvaltningen implementerar

Politiska beslut kommer till uttryck i lagstiftning och annan offentlig styrning (Peters & 
Pierre 2004). Implementering handlar om att förverkliga och genomföra de offentliga be-
sluten. Politiska beslut genomförs av den offentliga förvaltningen samt andra organisatio-
ner, som i detta fall exempelvis alternativa vårdgivare. Detta top-down perspektiv på 
implementering håller fast vid idén att efter beslutet är fattat så ska processen vara av-
slutad (Hill & Hupe 2014). När politiker fattat beslutet att bygga en simhall är det upp till 
byggingenjörerna att tekniskt verkställa beslutet. Eller när politiker fattat beslut om en ny 
lag är upp till berörda att informera sig och rätta sig efter den nya lagstiftningen.  

I praktiken är dock relationen mellan beslut och implementering mer komplex. Särskilt 
när implementering strävar efter ökad kvalitet i offentliga tjänster ökar kraven på att förstå 
och hantera att styrningen sker i samspel mellan politik och förvaltning (Elg m.fl. 2017). 
De som förväntas implementera ett beslut kan ha varit med och påverkat det. Politiska 
beslut formas alltså inte bara av politiker utan genom samverkan mellan olika intressenter 
i nätverk. På så sätt kan även privata företag, intresseorganisationer och enskilda vara 
med och påverka politiska beslut (Sörensen & Torfing 2006). När det gäller patienters 
inflytande i vården har den nya lagstiftningen vuxit fram ur samtal och samspel mellan 
politiker på nationell och regional nivå, i kontakter med patientföreningar och andra samt 
inte minst genom influenser från andra länder och forskning. Kort sagt stora nätverk kom-
plicerar beslutsfattande och implementeringen av besluten. 

Genom att många aktörer deltar i utformningen av politiska beslut kan de vara förberedda 
på förändringen som ska komma, det vill säga när beslutet ska implementeras. I detta fall 
är det ofta så att representanter från regionerna, liksom företrädare för exempelvis läkare 
och patienter har varit med och diskuterat förslag till beslut. Det är därmed inte alltid sagt 
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att implementeringen går enklare. Trots delaktigheten i utformningen av beslut finns det 
flera faktorer som påverkar och försvårar implementeringen (Hill & Hupe 2002). Ett 
vanligt skäl är att stora organisationer är tröga att förändra. Organisationernas och med-
arbetarnas normer, rutiner och administrativa system syftar ofta till att upprätthålla gäll-
ande ordning och hindrar således förändring. Därför tar det tid för nya idéer och verk-
samheter att tränga in (Vedung 2009). Det finns här även utrymme för entreprenöriellt 
agerande för att skapa nya lösningar och strategier för att implementera en nationell lag-
stiftning, vilket även visats i flera andra politikområden (Bernhard & Wihlborg 2014).  

3.2  Målstyrning och handlingsutrymme för 
implementering 

Personalen inom den offentliga förvaltningen har hög professionell sakkompetens. Den 
professionella kompetensen grundas i utbildning och erfarenheter och inom vissa områ-
den verifieras den även genom en legitimation. Hälso- och sjukvården kan närmast liknas 
vid en professionell förvaltningsmodell (Rothstein 2010). Det innebär att professionell 
kompetens ger personalen rättigheter och förmåga att legitimt genomföra medicinska 
beslut inom den politiskt styrda verksamheten. I sjukvården gör personalen dagligen 
många avvägningar om god vård utifrån sin professionella kompetens. När verksamheter 
i hög grad utförs på professionella grunder kan förändringar baserade på politiska beslut 
underordnas. Därför utformas ofta politiska beslut som mål för att ge utrymme för att 
professioner ska kunna ta in sin expertis vid genomförande av beslut, det vill säga mål-
styrning. Målstyrning bygger på att den demokratiska styrningen litar på experterna inom 
området. Politikerna överlåter då en del av styrningen och implementeringen på de pro-
fessionella (Rothstein 2010).   

Enligt förvaltningsteori har handlingsutrymmet och handlingsmöjligheter betydelse för 
regionernas agerande. I och med målstyrning har den offentliga förvaltningen fått en allt 
mer betydande roll i implementeringen av den offentliga politiken (Lundquist 1998). 
Förvaltningens handlingsutrymme har ökat. Det innebär att de som arbetar i förvaltningen 
har fått större utrymme att utifrån sin kompetens tolka vad och hur lagar, regler och mål 
ska implementeras (Lipsky 1980; Meier & O’Toole 2006). I detta ligger att lagstiftningen 
generellt gått från en detaljstyrning mot en ökad målstyrning. Vid detaljstyrning precise-
rar beslutsfattarna (politikerna) hur beslut ska genomföras i detalj. Vid målstyrning preci-
serar beslutsfattaren målet med lagen, men utgår från att de som ska implementera lagen 
väljer att implementera den på bästa sätt för att nå målen. Det innebär alltså vid målstyr-
ning att de som implementerar lagen har ett ökat handlingsutrymme och frihet i sitt arbete, 
så länge målen med lagen uppnås. Hälso-och sjukvårdsområdet karaktäriseras av en 
blandning av målstyrning och detaljstyrning. Hälso- och sjukvårdslagen samt kommunal-
lagen baseras båda övergripande på målstyrning. Men kompletterande lagstiftning om 
patientinflytande har mer karaktären av detaljstyrning. Detta påverkar hur lagstiftningen 
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kan genomföras. Regionerna och de professionella inom vården får olika handlingsutrym-
me att implementera lagstiftningen.  

Med handlingsutrymme avses dels aktörers självständighet att fatta beslut (handlings-
frihet), och dels möjlighet att agera för att implementera besluten (handlingsmöjligheter) 
(Lundquist 1998). En ny lagstiftning kan för regionerna ses som en inskränkning i hand-
lingsfriheten då regionerna har en skyldighet att uppfylla lagen och inte bör fatta beslut 
som går mot lagen. En lag som syftar till målstyrning ger större handlingsfrihet för regio-
nerna, då denna typ av lag öppnar upp för regionerna att inom lagens ramar fatta delbeslut 
om hur de, utifrån sina politiska prioriteringar på regional nivå, bör implementera lagen. 
Handlingsmöjligheterna påverkas även av regler och normer som begränsar genomföran-
det, till exempel kan det vara att staten i detalj beskrivit hur en lagbestämmelse ska im-
plementeras. Handlingsmöjligheterna påverkas även av de förutsättningar som regionerna 
har till sitt förfogande för genomförandet – exempelvis ekonomiska resurser, skatteintäk-
ter, demografisk struktur, glesbygdsområden eller storstadsproblematik – men också av 
de dagliga aktiviteterna som måste genomföras i en region oavsett om det kommer en ny 
lagstiftning eller inte (Montin & Granberg 2013).  

Regionerna har formell handlingsfrihet, genom grundlagens kommunala självstyre, men 
handlingsmöjligheterna begränsas av de uppgifter som de åläggs genom hälso- och sjuk-
vårdslagen samt annan lagstiftning. Därtill konkurrerar varje enskild ytterligare uppgift 
med de uppgifter regionerna redan har om de begränsade resurserna. I mindre regioner är 
resurserna mer begränsade, dels genom att stordriftsfördelar uteblir och dels genom att 
skatteunderlagen är för begränsade. Därför har de svårare att själva tillhandahålla viss 
specialistvård, men det löser regionerna genom samverkan utan direkt statlig styrning. 
Generellt inom den offentliga förvaltningen har olika aktörer olika roller och därmed även 
olika handlingsutrymme. Regionerna utgör en del av det svenska flernivå demokratiska 
sammanhanget och dess handlingsutrymme formas genom detta. Regionerna använder 
sitt handlingsutrymme olika, varför nationella politiska beslut implementeras på varier-
ande sätt.  

3.3  Regionernas roller  
i det flernivådemokratiska systemet  

Vårt demokratiska system är organiserat i flera nivåer. I Sverige har vi huvudsakligen två 
nivåer landstingskommuner (varav en del är obildade till regioner) och kommuner som 
är sidoordnade med olika uppgifter samt den statliga nivån. Därtill finns även både den 
europeiska och internationella nivån där demokratisk styrning utövas. En hierarkisk 
organisationsmodell innebär att en högre nivå alltid styr över en lägre nivå. Men den 
svenska offentliga förvaltningen är bara delvis hierarkiskt organiserad. Även om Sverige 
är medlem i den Europeiska unionen så är staten Sverige självständig och kan i de flesta 
frågor välja hur olika förändringar beslutade på europeisk nivå implementeras och 
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genomförs. Även inom staten Sverige har regionerna och kommunerna en hög grad av 
självbestämmande, som uttrycks redan i grundlagens portalparagraf (Regeringsformen 
1 kap. 1§). Men trots den kommunala självstyrelsen så styr staten i många avseenden 
kommunerna och regionerna genom lagstiftning och fördelning av resurser. Regionerna 
blir i detta avseende både en självstyrande demokratisk organisation och en genomförare 
av nationell lagstiftning. Denna rapport belyser just problematik kring styrningsrela-
tionerna mellan staten och regionerna.  

3.4  Sammanfattning  
av rapportens teoretiska perspektiv 

Analyserna här grundas i teorier om implementering i ett flernivå system, där en bred 
samhällsstyrning öppnat upp för deltagande av allt fler aktörer. Sammanfattningsvis för-
svåras implementering av flera beslutsnivåer (MLG) och komplexa nätverk (nätverks-
teori) i den professionella förvaltningsmodellen (förvaltningsteori). Vi ser således här den 
övergripande frågan om varför lagstiftningen om vårdens skyldigheter i förhållande till 
patienter inte får genomslag som ett implementeringsproblem. Implementeringen förvän-
tas ske i komplexa nätverk av privata och offentliga aktörer som i många fall söker delvis 
nya roller. Regionernas handlingsutrymme och möjligheter avgörs av dels kommunal 
självstyrelse och dels av normer i professionella nätverk inom vården. 

Analyserna kommer därmed kunna visa att regionernas formella handlingsutrymme i 
detta sammanhang är öppet för nya tolkningar och praxis. När fler grupper av aktörer 
involveras i implementeringen, här vårdens professioner och patienterna själva, krävs att 
analysen av implementeringen inkluderar även dem. Därför kommer vi att söka och 
analysera olika strategier för att implementera patientlagstiftningen.  
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4   Metod och material 

Studien baseras på fallstudier i tre region samt analyser av olika aktörsgruppers roller i 
implementeringen. Fallstudiemetodik bygger på att kvalitativa data samlas in från olika 
källor för att få en heltäckande bild av respektive fall (Yin 2009). Här har vi framförallt 
använt oss av kvalitativa data i form av intervjuer med aktörer inom regionerna, offentliga 
nationella dokument såsom policys, riktlinjer, utredningar, regionala dokument framtag-
na av regionerna, analys av myndighetsrapporter samt web-baserade analyser av internet-
forum och bloggar.  

Valet av fall syftade till att få fram maximala olikheter mellan regionerna, men samtidigt 
att undvika de mest unika och avvikande regionerna för att kunna diskutera mer generella 
implikationer. Det resulterade i att vi valde regioner med olika geografisk karaktär, 
partifärg och storlek. Vi exkluderade de allra minsta regionerna som dras med särskilda 
ekonomiska och glesbygdsproblem, som ger speciella hinder för dessa implementerings-
processer. Avgörande för våra val av fall var också möjligheterna att få tillgång till 
material och möjligheter att genomföra intervjuer i regionerna.  

För att få en tydligare bild av de studerade implementeringsprocesserna har vi genomfört 
intervjuer med centrala aktörer i processerna. Eftersom implementering av nationell lag-
stiftning handlar både om politiska och förvaltningsmässiga överväganden har vi inter-
vjuat såväl förtroendevalda i regionledningarna som personer på centrala positioner i 
regionernas förvaltningar. Vi har eftersträvat att få en variation av aktörernas specialom-
råde, exempelvis har några arbetat med vårdvalsfrågor och andra med kommunikations-
frågor. Syftet har alltså varit att få en bredd på aktörerna på förvaltningsnivå. Då data-
insamlingsperioden varit relativt kort har vi ibland varit tvungna att intervjua andra 
personer än de vi i första hand sökt. Intervjustudien avslutades när det visade sig att inter-
vjupersonerna tog upp sådant som andra redan talat om. För att fånga relationen mellan 
regionledningen och professionella inom vården har vi också genomfört intervjuer med 
olika professioner inom främst primärvården. Vår ambition har varit att få en spridning 
mellan vårdens professioner. Vi har genomfört en fokusgrupp med ST-läkare som har 
specialistinriktning mot allmänmedicin. Cirka 10 personer deltog i samtalet. ST-läkarna 
arbetar i olika verksamheter inom hälso-och sjukvården, vilket medförde att fokusgrup-
pen också gav oss möjlighet att få en viss spridning av läkarnas erfarenheter, jämfört med 
att endast fokusera en viss vårdenhet. Vi har också genomfört intervjuer med personer 
från olika professionsgrupper. Det har varit svårt att få tillträde till intervjupersoner inom 
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vårdens professioner. Vi har kontaktat drygt dubbelt så många som de slutligen intervjua-
de. Många hade inte möjlighet att delta på grund av tidsbrist och andra valde att inte alls 
svara på våra förfrågningar. Intervjuunderlaget har gett en varierad bild av olika aktörers 
upplevelser, delaktighet och förståelse för den lagstiftning som finns på området. Även i 
denna delstudie nåddes en tydlig mättnad, då snarlika utsagor återkom från olika grupper 
av professionella.  

Samtliga intervjuer har varit av semi-strukturerad karaktär. Det innebär att vi har haft en 
intervjuguide med centrala teman och frågeställningar. Ett tema är till exempel ”Strate-
gier och styrning för att stärka patienters ställning i praktiken” och därunder finns frågor 
kring informationshantering med mera. Under intervjuerna har vi fyllt på med och formu-
lerat mer konkretiserade frågor och kunnat följa upp intressanta och relevanta aspekter 
som framkommit under intervjuerna. Den när typen av intervjuer är vanliga då forskaren 
söker bredare förklaringar och närmar sig ett område där det är viktigt att även kunna se 
oväntade förklaringar, vilka delvis kan ligga utanför de föreställningar som initierade 
studien (Kvale & Brinkman 2009). I denna studie är det särskilt viktigt att vi kan fånga 
upp och synliggöra olikheter mellan regioner och professionsgrupper. Därför har det varit 
särskilt betydelsefullt att vi har haft en öppenhet i frågorna och anknutit till de frågor som 
är viktiga för dem vi mött.  

För att komplettera den bild som intervjumaterialet gett har vi också systematiskt analy-
serat regionernas egna policydokument, rapporter och andra skrifter. Det handlar bland 
annat om regionernas instruktioner för vårdval och hur de utrycker sig på sina websidor. 
Regionerna har också i vissa fall genomfört enkäter och andra undersökningar till olika 
patientgrupper, vilka resultat också inkluderats i våra analyser. Vid sidan om de regionala 
dokumenten har vi tagit del av nationella policyer och utredningar där bland annat för-
arbete och bakgrunden till lagförändringarna beskrivs men också projektbeskrivningar 
för olika satsningar, till exempel ”kömiljarden”. Vi har utgått från andra forsknings-
rapporter och kartläggningar för att få en bredare bild av sammanhanget och utforma 
intervjufrågor. För att komplettera intervjuerna med de professionella har vi även tagit 
del av relaterade artiklar i branschtidningar, som Läkartidningen, Distriktläkartidningen 
samt tidningen Vårdfokus. Vi har även analyserat remissvar och andra officiella inlägg i 
patentlagstiftningsdebatten som kommit från olika professionsgrupper. 

Den tredje studiegruppen vi fokuserat på är medborgaren i egenskap av patient och kund. 
För att fånga medborgarperspektivet och deras roll i implementeringen har vi i första hand 
studerat olika informationskanaler som medborgare använder för att få information om 
sina möjligheter till att påverka hälso-och sjukvården. Vi har analyserat bloggare som 
skriver om sina erfarenheter i mötet med sjukvården samt analyserat kommentatorsfältet 
i relation till blogginläggen. Vi har även analyserat diskussioner och inlägg på olika 
internetforum, dels allmänna såsom familjeliv.se men också patientinriktade forum. Där-
till har vi genomfört en fokusgruppsintervju med patientrådet vid Myndigheten för 
Vårdanalys. Vi har också genomfört en webenkät till medborgare dels i allmänhet och 
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dels på fyra patientinriktade internetforum. I enkäten ställde vi frågor om information 
kopplat till patientinflytande. Dock fick vi under den begränsade perioden få och mycket 
disparata svar, varför de exkluderas ur analysen.  

För att validera och testa våra övergripande analyser har vi kontinuerligt diskuterat 
studiens utveckling med handläggare vid Myndigheten för Vårdanalys. Vid två tillfällen 
har vi även fått möjlighet att presentera och resonera om våra analyser med handläggare 
vid Socialdepartementet. Dessa diskussioner har varit viktiga främst för utformningen av 
våra rekommendationer.  

Studien bygger således på kvalitativa analyser från i huvudsak tre fallstudier. Materialet 
har analyserats utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv på implementering. Generaliser-
barheten baseras på samspelet mellan strategiskt valda fall och den teoretiska inram-
ningen av analyserna. 
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5   Presentation av fallstudierna 

Flera faktorer spelar in i hur en region agerar, bland annat regionens geografiska loka-
lisering, befolkningsstruktur och dess utveckling, politisk sammansättning samt organisa-
tionens struktur och ekonomiska resurser. Vi har därför gjort ett strategiskt urval av tre 
regioner – Region Skåne, Region Östergötland och Region Gävleborg – och analyserat 
deras olika strategier för att implementera patientlagstiftning. Nedan följer en kort be-
skrivning av de tre valda regionerna.  

5.1  Region Skåne 

Region Skåne har en befolkning på 1 265 000 personer fördelat på en yta av cirka 11 300 
km2, vilket ger en befolkningskoncentration på 112 invånare/km2 (www.scb.se). Regio-
nen har flera större städer där Malmö är störst, men även Helsingborg, Kristianstad och 
Lund tillhör medelstora städer i Sverige. Skåne har en polycentrisk befolkningsstruktur, 
vilket innebär att befolkningen är spridd över flera centra i länet. Det minskar avstånden 
mellan större infrastrukturresurser, såsom tillgång på sjukhus och annan vård (Nyström 
& Tonell 2012). I Skåne kan drygt 80 procent av befolkningen ta sig mellan två vårdcen-
traler på fem minuter, vilket visar att det finns en täthet mellan vårdcentralerna fördelat 
över hela Skåne (Konkurrensverket 2012 :30). Denna täthet ger förutsättningar för hur 
patienter agerar och upplever närhet till vården i länet.  

Region Skåne är en av de större regionerna i Sverige med cirka 31 700 medarbetare och 
en omsättning på cirka 38 miljarder kronor (Årsredovisning Region Skåne 2012). Vid 
studiens genomförande utgjordes majoriteten i regionstyrelsen av moderaterna, folkpar-
tiet, centerpartiet, kristdemokraterna och miljöpartiet. Regionen har en tydlig politisk 
ambition att prioritera frågor kring vårdval och en stark ambition att det ska finnas många 
vårdenheter för medborgarna att välja mellan.  

I Skåne infördes vårdvalsystem i primärvården den 1 maj 2009. Etablering av vårdgivare 
sker genom ett ackrediteringsförfarande, vilket innebär att de vårdgivare som vill delta i 
vårdvalssystem löpande kan få ett godkännande om de uppfyller ackrediteringskraven. 
Det har skett en ökning av antalet vårdcentraler sedan införandet av vårdval. I oktober 
2011 fanns 158 vårdcentraler, vilket innebär en ökning med 17 procent på två år. Därefter 
har antalet vårdcentraler varit stabilt (150 vårdcentraler, december 2012) (regionskane.se; 
Konkurrensverket 2012). Andelen privata vårdgivare har också ökat med cirka 10 procent 
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sedan införandet av vårdvalet. Idag har Region Skåne avtal med cirka 800 privata vård-
givare. I Skåne har man också arbetat aktivt med vårdval i flera sektorer inom 
specialistvården, se lista i tabell 2 (SKL 2013). 

5.2  Region Gävleborg  

Gävleborg är den minsta regionen i studien. Länet har en befolkning på knappt 277 000 
personer fördelat på en yta av cirka 18 200 km2, vilket ger en befolkningskoncentration 

på 15,2 invånare/km2 (www.scb.se). Länet har en centralortsstruktur med en större tätort, 
Gävle, och mindre tätorter runt omkring. I norra delen av länet finns flera glesbygdsorter. 
En sådan lokaliseringsstruktur innebär stora utmaningar för tillgänglighet till service för 
de mindre befolkningstäta delarna i länet. Siffror från Konkurrensverket visar att 66 pro-
cent av befolkningen har fem minuters bilresa mellan två vårdcentraler medan för 18 pro-
cent av befolkningen uppgår bilresan till 30 minuter eller mer (Konkurrensverket 2012 
:30). Det pekar på att vårdcentralerna är ojämnt fördelade i länet och att befolkningen har 
olika möjligheter att nyttja valfriheten.  

Personalen i Region Gävleborg omfattar cirka 5500 fastanställa och cirka 775 vikarier. 
Därtill kommer inhyrd personal för att bland annat täcka läkarbristen i länet. Regionen 
har en omsättning på ca 7,3 miljarder kronor. Den politiska majoriteten i regionen har 
sedan länge varit socialdemokratisk och denna mandatperiod styrs regionen av en sam-
regering mellan socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet (www.lg.se). 

Region Gävleborg införde vårdvalsystemet i primärvården den 1 januari 2010. I regionen 
kallas vårdcentraler för hälsocentraler. Samtliga leverantörer inom primärvården som 
uppfyller regionens krav på hälsocentraler har rätt att etablera sig fritt inom länet med 
offentlig ersättning. Sedan vårdvalet har antalet hälsocentraler ökat med 11 procent. An-
delen privata vårdgivare har också ökat, från 24 till 33 procent år 2011 (Konkurrensverket 
2012). Idag finns 41 hälsocentraler i hela länet, varav 28 är offentliga och 13 är privat 
drivna (www.lg.se). Regionen har inte infört valfrihet inom specialistvården (SKL 2013).  

5.3  Region Östergötland 

Region Östergötland har cirka 434 500 invånare fördelat på en geografisk yta om 10 562 
km2, vilket i snitt innebär 41,1 invånare/km2 (SCB). Regionen har två större städer, 
Linköping och Norrköping och därutöver ett antal mindre tätorter. I Östergötland har 71 
procent av befolkningen fem minuters bilresa till närmaste och näst närmaste vårdcentral. 
3 procent av befolkningen har 30–40 minuters bilresa mellan de två närmaste vårdcentra-
lerna (Konkurrensverket 2012 :30). 

Region Östergötland är den mellanstora regionen i vår studie. Regionen har cirka 12 000 
medarbetare och en omsättning på cirka 13 miljarder kronor. När studien genomfördes 
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bestod den politiska majoriteten i regionen av moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, 
kristdemokraterna och Vrinnevilistan. Vrinnevilistan är ett regionalt parti som framförallt 
driver sjukvårdsfrågor. Den 1 september 2009 infördes vårdvalsystem i primärvården. 
För att en leverantör ska få bedriva vård inom vårdval Östergötland krävs att leverantören 
genomgår en auktorisationsprocess samt att regionen godkänner (auktoriserar) vårdcen-
tralen (www.lio.se). Införande av vårdval i primärvården beslutades av en bred majoritet 
bestående av samtliga partier som är representerade i regionfullmäktige förutom vänster-
partiet (www.lio.se). Det har inte skett någon ökning av antalet vårdcentraler sedan 
införandet av vårdval i Östergötland, men andelen privata vårdgivare har ökat med 5 pro-
cent (Konkurrensverket 2012). 

5.4  En översikt av de studerade regionerna 

De regioner som studerats här är således olika i flera avseenden och valda för att ge för-
klaringar på orsaker till implementeringsutfall av lagstiftningen. Nedan följer en samman-
ställning av de mest centrala skillnaderna mellan regionerna.  
•  

Tabell 1 Regionernas övergripande sammansättning – en översikt 

 Region Skåne  Region Gävleborg Region 
Östergötland 

Antal invånare (ca) 1 265 000 277 000 435 000 

Invånare/km2 112 15,2 41,1  

Ortsstuktur Polycentrisk Centralort Tvillingstruktur  
(två centralorter) 

Politisk majoritet Borgerlig med 
miljöpartiet 

Socialdemokratisk 
med centern och 
miljöpartiet 

Borgerlig inkl. 
Vrinnevilistan 

Omsättning (ca) 38 miljarder kronor 
(2013) 

7,3 miljarder kronor 
(2010) 

13 miljarder kronor  
(2013) 

Antal medarbetare (ca) 31 700 6 300 12 000 

 

Som tabellen ovan visar ser regionerna olika ut vad gäller resursmöjligheter, politisk in-
riktning, geografisk yta och befolkningsstruktur. Utgångspunkterna för regionerna i im-
plementering av lagstiftning skiljer sig därför också åt.  

Regionerna har också i varierande grad infört olika reformer för patientinflytande. Till 
exempel när det gäller vårdval var Skåne tidigast ut i införandet. Region Skåne har också 
infört flest vårdvalsalternativ i specialistvård av de undersökta fallen, se tabell 2. 
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Tabell 2 Regionernas aktiviteter i relation till vårdval – en översikt 

 Region Skåne  Region Gävleborg  Region 
Östergötland  

Införande av vårdval i 
primärvården 

1 maj 2009 1 januari 2010 1 september 2009 

Förändring av antalet 
vårdcentraler – före vårdval 
och oktober 2011 

+ 17 % + 11 % Ingen förändring 

Andel vårdcentraler i 
alternativ drift före vårdval 
och oktober 2011  

Före vårdval: 35 % 
 
Oktober 2011: 45 % 

Före vårdval: 24 % 
 
Okt. 2011: 33 % 

Före vårdval: 14 % 
 
Oktober 2011: 19 % 

Andel av invånarna som kan 
nå två vårdcentraler inom 
5 minuters bilresa 

83 % 66 % (men ojämnt 
fördelat)  

71 % 

Möjligheter till vårdval inom 
specialistvård/specialiserade 
vårdcentraler 

Audionommottagning 
Barn- och ungdomstandvård 
Barnhälsovård 
KBT 
Multimodala smärt-
behandlingar inom 
rehabiliteringsgarantin. 
Mödrahälsovård 
Operation grå starr 
Beslut 1/1 2014: 
Delar av beroendevården 
Öppen ögonsjukvård 
Psykoterapi 
Hudvård  
Tilläggsackreditering för VC 
– hjärtsvikt 
Tilläggsackreditering för VC 
– Barnmorske-mottagning   

Inga  HPV-vaccination 
Obesitaskirurgi 
Hörselrehabilitering 
Barn- och 
ungdomstandvård 

 

Regionerna har på olika sätt valt att implementera den stärkta patientlagstiftningen. De 
saknar en entydig och genomgående implementeringsmodell och har skilda förhållnings-
sätt i olika frågor. Därför väljer vi i den kommande analysen att diskutera tre implemen-
teringsstrategier som i varierande utsträckning används i alla de tre studerade regionerna.  

Det proaktiva förhållningssättet innebar att regionen i den aktuella frågan strävade efter 
att vara tidigt ute och agera innan staten krävde att de skulle agera. När de hade detta 
förhållningssätt så fångade de upp idéer som var på gång och låg före statens styrning. 
Det reaktiva förhållningssättet används däremot när de väntar in den statliga styrningen 
och reagerar på den. Det tredje förhållningssättet handlade mer om att parera för statens 
styrning och skapa en beredskap för att kunna bädda in i det som redan görs i regionen.  
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I de följande fyra kapitlen analyseras hur regionerna och de professionella inom vården 
förhåller sig till den aktuella lagstiftningen som syftar till att öka patienters inflytande 
över och i hälso- och sjukvården. Vi kommer då att återknyta till de tre förhållningssätten, 
för att förklara variationer i implementeringen eller om man så vill variation gällande 
lagstiftningens efterlevnad.  
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6   Lokalt självstyre  
leder till olika implementeringsutfall  

I avsnittet fokuseras studiens första frågeställning om hur implementeringen kan hindras 
av de konstitutionella förutsättningarna för regionernas lokala självstyre.   

6.1  Självstyrelsens grund  

Den kommunala självstyrelsen, ger förutsättningar för en större flexibilitet och anpass-
ningsförmåga till lokala och regionala förutsättningar, effektivare resursanvändning samt 
ökade möjligheter till spridning av erfarenheter mellan regioner. På så sätt anses legitimi-
teten för det politiska systemet stärkas genom självstyret. Det finns tydliga argument för 
självstyret utifrån både demokrati och effektivitetsperspektiv. Men den kommunala själv-
styrelsen i Sverige är inte absolut, utan bygger på ett samspel mellan den centrala 
statsmakten och regionerna.  

Regionerna har handlingsutrymme att agera utifrån lokala intressen och med sina resur-
ser. Genom självstyret finns möjligheter för varje region att själv utforma och organisera 
sin verksamhet utifrån de ramar som lagstiftningen ger. Utfallet av den nationella patient-
lagstiftningen kommer därmed att se olika ut i olika regioner. Särskilt när det gäller lag-
stiftning som främjar valfrihetssystem (SFS 2008:962) inom hälso- och sjukvården fram-
träder olika lösningar. Lagen är inte tvingande för kommunerna, men regionerna är ge-
nom förändringar i hälso- och sjukvårdslagen skyldiga att införa vårdvalssystem i primär-
vården. Lagen syftar till att föra makt från politiker och tjänstemän till medborgare, som 
brukare och patienter inom hälso- och sjukvården. En annan avsikt med lagen är att öppna 
för och stimulera till en ökning av alternativa leverantörer av hälso- och sjukvård (SOU 
2008:37).  

6.2  Olika utfall är grundlagens tanke 

En grundläggande förklaring till de olika implementeringsutfallen i regionerna är att vår 
konstitution med regionskommunalt självstyre leder just till variation mellan regionerna. 
Givet vår grundlag är således variationen i implementeringen av den nationella lagstift-
ningen helt väntat. Regionerna använder således det handlingsutrymme som de ges av 
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självstyret för att implementera lagstiftningen i relation till de resurser de har och de vär-
deringar som befolkningen i regionen uttryckt genom demokratiska val av representanter 
till regionfullmäktige. Regionernas val av strategi visar att de har olika resurser och även 
olika värderingar, vilka ger dem olika handlingsmöjligheter. Om staten skulle önska ett 
mer enhetligt utfall av implementeringen skulle det krävas en annan organisering av 
sjukvården än med självstyrande region. 

6.3  Lagstiftning som stärker patienten på regionernas 
bekostnad – statens by-pass strategi  

Genom patientlagstiftningen ger staten patienten ett direkt ökat handlingsutrymme. Sta-
ten har traditionellt styrt utfallet inom hälso- och sjukvården genom att ge uppdrag till 
regionerna som är mer eller mindre specifika. Den traditionella styrningen av regionerna 
med uppgift att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador är ett 
uttryck för en traditionell hierarkisk styrmodell. Det är ett tydligt skifte då staten tidigare 
styrt vården genom regionerna, men nu styr staten genom att ge medborgarna nya möjlig-
heter att välja och påverka vården. Vi har valt att kalla detta för att staten använder en 
”by-pass” styrning inom hälso- och sjukvården.  
•  

 
•  

Figur 2 Den traditionella styrningskedjan 
•  

I kontrast till den statliga styrningen av regionerna finns nu lagstiftning, som ger patien-
terna en starkare ställning i relation till regionerna. I förslaget till ny patientlag formuleras 
vårdens skyldigheter på ett annat sätt. Det synliggörs att det är människor som får vård 
för att må bättre, vilket är uttryck för ett förändrat styrningssätt där medborgaren som 
patient sätts i fokus.  

Flera utredningar har diskuterat hur patienterna kan fokuseras än mer (t.ex. SOU 
2008:127). Propositioner (2009/10:67), syftar explicit till att ”stärka patientens ställning 
i hälso- och sjukvården”. Även om bestämmelserna ger patienterna direkta rättigheter, så 

Staten

Landsting
Kommuner

Medborgare/patienter

Den traditionella styrningskedjan
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tydliggörs vårdens skyldigheter i förhållande till patienterna. Genom att vården härige-
nom bland annat blir skyldig att erbjuda second opinion stärks patientens position i för-
hållande till personalen. Genom skyldigheten att informera patienterna ges de andra förut-
sättningar att vara delaktiga i sin vård. De ändringar som syftar till att ge patienterna 
ökade förutsättningar att vara mer delaktiga i sin vård innebär i praktiken att staten ”hop-
par över” ett steg i den traditionella styrningskedjan. Denna lagstiftning fokuserar i första 
hand på patienterna som självständig partner till skillnad från tidigare då regionerna och 
kommunerna stod för patientens prioriteringar och gjorde val av exempelvis vårdcentral 
på deras uppdrag.  

När staten på detta sätt ger patienterna ökat inflytande kringgås flernivåstyrningen. Det 
kan illustreras som att staten hoppar över regionerna (by-pass) och skriver lagstiftningen 
med direkt fokus på patienterna. Det är sedan patienterna – i rollen som medborgare – 
som kan påverka regionen genom att efterfråga viss vård och ställa krav på exempelvis 
en second opinion av medicinska bedömningar. I figur 3 illustreras by-pass styrningen 
schematiskt.  

 

 
•  

Figur 1  By-pass styrning 
•  

Detta är en ny styrstrategi från staten. Den kan uppfattas som att staten försätter regioner-
na i kläm mellan patienterna och staten. Ett annat sätt att tolka det är att patienterna får 
möjligheter till ökat handlingsutrymme på bekostnad av regionerna. Staten styr mer direkt 
mot patienterna och därigenom minskas regionernas handlingsutrymme och möjligheter 
att prioritera – regionernas egen politik begränsas allt mer. 

Den nya by-pass strategin ersätter inte utan snarare kompletterar den traditionella styr-
ningskedjan. By-passen är alltså ett nytt institutionellt arrangemang som verkar parallellt 
med den traditionella styrningskedjan. Det innebär att staten på detta område använder 
sig av två parallella styrstrategier; traditionell styrning och bypass styrning. De två paral-
lella styrningslogikerna kan kortsluta flernivåstyrningen, men samtidigt öppna för olika 
lösningar och anpassningar i regionerna.  
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Statens by-pass styrning grundas på lagstiftning, som utgår från att patienten ges ökat 
inflytande. Samtidigt kräver till exempel valfrihet att det finns valmöjlighet, mångfald 
och variation. Därför är en del av valfriheten att det också ställs krav på att regionerna 
måste öppna för både alternativa och offentliga vårdenheter (SFS 2008:962). Patient-
inflytandet ligger också i att patienten själv ska kunna begära att få ett medicinskt utlåt-
ande av flera läkare (Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 1982:763). Patienten ska också kun-
na kräva vård inom en rimlig tidsperiod – kopplat till detta är statens utfärdande av 
regionernas vårdgaranti. Patientens rätt att välja ska också grundas på en jämlik möjlighet 
att välja. Handlingsutrymmet för patienterna varierar dock. Det är tydligt att det i stor-
stadsområden – i studien främst Region Skåne – är möjligt att välja mellan flera vård-
givare. Andra hinder för patienter att nyttja sitt vidgade handlingsutrymme kan vara brist-
ande språkkunskaper, bristande information eller en svår och komplex sjukdomsproble-
matik. De reella handlingsmöjligheterna för patienterna att nyttja det lagstadgade hand-
lingsutrymmet varierar således.   

Patienternas möjligheter att ställa samma krav på olika regioner och även välja mellan 
olika regioner leder till ökade krav på transparens och jämförbarhet mellan regionerna. 
En konsekvens av jämförelserna är att regionerna själva måste arbeta med att skapa jäm-
förbarhet och förklara avvikelser. Det motiverar även standardisering och samverkan 
mellan regionerna. Ett utfall av detta är samarbetet kring 1177.se, med samlad standardi-
serad information till medborgarna. Det kan ses som ökad patientnytta, men även att 
regionerna går mot en likriktning och begränsat regionalt handlingsutrymme. 

Staten använder sig alltså av två olika kompletterande styrningsmodeller – den traditio-
nella hierarkiska och by-pass. Dessa parallella styrningsmodeller hanterar regionerna 
olika och de använder olika implementeringsstrategier. Slutsatsen är att by-pass styr-
ningen ger patienterna möjligheter, att med statens stöd, ställa krav på regionerna och 
andra vårdgivare. Patienter har fått fler möjligheter att ha mer inflytande, eller med andra 
ord deras makt har officiellt stärkts. Patientrollen blir på så sätt i högre grad en del av det 
nationella medborgarskapet och är inte bara en del av medlemskapet i regionen.   

6.4  Självstyrets strategier  
för att hantera implementering i by-pass kontexten 

I den komplexa kontext där regionerna har stort handlingsutrymme utifrån självstyret men 
begränsas av by-pass styrningen utvecklar de olika strategier. Beroende på vilka strategier 
en region tillämpar så kommer olika delar av patientlagstiftningen att implementeras på 
olika sätt. 

Då regionerna använder en pro-aktiv strategi framhålls självstyrelsen som en given och 
viktig förutsättning. De åberopar och utnyttjar sin kommunala självstyrelse genom egna 
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initiativ och en självständig utveckling utifrån medborgarnas intressen och lokala förut-
sättningar. De anser sig därmed i högre utsträckning, än när de använder de andra stra-
tegierna, agera på de lokala väljarnas uppdrag. De tar på sig uppgifter som att vara 
innovativa, driva på staten, pröva nya och alternativa lösningar samt att utveckla idéer.  

Med pro-aktiva strategier vänder regionerna statens by-pass-styrning till något positivt. 
De initierade tidigt dialoger med staten, för att kunna vara med och påverka statens ager-
ande och tolkningar av patientcentrering. Flera av de initiativ som tagits av staten har 
redan då diskuterats med företrädare för den region som använde den proaktiva strategin. 
I denna strategi ses statens agerande som ett sätt att ge regionen verktyg för att kunna 
driva och legitimera sin politik. De utgår från sina regionsspecifika krav och möjligheter, 
som geografisk lokalisering och befolkningssammansättning. Regionen strävar då efter 
att arbeta i dialog med staten för att finna lösningar på nationell nivå som sedan kommer 
till gagn för medborgarna i den egna regionen.  

När staten stärker patienternas position, får regionen större handlingsutrymme att stärka 
och motivera sitt arbete. De bidrar även genom att sprida sina erfarenheter i nationella 
nätverk till andra regioner. Det är ett tydligt tecken på pluralism i utfallet, vilket är en 
grundtanke i självstyrelsen. Den region där den proaktiva strategin dominerar kan ses som 
föregångare, då de går längre och snabbare fram än vad staten avsett med den aktuella 
lagstiftningen. Ett exempel på en föregångare av lagstiftningen är införande av vårdval i 
andra medicinska specialiteter än inom primärvård (se Region Skåne, tabell 2). Den 
proaktiva strategin överensstämmer i detta fall med statens grundläggande värderingar 
om införandet av vårdvalssystem. 

Regioner som använde sig mer av en parerande strategi har en övergripande politisk 
inriktning som överensstämmer med statens – regionerna har en ambition att driva ut-
vecklingen i samma riktning som staten. För att tillämpa denna strategi strävar regionen 
efter att få med representanter i diskussioner och utredningar om hur lagstiftning på 
området växer fram. Därigenom skapar regionen en beredskap för implementeringen och 
kan anpassa sin organisation på bästa sätt. Men regionen inväntar lagstiftningens exakta 
formuleringar innan implementeringen påbörjas, de går alltså inte före och driver på som 
när man använder den pro-aktiva strategin. Ett exempel på denna strategi kan vara 
följande uttalande från en person i regionledningen:  

Man diskuterar det framförallt på nationell nivå … jag sitter i SKLs sjukvårds-
delegationen och där har vi ju pratat om den nya lagstiftningen och då ställer vi mycket 
frågor. Det har inte inneburit att vi har fattat några politiska beslut i vårt landsting. Men 
det skapar en handlingsberedskap som man har med sig – vad kan det här innebära, för 
oss? (språkligt förtydligat av författarna) 

När den parerande strategin används är det dock lätt att bli kritisk till att den statliga 
styrningen blir allt mer detaljerad och omfattande. Staten kan då upplevas begränsa både 
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regionens handlingsfrihet och handlingsmöjligheter. Styrningen uppfattas som inskränk-
ningar i möjligheterna att anpassa regionens implementering till lokala förutsättningar 
och normer. Framförallt upplevs, i relation till denna strategi, att det blir svårt att konkur-
rera med det unika och visa upp egna styrkor exempelvis inom palliativ vård. Just i detta 
fall leder då patienternas stärkta positioner till att regionens unika styrkor kan ifrågasättas 
och att de mer vanliga behandlingsmetoderna istället efterfrågas. Det upplevdes här som 
en tydlig inskränkning av självstyret, eftersom regionen tvingas tänka om kring vissa 
prioriteringar som de annars inte skulle gjort. Det påverkar också tydligt resursanvänd-
ningen. Den parerande strategin kan tolkas som en kritik mot statens lagstiftning, efter-
som staten förväntar sig att regionerna, trots självstyrelsen, ska göra ”allt” som staten 
säger och implementera lagstiftningen fullt ut. Den parerande strategin innebär att regio-
nen försöker tänka ”lagom mycket” i linje med statens ambitioner, lära sig känna av tren-
der, men med tydlig förankring i den egna verksamheten. 

Då regioner använder en re-aktiv strategi, väntar de in lagstiftningens slutliga formule-
ringar innan implementeringen påbörjas. De har en mer pragmatisk inställning till statens 
styrning och hur den påverkar självstyret. De förändringar som sker på regionnivå moti-
veras med att direktiven kommer från statlig styrning. På så sätt säger regionen att det 
inte är något de gör inom självstyret, utan regionen styrs helt av statens reglering. Det kan 
exempelvis illustreras av hur Region Gävleborg uttrycker sig i en informationsbroschyr 
till medborgarna: Riksdagens önskemål är fler privata hälsocentraler och en ökad valfri-
het för dig som invånare (Folder, Information om Hälsovalet inom Gävleborg). På så sätt 
lägger regionen över ansvaret för förändringar på staten och riksdagens politiker. Här ges 
utrymme för by-pass styrning och regionen inordnar sig i dess konsekvenser, även om de 
inte driver på aktivt. Regionen nyttjar och framhåller statens styrning mot patienterna för 
att motivera sina begränsningar, men även för förbättringsarbete.  

I den re-aktiva strategin används till exempel de nationella jämförelserna för att identi-
fiera områden som regionerna kan bli bättre på. De ansluter till flera nationella policyer 
och mål, istället för att själva lägga tid på att arbeta fram egna mål och riktlinjer. Regionen 
försöker även använda statliga stimulansmedel för att utveckla regionen och därmed ock-
så växla upp sina egna resurser. De ser också möjligheten att snarare dra fördel av andra 
regioners erfarenheter och agerande istället för att ta riskerna själva, som en informant 
uttrycker det … vi ska inte uppfinna hjulet alla gånger utan är det någon som ligger lite 
före, självklart då ska man ta lite rygg på det och ta lärdom utav hur de har jobbat. 
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6.5  Olika implementeringsutfall kan förklaras av 
självstyret och statens by-pass styrning – 

Sammanfattning av avsnittet 

Det varierade utfallet av hur patientlagstiftningen implementeras beror alltså på det 
grundlagsskyddade kommunala självstyret samt att staten väljer att använda en by-pass 
styrningsstrategi. By-pass styrningen kompletterar den traditionella hierarkiska styr-
ningen och innebär att staten ger patienterna, som medborgare, en starkare position att 
efterfråga visst agerande från regionerna. Patientens handlingsutrymme utgår alltmer från 
medborgarskapet i staten Sverige än i respektive region.  
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7   ”Att inte se skogen för alla träd”  
– Hur regionerna manövrerar  

i den allt tätare statliga styrningen  

Att regionerna inte når upp till statens förväntningar kring implementeringen av patient-
lagstiftningen beror i hög grad på att lagstiftningen innehåller många delar som inte alltid 
hänger ihop och att den utvecklats över lång tid. I avsnittet analyserar vi regionernas 
agerande i relation till lagstiftningens utformning, det vill säga fråga två. Vi inleder därför 
med en tillbakablick på statens engagemang i frågor kring patientlagstiftningen.  

7.1  Statens engagemang i frågor rörande 
patientlagstiftning 

Statens engagemang i frågor rörande patienters inflytande över sin vård, kan illustreras 
av hur många offentliga utredningar, lagrådsremisser och propositioner som utfärdats på 
området. Diagram 1 visar antalet propositioner (prop.), utredningar (sou) samt lagråds-
remisser (lagrem.) gällande patientcentrering sedan år 1978. Det är tydligt att det finns 
perioder när frågan kommit upp mer frekvent på den politiska dagordningen. Under de 
sista sju åren har det skett en tydlig ökning i olika utredningar och förslag.  
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•  

Diagram 1 Förteckning över propositioner, utredningar och lagremisser kring 
patientcentrering 1978–2013. 

•  

Det är tydligt att den ökade aktiviteten på området hänger samman med regeringsskiftet 
år 2006. Det är påtagligt att alliansregeringen mellan åren 2006–2014 hade ett stort 
intresse för området, tillsatte flera utredningar och kom med många förslag. Men frågorna 
ligger även i linje med internationella idéer om effektiv offentlig styrning, ökad delaktig-
het av brukare och medborgarnas insyn och ansvarstagande för sina val. Utvecklingen 
med den ökade mängden utredningar under senare tid återfinns även inom andra politik-
områden. Men det kan även finnas andra förklaringar till detta. Det är generellt belagt att 
utredningsväsendet har förändrats från breda, djupa och långa utredningar till snävare, 
snabbare och kortare, vilket antas ha lett till att svensk politik har fått ett sämre besluts-
underlag (Petersson 2013).  

Komplexiteten ökar då staten styr med många delvis motsägelsefulla verktyg som lagar, 
utredningar, projekt och andra incitament. Då ökar också risken för målkonflikter i styr-
ningen och det blir svårare för regionerna att få en överblick över vad som bör prioriteras 
mellan målen. Införandet av nya styrmedel på kort tid medför en ökad komplexitet för 
regionernas egna långsiktiga planering. Mängden styrning är alltså en tydlig förklaring 
till implementeringsproblemet. I relation till dessa frågor har även flera projekt initierats 
av staten för att styra utvecklingen. Ett exempel på projektstyrning är ”Äldresatsningen”, 
för att ge de mest sjuka äldre patienterna en mer sannanhållen vård. Ett annat exempel är 
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olika typer av nationella jämförelser för att mäta och jämföra regionernas arbete. Den 
region som deltar i projektet kan få extra resurser när de visar resultat.  

7.2  Regionernas strategier  
för att hantera statens ökade styrning 

För regionerna har den förändrade statliga styrningen märkts av på flera sätt. Samtliga 
regioner i vår studie upplever att det är svårt att förhålla sig till den ökade mängden utred-
ningar och detaljstyrning från staten. För att hantera mängden styrning tar regionerna till 
olika angreppsätt.  

Två regioner arbetade aktivt med att tidigt involveras i lagstiftningsprocesser. Det kan ses 
som en slags pro-aktiv strategi för att vara med när nya idéer utvecklas. Det innebär att 
de försöker påverka innehållet i utredningar innan de blir lagförslag. Det handlar också 
om att delta i strategiska sammanhang, där de vet att förändringsförslag förankras. Exem-
pelvis har SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) flera arbetsgrupper som regionerna 
aktivt deltar i. Den parerande strategin stannar vid deltagande i sådana grupper. Mer pro-
aktiva strategier handlar om att representanter från regionen också intar centrala positio-
ner i dessa grupper. Region Skåne drev denna strategi hårt och de visade gärna och tydligt 
upp vad de gjort i den egna regionen, för att försöka få den nationella utvecklingen i linje 
med idéer i den egna regionen. Även om agerandet kan uppfattas som självvalt upplevs 
det som att det finns en förväntan från nationell nivå att regionerna ska bidra i de här 
processerna. Regionerna ser det som svårt att ställa sig utanför, eftersom man då uppfattas 
som en bakåtsträvare, som sades av en intervjuperson som mer agerat utifrån den parer-
ande strategin.  

Deltagandet i strategiska grupper bygger också på en tanke om att det är viktigt att hålla 
sig á jour med förändringar, vilket framför allt är ett synligt motiv i den parerande strate-
gin, som bygger på att skapa beredskap för lagstiftningsändringar genom att bland annat 
ta hem aktuell information till regionen. Den parerande strategin stannar dock vid bered-
skap vid förändring.  

Den re-aktiva strategin däremot är avvaktande och regionen avstår från att lägga resurser 
på att delta i det nationella utvecklingsarbetet. De ser sig som för små och svaga för att 
kunna påverka utvecklingen och väntar istället på färdiga beslut och implementerar beslu-
ten så gott det går. De nyttjar stimulanspengar knutna till projekt som möjligheter att 
öppna för förändringar som annars inte hade varit möjliga. I frågor där den re-aktiva 
strategin dominerar, väljer man att delta i de projekt som passar dem bäst – regionen kan 
inte ”springa på allt”. Den strategin bygger på att försöka använda sina begränsade re-
surser på bästa sätt och att ”se och lära av andra”, det vill säga man avvaktar och ser hur 
andra regioner arbetat med frågan innan förändringar genomförs i den egna regionen. 
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Även om staten styr mot en riktning som ska ge ”alla” patienter en starkare position varie-
rar utfallet i regionerna. De olika strategierna för att hantera statens styrning leder till 
varierande utfall. Patienter i regioner som huvudsakligen använder pro-aktiva och parer-
ande strategier får i ett tidigare skede tillgång till nya valfrihetsförändringar. Regionerna 
är här innovativa och delaktiga och de provar på pilotlösningar. Patienten kan då också 
bli en del av testverksamheten.  

7.3  Många lagar – försvårar professionernas möjlighet  
till att hålla sig á jour 

Den ökade mängden lagar från nationell nivå berör även de professionsgrupper som arbe-
tar i regionen. I flera intervjuer har det framkommit att aktörerna upplever att det är svårt 
att hålla sig uppdaterad om vad som händer på lagstiftningsområdet.  

Verksamhetscheferna har tydliga rutiner för informationsutbyte och kan ses som länken 
mellan regionledning och övrig medicinsk personal på vårdcentralerna. Verksamhets-
cheferna får sin information via olika forum, bland annat på organiserade möten. De fram-
håller också att de försöker informera sin personal om de förändringar som är på gång. 
Verksamhetscheferna har här en nyckelposition för att sprida information och motivera 
medarbetarna att hålla sig uppdaterade inte bara kring nya medicinska rön utan även om 
organisationsutveckling och lagstiftning om ökat fokus på patienter. ”Man hinner inte 
läsa allt” sade en informant i fokusgruppen med ST-läkarna. Verksamhetschefen blir här 
en nyckelperson i prioritering och sondering av vad som är relevant information att delge 
personalen.  

För de professionsgrupper som saknar tydliga arbetsgemenskaper och daglig samverkan 
med andra professionella blir sådana här frågor än svårare att hantera. En särskilt utsatt 
grupp som vi uppmärksammat är skolsköterskorna. De har inte något formaliserat forum  
för informationsutbyte, vare sig det gäller medicinska frågor eller patientinflytande. För 
denna aktörsgrupp blir sonderingen mellan olika utredningar och nya lagförslag ännu 
svårare än för övriga aktörer. Det finns alltså påtagliga skillnader vad gäller förutsätt-
ningar att hålla sig á jour om nya lagar på området. Skolsköterskor har till skillnad från 
exempelvis en verksamhetschef inte informationskanaler internt på arbetsplatserna, var-
för deras förutsättningar att sondera informationen är lägre jämfört med övriga intervjua-
de vårdprofessioner.   

Regionledningarna beskriver statens styrning som ett tydligt försök att utjämna skillna-
derna mellan regionerna. Läkarprofessionen å andra sidan har en mycket starkare ut-
gångspunkt i jämlikhetsprincipen och påtalar vikten av att det finns nationella riktlinjer 
för att åstadkomma jämlikhet. Från ledningsnivå framhålls att beredning och implemente-
ring av lagstiftning ska decentraliseras tydligare genom starkare involvering av läkarpro-
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fessionen. Motivet för att involvera läkargrupperna tidigt är främst att undvika att för-
ändringar inte, som det upplevs idag, ska stanna på regionledningsnivå. Läkarförbundet 
uttrycker det tydligt på sin hemsida då de skriver:  
•  

I riktlinjerna betonar vi att regionernas roll bör begränsas till vad som ska utföras. Hur 
vården sedan utförs anser vi ska överlåtas till de som i sammanhanget vet bäst, det vill 
säga vårdgivarna som fått uppdraget, utan klåfingrig detaljstyrning. /…/ Istället för 
omfattande redovisningskrav kan det vara av värde med en oberoende och regelbunden 
inspektion av vårdgivarna. Resultaten återrapporteras till berörda vårdgivare och redo-
visas öppet. Regionerna bör använda sig av de mått som Socialstyrelsen tar fram i 
samarbete med läkarprofessionen (http://www.slf.se). 
•  

Sveriges läkarförbund efterfrågar tydliga nationella direktiv som tas fram i samråd med 
läkarprofessionen. De vill även själva ta ett större ansvar för implementeringen av de 
nationella direktiven. De vill således minska regionernas inflytande över implemente-
ringen. De intervjuade i vårdens professioner, speciellt läkarna, uttrycker också en far-
håga att deras roll i hälso-och sjukvården urholkas då de inte involveras i lagstiftnings-
förändringar. Stora beslut, som exempelvis patienters möjligheter att läsa journaler digi-
talt, upplevs inte vara förankrade i den medicinska professionen (se även SR 2013). Ut-
över möjligheten till information, kan avsaknaden av upplevd medverkan och förankring 
från vårdens professioner, också förklara varför det finns implementeringsproblem när 
det gäller patientlagstiftningen.  

7.4  Olika strategier för att genomföra  
en mängd politiska idéer – Sammanfattning 

Statens engagemang i, och styrning av, dessa frågor har alltså tilltagit på senare år. En allt 
tätare lagstiftning begränsar handlingsutrymmet för vårdens aktörer – de medicinska pro-
fessionerna och regionerna. Regionerna har emellertid olika strategier för att skapa sig 
handlingsutrymme i denna tätare styrning. Både den pro-aktiva och den parerande strate-
gin leder till att representanter från regionerna aktivt deltar i utformningen av ny lagstift-
ningen och försöker påverka vad de anser vara möjligt att genomföra.  

När beslut väl har tagits på nationell nivå kan det vara än svårare att implementera den 
kontinuerligt föränderliga lagstiftningen i vårdvardagen. De professionella inom vården 
har svårt att hålla sig á jour med ny lagstiftning om vårdens organisation samtidigt som 
de förväntas hålla sig uppdaterade om nya medicinska rön. Verksamhetscheferna och 
arbetsgemenskaperna verkar här spela en viktig roll, men det finns stor potential att ytter-
ligare stödja och underlätta för vårdens professionella att hålla sig á jour med ny lag-
stiftning.  
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8   Lagstiftningen får genomslag  
när vårdens professionella ändrar sitt agerande  

Implementeringen får genomslag först när det sker förändringar i daglig verksamhet. Här 
analyseras vår tredje fråga om hur sjukvårdens professioner bidrar till att implementera 
lagstiftningen för att stärka patienters inflytande.   

8.1  Vårdens starka professioner  
– ytterligare ett implementeringshinder? 

Styrningen i regionerna sker i samspel mellan politisk administrativa modeller och de 
medicinska professionerna (Calltorp 2006; Örnerheim 2016). Mellan dessa två hierarkier 
finns latenta och underliggande konflikter om vilken roll- och arbetsfördelning som gäl-
ler. Eftersom vårdens professioner har djupa fackkunskaper, innebär det ur den medicin-
ska professionens synvinkel att politikers rätt att påverka verksamheten kan ifrågasättas. 
Förhållandet innebär således tuffa förutsättningar för de politiker som har ambitionen att 
införa reformer i hälso- och sjukvården. Det biomedicinska idealet bygger på att den 
medicinska expertisen ska vara styrande i prioriteringar medan det ekonomiska bygger 
på en kostnadseffektiv prioritering. Båda idealen bör tillgodoses men kommer många 
gånger i konflikt med varandra (Örnerheim 2016). Risken är att förändringar ofta uteblir 
då de starka professionerna kan fördröja/motsätta sig implementeringen (Axelsson 2000; 
Hallin & Siverbo 2003). I regionernas interna styrning kompletteras den hårda statliga 
lagstiftningsstyrningen med omfattade mjuk styrning i syfte att förändra synsätt genom 
samverkan och delaktighet. 

Våra fallstudier bekräftar detta och visar att just patienträttigheter och valfrihet för patien-
ter kan vara särskilt svårt att implementera i relation till de starka vårdprofessionerna. Det 
finns flera exempel där implementeringen av lagförändringar hindras av konflikten mel-
lan de två dominerande normsystemen inom hälso- och sjukvården – det grundläggande 
biomedicinska idealet kontra ekonomisk-politiska styrideal. Här framträder återigen re-
gionernas olika strategier för att hantera utmaningarna, men de är inte lika tydliga när 
motparten inte är staten utan interna relationer inom den egna organisationen. Samtliga 
strategier grundar sig i ett försök från regionledningen att använda professionen som 
implementerare av den politik som staten, eller regionerna själva, driver. Strategierna tar 
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sig uttryck i att försöka använda personalens egna drivkrafter och väcka deras intresse för 
frågorna kring patientinflytande.  

8.2  Regionernas strategier  
för att få med starka professioner i implementeringen 

En återkommande strategi i flera delar av de studerade regionerna är de politiska ledning-
arnas och förvaltningarnas försök att styra medicinska verksamheter genom Lean (Pok-
sinska, Fialkowska-Filipek & Engström 2016). Lean är en organisatorisk modell som i 
detta sammanhang bland annat syftar till att effektivisera olika moment och samordning-
en mellan dem, i syfte att leda till kortare ledtider och effektivare vårdprocesser. Att arbe-
ta med Lean är till stor del i detta perspektiv en re-aktiv strategi då regionen gör mindre 
förändringar i organisationen, men inte fullt ut utgår från ett patientperspektiv. Trots Lean 
möter patienten olika organisationsmodeller med olika maktstrukturer och dessutom är 
samordningen mellan olika delar av vårdorganisationerna svaga. Grundproblemet med 
stuprör försvinner inte automatiskt genom införandet av Lean och för att kunna imple-
mentera en patientcentrerad vård måste man tänka bort stuprören. Den re-aktiva strategin 
stannar därför vid implementeringen av de organisatoriska direktiven kring Lean, och kan 
ses som en del i en patientcentrering. 

Regioner som tar en mer pro-aktiva eller parerande strategi synliggör stuprörstänket som 
ett problem då patienterna slussas mellan enheter. De uppmärksammar att det finns en 
risk att inte någon har överblick. Som en intervjuperson sade: Lean i all ära, det förändrar 
inte organisationens grundstruktur. Men även i denna organisation dominerar fortfarande 
ett stuprörslikt organiserande av hälso- och sjukvården.  

Regionerna arbetar dock med initiativ för att överbrygga hindren. Olika funktioner, exem-
pelvis lotsar som hjälper patienten genom vårdsystemet, har införts. I regionen som an-
tagit en pro-aktiv strategi har man tagit steget än längre och vid sidan om patientfunk-
tioner också infört institutionella förändringar som exempelvis vårdprocesser för att ak-
tivt synliggöra problemen med stuprör. De strävar efter att införa nya tankesätt hos perso-
nalen som bygger på att patientens process är i fokus. Den pro-aktiva strategin har alltså 
till viss mån anammat ”kullerbyttan” (se kap. 2) som krävs av hälso-och sjukvårdssyste-
met för att kunna sätta patienten i centrum. 

I studiens samtliga fall har tjänstemannaorganisationen också försökt utnyttja professio-
nens makt för att implementera förändringar. Man upplever att det är lättare att implemen-
tera förändringar där viljan finns.  
•  

O, det är fortfarande väldigt svårt, på en del mottagningar ska jag säga, vi har ju sett att 
på de mottagningar där chefen är positiv och tycker det här är jättebra där fungerar det 
ju bäst … Där är det lättare. Jättestor skillnad. 
•  
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Till exempel använder samtliga regioner läkare som har ”hög status” i informationskam-
panjer och för att verifiera ny teknik gentemot andra läkare och övriga vårdprofessioner 
inom regionen. Vikten att det finns en känd läkare som godkänt informationen på 1177.se 
framhålls i flera intervjuer. Ett motiv för att använda kända läkare är att ge hög status och 
legitimitet åt informationen i organisationen och i sin tur legitimera hemsidan 1177.se. 
Flera regioner har också specialistläkare på centrala tjänstemannafunktioner för att legiti-
mera beslut som bland annat rör patientmaktsfrågor. Att styra professionen genom sak-
kunniga personer visar på vilken dominant ställning den medicinska expertisen har i 
implementeringsprocesser. En region i studien valde att parera problematiken mellan pro-
fession och förvaltning genom att för olika frågor skapa implementeringsgrupper där 
tjänstemän och vårdprofessioner möts och utformar implementeringen. En annan strategi 
som fanns i alla regioner var att arbeta med pilotprojekt vid de vårdenheter som har en 
förändringsbenägenhet eller är nyfikna. Från ett implementeringsperspektiv leder detta 
till att införandet går i otakt, vilket får direkta effekter för patienterna som möts av olika 
erbjudanden från olika vårdenheter.  

8.3  Vårdens professioner upplever inte  
att de är delaktiga i implementeringsarbetet 

Analysen pekar även på att de professionella inom vården inte känner sig inkluderade och 
delaktiga i politiska förändringar som styr verksamheten. I intervjuer med regionledning-
arna (tjänstemän och politiker) framhålls gång på gång att professionen är en central fak-
tor för att möjliggöra en implementering. Utifrån intervjuerna med olika grupper av pro-
fessionella analyseras deras roller i implementeringen och hur de arbetar med lagstiftning 
som rör ökat patientinflytande.  

Det är viktigt att påpeka att det inte finns en profession i hälso-och sjukvården, även om 
politiker och tjänstemän i regionledningen ofta uttrycker det som att ”professionen” har 
uppdrag att implementera lagstiftning. Analyserna visar att olika professionsgrupper blir 
mer eller mindre delaktiga i implementeringen av lagstiftningen. Vårdens professioner är 
även olika starka och har tillgång till olika forum för stöd i sådana här frågor.  

De intervjuade verksamhetscheferna, samt dokumentationen kring deras roll, framhåller 
att de har ett tydligt ansvar att genomföra lagstiftningsändringarna. Verksamhetscheferna 
upplever att de har en roll som genomförare av lagar som berör deras område, men de 
påtalar att ”det varit väldigt tyst avseende patientlagstiftning”. En av verksamhetschefer-
na berättade att hon varit på en konferens i höstas där en föreläsare tog upp den nya 
patientlagen, men hon har inte fått information om den tidigare i sin hemregion. Exemplet 
med konferensen illustrerar tydligt informationsgången i regionerna, det vill säga att det 
kan vara enklare för vårdens professioner att få information om patientlagstiftningen via 
andra kanaler än de som finns inom regionen, i detta fall en konferens. De informations-
kanaler som används internt, exempelvis nyhetsbrev och e-post, verkar lätt försvinna i 
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informationsbruset. Att informationskanalerna mellan regionledningen och vårdens pro-
fessioner upplevs som svaga är problematiskt då regionledningarna själva säger att det är 
viktigt att vårdprofessionerna har ett stort ansvar för att implementera lagen.  

I flera intervjuer framkom det också att vårdens professioner upplever att många funktio-
ner, som grundar sig i lagstiftningsförslag, blir pålagor i arbetet och är svåra att integrera 
utifrån de förutsättningar som finns i praktiken. Exempelvis bemöter regionerna patien-
ters rätt att träffa en läkare inom en viss fastställd tid genom ett tillfälligt första möte som 
kan ske med inhyrd läkare eller AT-läkare. Regionen har då uppfyllt detta krav, men har 
patienten fått bättre vård?  

Det finns också professioner som står helt utanför diskussionen om patientlagstiftningen, 
en sådan är skolsköterskorna. Skolsköterskor är verksamma på skolor i kommunerna och 
har ofta en organisatorisk placering under utbildningsförvaltningen och har därför inte 
den dagliga kontakten med primärvårdsenheter som till exempel ST-läkare eller distrikts-
sköterskor har. De blir inte inkluderade i beredningsgrupper eller pilotprojekt. Skolskö-
terskorna är en ”glömd” grupp när det gäller implementering av lagstiftning som syftar 
till ökat patientinflytande. Med tanke på den ambition som finns med lagstiftningen – det 
vill säga att göra medborgare mer aktiva i sina vårdval – borde skolsköterskorna kunna 
ha en nyckelroll i implementeringen av lagen. De möter dagligen barn och föräldrar som 
är relativt friska och kanske än mer mottagliga för information om förändringar. En upp-
gift för dem skulle kunna vara att informera om vårdkedjan och de möjligheter man har 
som medborgare om man skulle behöva ta kontakt med vården.  

8.4  Implementering sker främst genom  
samtal med patienter 

Trots att intervjuerna pekar på att de olika professionerna inte känner sig delaktiga i 
regionledningarnas implementeringsarbete av patientlagstiftningen så betyder det inte att 
professionen inte implementerar lagstiftningsåtgärder. Flera exempel visar på hur läkare, 
och särskilt sjuksköterskor, i sin dagliga praktik agerar på ett sätt som främjar ett ökat 
patientinflytande. Det sker framförallt i det dagliga samtalet med patienter, exempelvis 
kan frågor kring second opinion komma upp. De intervjuade ser dessa samtal som något 
positivt och tycker det är bra att patienter vågar ställa frågor kring sin situation och inte 
någon av dem uttrycker att de ser second opinion som ett problem utan snarare tycker det 
är bra att möjligheten finns. Både läkarna och sjuksköterskorna sade att de ibland pratade 
med patienterna om att möjligheten fanns, att de kunde utnyttja den och de förklarade hur 
patienterna skulle kunna gå till väga för att byta läkare eller vårdcentral. Sjuksköterskorna 
vid sjukvårdsupplysningen framhöll dock att det inte gick att uttrycka sådana möjligheter 
rakt på. Istället påtalades att det är viktigt att kunna känna av hur sådan information kan 
presenteras. I många sådana samtal sade de professionella inom vården att de särskilt ville 
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tona ner förväntningarna på att ett byte av vårdgivare eller en second opinion skulle leda 
till ett annat resultat, det gällde ibland att kunna sänka patientens förväntningar.   

En sjukgymnast i primärvården berättade att hen upplever att yrket har fått en ökad status 
i och med vårdvalet. Som en duktig sjukgymnast kan man vara den som fångar över 
patienter från andra vårdcentraler. Tidigare ställdes framförallt läkarens kompetens i cent-
rum, men nu när patienter väljer fritt blir också andra yrkesgrupper viktiga och kan spela 
en stor roll för vårdcentralens ekonomiska och framtida utveckling. Implementeringen av 
lagstiftningen tar alltså andra uttryck i mötet med patienterna och det medför även andra 
roller för professionen. Idag finns tydliga ekonomiska krav på vårdprofessionerna, sär-
skilt i primärvården – det är viktigt att attrahera patienter till sin vårdcentral.  

8.5  Vårdvalsorganisering påverkar bemötande  

Det finns situationer då vårdens professioner upplever att patientinflytandet blivit 
problematiskt. I intervjuerna gjorde flera av dem skillnad mellan patienter som önskade 
medicinsk bedömning och patienter som ”kravställare”, främst på behandling. Patienter 
som ”kravställare” är de som kommer till vårdcentralen med ett symptom och har med 
sig en ”lista” på behandlingar de önskar för sina symptom. Patienterna i denna situation 
är också väl medvetna om att de kan vända sig till en annan vårdcentral om de inte får 
den behandling de önskar. Ett exempel är patienter som kommer in med ett ordinärt 
symtom som huvudvärk och kräver att de ska undersökas med magnetröntgen. I detta fall 
önskar inte patienten i första hand ett medicinskt utlåtande, utan ser snarare läkaren som 
utförare av en tjänst – ge remiss till magnetröntgen.  

ST-läkarna uttryckte att de upplevde sig vara i ett beroendeförhållande mellan sin egen 
professionskunskap och vårdcentralernas krav på att behålla patienter. Det leder ibland 
till att läkaren låter patienten få en magnetröntgen även om läkaren inte tycker det är 
motiverat. Anledningen till att läkaren ger godkännande av magnetröntgen är för att inte 
mista patienten till en annan vårdgivare då det upplevs finnas krav från ledningarna på 
vårdenheterna att arbeta aktivt för att hålla kvar patienterna. Att tillgodose patienter som 
kravställare hänger alltså ihop med möjligheten att välja vårdgivare. Till slut är det någon 
som tillgodoser patienten. Att en sådan kultur uppstått i primärvården är ytterst problema-
tiskt då läkarprofessionen själva upplever att patientinflytandet lett till minskade hand-
lingsmöjligheter och att läkarrollens legitimitet riskerar att urholkas. Verksamhetschefer-
na berättar att de känner till problematiken med ”kravställande” patienter, en patientgrupp 
som inkommer med klagomål i större utsträckning än förr. Det är tydligt från intervjuerna 
med verksamhetscheferna att de anser att läkarens professionella omdöme ska styra i 
första hand och inte patientens egen kravlista. 
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8.6  Patientlagstiftningen en fråga bland många  
– bristen på forum för att diskutera patientinflytande 

Regionernas verksamhet präglas av att en mängd olika typer av krav som måste sam-
ordnas. Det är tydligt från intervjuerna med vårdens professioner att patientlagsstiftning-
en i praktiken blir en fråga bland många. Implementering försvåras av att den bäddas in i 
sammanhang som inte specifikt handlar om patientinflytande utan snarare om den dagliga 
medicinska praktiken. Det är också tydligt att det inte finns formaliserade forum på 
regionnivå där professionsgrupper kan diskutera förändringar i patientlagstiftningen eller 
få information. Representanter för professionsgrupper får information genom olika grup-
per och informationsmöten. ST-läkarna får främst information via verksamhetschefen, 
eller i allmänna e-post-meddelanden. Patientinflytande diskuteras också i generella ter-
mer till exempel på fikaraster och vid arbetsplatsträffar. Det kan handla om digitala jour-
naler som personalen har läst om i dagspressen eller hört om via andra kollegor. De 
intervjuade kände inte till om det fanns något samlat forum för personalen att få reda på 
och diskutera just lagstiftning eller frågor kring patientinflytande i primärvården. Patient-
lagsstiftning är något som sällan hanteras under utbildningen, berättade ST-läkarna i 
fokusgruppen. Några av dem hade fått en föreläsning om patientinflytande utifrån ett 
juridiskt perspektiv. Föreläsningen var inte en del av utbildningen utan något de arrange-
rat på eget initiativ. Andra grupper, som skolsköterskorna, får helt själva söka information 
genom hemsidor eller i branschtidningar. Inte heller här finns några lokala forum för ut-
byte kring dessa frågor.  
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9   Medborgarna/patienterna i 
implementeringen  

Patientlagstiftningen är till syvende och sist till för att ge patienterna bättre hälso- och 
sjukvård. Därför är deras åsikter, upplevelser och agerande en viktig del av vad som 
möjliggör implementeringen. I avsnittet analyseras vår sista fråga om hur medborgare 
och  patienter kan bidra eller hindra implementeringen av lagstiftningen.  

I detta avsnitt ger vi exempel på hur man arbetar med att stärka patienter och medborgares 
rättigheter. Vi skiljer här på patienter och medborgare, där patienten är den som aktivt 
brukar vård vid tillfället. 

9.1  Lagstiftaren föreställer sig en aktiv  
och informerad patient  

Lagen baseras på ett synsätt att patienten förväntas vara aktiv, informerad och deltagande 
i sin vårdprocess. Det individuella valets logik utgår från att patienternas värderingar ska 
tillmätas stor betydelse. Patienten ska agera som kund och förväntas näst intill befrias 
från att passivt bli omhändertagen. Samtidigt finns det många fall där patienten är sjuk, 
ofta trött och utsatt i de situationer där lagstiftningen kan ge nya möjligheter. Förhållandet 
kompliceras av att patienten ofta befinner sig i en beroendeställning till vården. Läkare 
och andra professionella har mer medicinsk kunskap än patienten, vilket ger dem ett 
informationsövertag. Men det är samtidigt detta professionella informationsövertag som 
legitimerar vårdgivaren och som gör att vi söker oss till vården.  

För att valfrihet i vården ska fungera krävs alltså att patienten på något sätt stärks i den 
underordnande situationen. Förutsättningarna att ta del av information och att välja ser 
annorlunda ut beroende på om man är en frisk medborgare, stark patient eller en patient 
som befinner sig i en intrikat situation (Mol 2011). Medborgare och patienter som själva 
förmår att hitta och agera i systemet kan få en starkare ställning av fler vårdalternativ. 
Men för andra som har svårt att orientera sig bland alternativ och möjligheter kan det 
snarare ha motsatt effekt. Särskilt nämndes ibland patienter med psykologiska problem 
som särskilt utsatta i detta avseende. De här patienterna kan uppleva att de tvingas ta ett 
eget ansvar som de inte kan leva upp till och de riskerar då att tappa förtroende för vården 
i sin helhet. Beroende på vilken situation man är i som patient, medborgare eller kund får 
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valfriheten olika funktioner sett utifrån ett demokratiskt legitimitets- och ansvarspers-
pektiv. Genom att låta patienter agera som kunder och få valfrihet att välja vårdalternativ 
kan man öka hälso- och sjukvårdspolitikens legitimitet och politikerna får en indikation 
på vilka vårdgivare (offentliga eller alternativa) som lyckas tillgodose medborgarnas eller 
kundernas krav. Relationen kring ansvar är redan oklar mellan staten och regionerna ge-
nom statens ökade krav och detaljstyrning. Därför vore det olyckligt om patienterna ses 
som ansvariga för utfallet.  

9.2  Regionernas strategier  
för att stödja aktiva patienter 

Även i relation till patienterna framträder regionernas olika strategier. De har olika sätt 
att bidra till mer aktiva patienter.   

Den re-aktiva strategin, där grundbudskapet är att man gör som staten lagstiftat med 
minsta möjliga förändring, leder här till en passiv listning. Det innebär att det inte krävs 
något av patienten, som istället blir tilldelad vårdcentral. När det gäller patienternas möj-
lighet till second opinion saknas uttalad strategi och det är inte något man informerar eller 
uppmanar patienter att använda sig av. Här krävs snarare en mycket aktiv patient som 
själv tar reda på sina möjligheter gentemot den egna regionen och ber att få en second 
opinion i sitt fall. I det närmaste krävs att patienten själv tar till en by-pass strategi gent-
emot sin läkare eller sin region. 

För patienter som bor i en region med en mer parerande strategi, får man del av ”lagom 
mycket av det mesta, utan att ge avkall på den egna politiska profilen” som det samman-
fattades av en intervjuperson. Regionen informerar om vårdval och second opinion på 
olika sätt som exempelvis via webplattformen ”minavårdkontakter.se”. Avsikten är att 
läkarna själva ska berätta för patienterna om vilka möjligheter de har. Tanken är att pa-
tienten har störst förtroende för läkaren och eftersom det är läkaren som informerar skapas 
tillit till systemet. Regionerna uppger att det varit trögt att få med sig läkarna i arbetet, till 
exempel har man mött motstånd vad gäller minavårdkontakter.se då professionen bland 
annat tror att detta kommer medföra merarbete. Personer i regionernas ledningar säger att 
de ”pushar” lagom mycket och väntar tills professionen själva blir mer vana med att arbe-
ta med olika IT-lösningar i sin vardag och tills att patienterna börjar efterfråga fler web-
baserade tjänster. Implementeringen förväntas alltså mogna fram.  

När regionerna har mer pro-aktiva förhållningsätt möter patienterna mer strategiskt stöd 
och engagemang i dessa frågor. Här hanteras patientcentreringsfrågor på strategisk nivå. 
Patientprocesser står i fokus och här finns ambitioner att aktivt överbrygga stuprörsorga-
nisationen. Hemsidor och andra IT-stöd syftar till att stödja aktiva patienter att söka in-
formation och vara delaktiga i vården och dess organisering. Som kund förväntas med-
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borgaren använda IT-systemen och själv introducera sig till vårdvalen och andra möjlig-
heter. Vaccination ses som en symbolisk introduktion till kundens möjlighet att ta eget 
ansvar för sin hälsa. En översikt över den egna, eller barnens vaccinationshistoria, ger i 
längden kontroll och kan spara tid och pengar för den enskilde såväl som för regionen. 
Patienten däremot ses här som en person som har en svår sjukdomsbild eller som en äldre 
person. För den som redan är patient är valfrihet inte lika uttalat och här är inte webben 
ett lika aktivt verktyg. För dem är snarare den etablerade vårdkontakten ingången till in-
formation om patientlagstiftningen.  

9.3  Regionerna på nätet  
– ett nedslag i funktionen ”att ställa en anonym fråga” 

Det är tydligt att regionerna arbetar aktivt för att möta medborgarnas ökade informations-
behov. Ett sätt är att arbeta med information på 1177.se/vårdguiden.se. Där finns en fakta-
bank med information om hur man kan välja vårdgivare med mera. Flera regioner har 
också frågelåda, i den kan man söka efter frågor som andra har ställt men kan också skicka 
in en egen fråga. 

För att kunna ställa en fråga måste frågeställaren vända sig till hemsidan på specifika 
öppettider, använda sig av ett formulär, få ett kontrollnummer, vänta upp till sju dagar på 
svar och sedan logga in med kontrollnumret för att se svaret – en väldigt komplicerad 
procedur i jämförelse med frågefunktioner hos många andra myndigheter. Men det är ett 
sätt att möta medborgarnas behov av att kunna ställa frågor och fortfarande upprätthålla 
patientsäkerhet och integritet. Möjligheten att ställa frågor på 1177 finns dock parallellt, 
men då saknar de som svarar tillgång till patientjournaler och mer detaljerad information 
som kan ges genom frågelådan. 

9.4  Professionerna ser patienter  
– men möter även kunder 

De intervjuade professionella inom hälso- och sjukvården har ett tydligt patientperspektiv 
i det sätt de pratar. Inte någon av de professionella inom vården som vi mött under vår 
studie använder begreppen ”kund” eller ”medborgare”. Många av dem var även kritiska 
till att se patienter som kunder. Det finns till och med en öppen kritik till kundbegreppet. 
Till exempel skrivs det i ledaren för tidningen Distriktsläkaren:  

Nu slår Sveriges regioner på stora trumman för att ge alla kunder möjligheten att se sin 
journal på nätet. /…/ Allt utifrån att ”kund”-företrädare har sagt att det är OK, och att 
det finns en stark politisk ideologisk drivkraft bakom dessa tankar. /…/ Att släppa ut all 
journalinformation utan ett rådrum och en granskning av mig som läkare är för mig 
därför oerhört oansvarigt gentemot de individer som inte är kapabla ”kunder” och 
dessutom oetiskt för mig som doktor (Distriktsläkaren 2013, nr 6) 
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Kritiken mot kundbegreppet verkar bygga på en oro att patienten som kund ska bli en 
aktiv kravställare men eftersom många patienter har mer komplexa problem, blir det svårt 
att vara aktiv och ställa krav. Kritiken bygger också på uppfattningen att det är läkarna 
och övrig sjukvårdspersonal som utifrån sin medicinska expertis bör ta ansvar för medi-
cinska val. Patienterna saknar den kompetensen och bör då inte förväntas ta beslut och 
ansvara för valen.  

Trots att de professionella vill se individer som patienter så möter de också kunder. Kun-
derna är de patienter som ofta hänförs till ”kravställarna”, det vill säga individer som har 
tydliga krav på viken vård och behandling de vill ha. De patienter som ses som kunder 
har ofta själva läst på och utifrån detta format sig en uppfattning om sin sjukdomsbild och 
de behandlingar som finns. En sjuksköterska illustrerade den förändrade informationsbil-
den på följande sätt: 

… först har hen (patienten) sökt på Google, sedan görs en sökning på 1177.se, sedan 
ringer hen sjukvårdsupplysningen och i slutändan kommer hen till mig på vårdcentralen.  

Patienter som agerar kunder och ställer krav utmanar både de professionellas kompetens 
och organiseringen av arbetet. Den arbetskultur som vårdens professioner är skolade i, 
genom utbildning och praktisk erfarenhet, bygger på ett traditionellt patientperspektiv. 
Kundperspektivet har inte institutionaliserats i arbetskulturen och detta medför en osäker-
het hos professionen kring hur de ska möta patienterna då de tar sig an rollen som krav-
ställande kunder. Man upplever också att det tidigare fanns ett större förtroende för läka-
rens bedömning men ”kunderna” ifrågasätter läkaren i högre grad. Det finns en oro hos 
vårdens professioner att förtroendet och respekten för deras yrkesroll urholkas. ”Systemet 
har blivit läkaren” sammanfattade en av ST-läkarna i fokusgruppen. 

9.5  Patientorganisationernas roll  
för ökat patientinflytande 

Patientorganisationerna kan också vara en viktig aktör för att öka patientinflytandet. Eta-
blerade patientorganisationer involveras ofta i brukargrupper på nationell och regional 
nivå vad gäller beredning och förankring av utredningar. De större patientorganisationer-
na är också remissinstanser till statliga utredningar som gäller ökat patientinflytande.  

Patientorganisationerna har också en viktig roll i mötet med patienterna. De organiserar 
medlemsträffar där personer med liknande erfarenheter kan diskutera sina upplevelser 
och hur de kan agera i mötet med sjukvården. Föreningen Ung Cancer bildades år 2010 
av två ”tjejer” som saknade ett forum/en mötesplats där unga vuxna som drabbats av 
cancer kunde träffas. De arbetar med flera aktiviteter som syftar till att stärka patientens 
egen handlingskraft i sin sjukdomssituation och i mötet med sjukvården. På hemsidan 
finns även en checklista med förslag på frågor att ta med till läkaren vid de första besöken 
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efter ett cancerbesked. Det här är ett exempel på hur grundtankarna i den aktuella lagstift-
ningen sprids, men det sker helt utan referenser till lagstiftningen som sådan.  

Även funktioner, som checklistor, patientforum och mötesplatser för patienter, som till-
handahålls av regionen, bör ses som viktiga informationskanaler om patientlagstiftningen 
till medborgare. Det är tydligt att de aktiva patienterna söker information på dessa sätt för 
att få kännedom om och nyttja ökat patientinflytande i hälso-och sjukvården.  

9.6  Medborgare hjälper varandra  
– patienter görs till kunder 

Det är viktigt att påpeka att patientorganisationerna kan ha en central funktion för de som 
har möjlighet att organisera sig eller som känner till sin sjukdomsdiagnos. Men många 
som vänder sig till hälso-och sjukvården befinner sig inte i den situationen. En växande 
alternativ informationskanal är olika internetforum som inte är kopplade till en patient-
organisation eller till någon region (Hansson & Wihlborg 2015).  

Vi har därför gjort en mindre studie av forumet familjeliv.se, vilket har 780 000 unika 
besökare i veckan. Här finns informationskanaler som ”BVC-sköterskan-fråga experten” 
där medlemmar kan ställa olika frågor till någon som kallas för ”BVC-sköterskan”. På 
hemsidan finns även ett allmänt forum där alla medlemmar kan gå in och göra inlägg och 
svara på frågor. I forumen återfinns både specifikt medicinska frågeställningar men också 
frågor kring vårdval och hur man ska agera i mötet med sin läkare. 

Forumen är en möjlighet för patienter att vända sig till en annan part än den organiserade 
sjukvården. Det går att finna flera exempel där patienter skriver att de inte vill gå till 
läkaren för att de inte litar på eller har bristande förtroende för hen. Istället väljer de att 
posta frågan på ett öppet internetforum. Exemplet nedan är sådant: 
 

 

 

 
Källa: www.familjeliv.se 
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Forumen får alltså en funktion som en annan typ av ”second opinion” men ligger utanför 
den medicinska sfären. I sådana fall finns ingen garanti för att svaren på frågorna är kor-
rekta, men de formar och påverkar patienters och medborgares uppfattningar om sin egen 
sjukdomsroll. Uppfattningar som de tar med sig i mötet med sin läkare.  

I forumen ges också många råd kring hur man ska agera mot läkare eller annan medicinsk 
personal när den person som skrivit det första inlägget känner sig uppgiven. Till exempel 
ges råd hur man kan gå till väga för att byta läkare eller ställa krav på alternativ behand-
ling.  
 

 

 

 
Källa: www.familjeliv.se 
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Forumen kan alltså också ses som en funktion där medborgare stödjer varandra till att 
agera och uppmana varandra att nyttja de rättigheter som ges av patientlagstiftningen. 
Genom att medborgare hjälper varandra i sin patientposition så bidrar de också till att 
patienter blir mer och mer kunder och kravställare. Kundkonstruktionen och implemente-
ringen av patientinflytande sker alltså också utanför regionssfären.  

Sådana här forum och mötesplatser för medborgare skulle kunna stödja implemente-
ringen av patientlagstiftningen. Det är tydligt att patienterna måste vara delaktiga och mer 
aktiva för att patientlagstiftningen ska kunna realiseras. Men det kräver förändrade syns-
sätt på många nivåer inom vården. Hemsidor och andra IT-stöd ses som viktiga för infor-
mationsspridning till patienter om deras rättigheter, men vår studie visar också att region-
frågor och diskussioner kring rättigheter och inflytande över vården sker i andra forum, 
som inte är kontrollerade av regionerna. I dessa forum formas även patienter till kunder 
med en tydligare kravställande roll. I regionerna saknas än så länge strukturer och kulturer 
hos vårdens professioner för att stödja mötet med denna typ av patienter, det vill säga de 
kravställande kunderna.  
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10   Slutsatser och utmaningar  
för en effektivare implementering 

I avsnittet dras övergripande slutsatser utifrån analyserna ovan. Syftet med den här rap-
porten var att utifrån fallstudier belysa hur lagstiftning om vårdens skyldigheter i förhåll-
ande till patienter implementeras och att analysera hur och varför utfallet varierar, för 
att kunna diskutera möjliga sätt att förstärka implementeringen av denna lagstiftning. I 
rapporten visar vi att själva hälso- och sjukvårdens organisering är grunden för svårig-
heterna att implementera ny patientlagstiftning. 

10.1  Studiens frågor och huvudsakliga slutsatser  

Fyra frågor ställdes i inledningen för undersökningen. Dessa besvaras och kommenteras 
nedan. Den första delslutsatsen möter frågeställning 1 – Hur försvåras implementeringen 
av patientlagstiftning av konstitutionella arrangemang, främst den landstingskommunala 
självstyrelsen i flernivåstrukturen?  

Denna rapport har visat att regionerna utifrån det konstitutionella självstyret har valt olika 
strategier för att implementera den lagstiftning, som ger patienter en starkare position och 
mer inflytande. Analyserna ovan visar att regionerna när det gäller patientlagstiftningen 
inte har en tydlig implementeringsstrategi, istället kommer självstyret till uttryck i de oli-
ka strategier som framträder. Genom ”by-pass styrning” ger staten patienten en starkare 
position i förhållande regionerna. Staten styr således regionerna och andra vårdgivare ge-
nom att ge patienterna möjligheter att välja och ställa krav. Staten kan på så sätt sägas 
kortsluta flernivåstyrningen.  

Då staten stärkt patienternas position har regionerna kringgåtts, samtidigt som de sökt 
lösningar för att finna en lämplig regional organisation för att möjliggöra patienternas 
inflytande. Regionerna upplever att de får ett minskat handlingsutrymme att implemen-
tera den politik som regionen valt att prioritera. Politiska normer och tidigare organisa-
tionsstrukturer präglar också hur regionerna väljer att förhålla sig till denna nya lagstift-
ning. Tre olika strategier visar hur regionerna nyttjar samma handlingsutrymme på olika 
sätt. Den parerande strategin betyder att regionen håller sig informerad och bygger upp 
en beredskap inför väntade förändringar. Den re-aktiva strategin innebär att regionen av-
står från att lägga resurser på att delta och påverka arbetet för att istället lägga resurserna 
på att implementera så gott det går när det är skarpt läge. Medan den proaktiva strategin 
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innebär att man på olika sätt är med och deltar i utformningen av nya lagförslag för att 
kunna påverka utfallet. 

Faktorer som framträder som viktiga för regionernas handlingsmöjligheter är – storlek, 
”politisk färg”, erfarenheter av valfrihet och andra organisationsmodeller som till exem-
pel beställar-utförarmodeller. Det är också tydligt att de professionella inom sjukvården 
stödjer och ger utrymme för ökat patientinflytande, men utan att se det som att de imple-
menterar viss lagstiftning. Därtill är det viktigt att notera att patienter har mycket olika 
förutsättningar och behov av att nyttja de möjligheter som den nya lagstiftningen ger dem.   

Vår andra slutsats besvarar frågeställning 2 – Hur påverkas implementeringen av 
patientlagstiftning av lagstiftningens utformning?  

Det är tydligt att den aktuella styrningen både är omfattande och komplex. Den innehåller 
både hård (lagkrav) och mjuk (ambitioner och mål som styrs med bland annat stimulans-
medel) styrning från staten. Detta har tilltagit på senare år och blivit allt tätare och upplevs 
som motsägelsefullt, vilket gör det än svårare för regionerna att implementera lagstift-
ningen. Omfattningen och tempot i ny lagstiftning inom detta område kräver att regioner-
na hela tiden håller sig uppdaterade om ny lagstiftning och skaffar sig kunskap om på-
gående utredningar för att ha en beredskap att genomföra förändringarna. Styrningen är 
inte heller koordinerad. För att få verksamheterna i vårdvardagen att fungera krävs 
sannolikt en tydligare, men därmed inte alltid hårdare styrning. Även detta relaterar till 
frågan ovan om regionernas funktion för bästa vård för alla patienter. De studerade regio-
nerna valde som ovan nämndes olika strategier för att förhålla sig till den ökade och 
snabbare styrningen från staten.  

Den tredje delslutsatsen möter frågeställning 3 – Hur bidrar eller hindrar sjukvårdens 
professioner implementeringen av de lagstiftningsåtgärder som syftar till att stärka 
patienters inflytande i vården?  

Analyserna i rapporten visar att det förekommer stora skillnader vad gäller förväntningar 
på delaktighet i och ansvar för implementeringen mellan regionledningarna och de pro-
fessionella i vården. Otydliga förväntningar försvårar implementeringen av denna lagstif-
tning. En professionell förvaltningsmodell ställer andra krav än en traditionell top-down 
implementering. Regionledningarna framhåller de professionellas, och då främst läkar-
nas, ansvar att informera om och implementera lagstiftning som stärker patienternas in-
flytande. I samtliga studerade regioner visade ledningen att de vidtar flera åtgärder för att 
inkludera de professionella inom vården, både genom direkta möten och andra informa-
tionskanaler. Däremot menar flera av de professionsgrupper som inkluderats i studien att 
de inte känner ansvar för implementeringen och att de inte heller fått sådana uppdrag av 
regionledningen.  
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Med vår fjärde slutsats svarar vi på frågeställning 4 – Hur bidrar eller hindrar medborgar-
na implementeringen av lagstiftningsåtgärder, som syftar till att stärka patienters inflyt-
ande i vården?  

Det är tydligt att om inte patienterna involveras och engagerar sig så är det inte möjligt 
att implementera patentlagstiftningen. Lagstiftningen utgår från en bild av de aktiva och 
informerade patienterna. Men så är inte alltid fallet. Friska medborgare med få kontakter 
med vården har sällan anledning att engagera sig. De som brukar mycket sjukvård kan 
däremot ha svårt att orka och kunna se alla sina möjligheter för att få bästa vård. Detta 
riskerar att skapa ojämlik hälso- och sjukvård. Lagstiftningen lägger inte bara ett stort 
ansvar på patienterna själva, men också ett stort ansvar på regionerna att gå ut med 
information till medborgarna om deras val och möjligheter. Vår studie visar att regionerna 
har svårt att nå ut med sådan information. Trots att ny teknik ger goda möjligheter att i 
olika informationskanaler nå ut med information, saknar regionerna ekonomiska resurser 
och kompetens att göra det på ett bra sätt. Det finns dock vissa aktiva patienter som själva 
i exempelvis sociala forum och med bloggar stödjer andra medborgare i diskussioner. 
Även om sådan information inte alltid är korrekt, så uttrycks ofta ett starkt engagemang 
och en medmänsklighet.  

Sammanfattningsvis kan sägas – att den statliga by-pass strategin att kringgå regionerna 
i flernivåorganisation för att stärka patienterna leder till att – regionerna utnyttjar den 
landstingskommunala självstyrelsen genom att välja olika strategier i implementeringen 
av patentlagstiftningen för att öka sina handlingsmöjligheter. En okoordinerad styrning, 
ett allt högre tempo i lagstiftningsprocesserna och många inblandade aktörer gör att hand-
lingsutrymmet blir mindre och implementeringen svårare för regionerna. Det är också 
påtagligt att hälso- och sjukvårdens professionella förvaltningsmodell, med starka profes-
sioner, i sig utgör ett hinder och kan ses som förklaring till svårigheterna att implementera 
ny patientlagstiftning. Patientlagstiftningen bygger dessutom på normer och föreställ-
ningar om aktiva patienter som vill och kan nyttja möjligheter att påverka utformningen 
av vården. Dessa två normsystem är långt ifrån enkla att koppla samman. Om patientlag-
stiftningen ska ses som en ny övergripande norm för hälso- och sjukvården bör det kanske 
också ske en mer genomgripande omstrukturering av hälso- och sjukvården. Patienternas 
möjligheter att påverka sin region genom de allmänna valen – en kollektiv handling – har 
kompletterats eller kanske ersatts av patientlagsstiftningens krav på individuellt hand-
lande. Även detta bryter mot etablerade implementeringsstrukturer och det är nästan 
självklart att genomslaget av så annorlunda ny lagstiftning blir långsam och sämre. Frå-
gan är vilka lärdomar som kan dras av studien och vilka eventuella möjligheter som finns 
för att effektivisera implementeringen. 
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10.3  Vad kan man lära sig analyserna  
och de tre olika strategier som regionerna valt  

kring implementeringen av patientlagstiftningen?  

Vi konstaterar i denna analys att regionerna inte, som staten kanske ser det, låter bli eller 
försvårar införandet av patientlagstiftningen. Istället väljer de aktivt olika strategier för 
att möta att staten anlägger en by-pass-styrning då de hoppar över regionen och ger pa-
tienterna rättigheter genom patientlagstiftning.   

Statens by-pass strategi och strävan efter enhetlig implementering för att ge alla med-
borgare lika möjligheter bryter mot den traditionella statliga styrningen inom hälso- och 
sjukvårdsområdet och den regionala självstyrelsen som idé. Eftersom regionerna har 
självstyrelse faller det sig naturligt att de agerar efter sina regionala förutsättningar. 
Studien har identifierat tre olika regionala strategier; pro-aktiv, parerande och re-aktiv, 
vilka används av regionerna för att möta och hantera statlig styrning genom lagstiftning. 
Den första strategin är att vara en pro-aktiv föregångare och visa vad som kan göras 
genom att helt enkelt genomföra det lagen föreskriver och ibland till och med lite till. Den 
andra strategin är att invänta lagstiftningen och då göra precis det som krävs, det kallar vi 
en re-aktiv strategi. Det tredje förhållningssättet är mer parerande, här återfinns både det 
avvaktande och ibland att vara tidigt ute genom att lyssna in vad som är på gång.  

Det är rimligt att anta att större regioner tar sig själva ett större handlingsutrymme i den 
kommunala självstyrelsen än mindre regioner och har därmed större påverkan på utfallet, 
vilket även påverkar medelstora och mindre regioner. De olika strategierna och den kom-
munala självstyrelsen förklarar delvis varför utfallet av implementeringen av en ny lag 
blir olika i landets regioner. 

Implementeringen försvåras också av en allt intensivare statlig styrning, vilket påverkar 
regionernas handlingsutrymme och handlingsmöjligheter. Den ökade aktiviteten från sta-
tens sida innebär många och delvis motsägelsefulla utredningar, projekt och lagar, vilket 
ökar antalet målkonflikter och gör det svårare att överblicka vad som bör prioriteras i 
regionerna. 

Ytterligare förklaringar är att implementeringen av patientlagen försvåras av otydligheter 
i kommunikationen mellan beslutsnivåerna stat och region. Implementeringen komplice-
ras dessutom på regional nivå av en stark profession med egen agenda och önskemål som 
inte alltid korresponderar mot statliga initiativ och intressen.  

För att bättre kunna hantera dessa implementeringsproblem har studien identifierat tre 
förbättringsområden. 
•  
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• Information om lagstiftningsförändringar 

• Etablerandet av målgruppsanpassade forum vid implementering av lagar 

• Stöd till innovativ utveckling för patientinflytande 
•  

Den första rekommendationen utifrån dessa analyser är att uppmana till eftertanke om 
vilken typ av styrning som efterfrågas. I fortsatt arbete med att stärka patienters inflytande 
är det avgörande att staten tydliggör hur den parallella styrningen bör hanteras. Är det 
legitimt att använda by-pass styrning för att stärka patienten på regionernas bekostnad? 
Om så är fallet, bör staten också överväga om självstyrande regioner fortfarande är en 
hållbar organisationsmodell vid implementering av lagstiftning som utgår från en tanke 
om lika förutsättningar för patientinflytande i hela landet. En enhetligare och mer lång-
siktigt sammanhållen statlig styrning skulle ge regionerna och dess medarbetare bättre 
möjligheter att genomföra lagstiftning på ett sätt som passar i regionens egen organisation 
och utifrån dess förutsättningar. I det fortsatta arbetet med att stärka patienters inflytande 
är det därför avgörande att staten tydliggör hur denna parallella styrning bör hanteras. Är 
det legitimt att använda by-pass strategier för att stärka patienten på regionernas be-
kostnad?  

Studien visar också att det finns stora förbättringsmöjligheter avseende information om 
de lagstiftningsförändringar som sker på området. Patientlagstiftningen utgörs av ett antal 
olika lagar och styr även via mjukare styrmedel som detaljerade projekt. Både patienter 
och professionella inom hälso- och sjukvården har svårt att sortera i informationen. Då 
de professionella uttrycker bristande delaktighet i implementeringen, är en andra rekom-
mendation att information om ny lagstiftning tydligare bäddas in i deras vardagliga 
praktiker.   

Analyserna har även visat att det utvecklas ett synsätt på patienten som kravställare, vilket 
utmanar de befintliga professionsrollerna. Den tredje rekommendationen är därför att ut-
nyttja de fördelar som mer deltagande, aktiva och kravställande patienter för med sig. För 
att möta detta och utveckla nya professionella förhållningssätt behövs forum där man kan 
diskutera och hantera den nya patientrollen, både på arbetsplatserna men också när per-
sonalen genomgår sin grund- och specialistutbildning. Lagstiftning som syftar till ökat 
inflytande bör således än mer anpassas till medborgarnas varierande kompetenser och 
intressen av att ta till sig information. Här finns stora möjligheter att nyttja och stödja de 
medborgare som känner sig engagerade och vill bidra till ökat patientinflytande även för 
andra.  

Lagstiftning som syftar till att öka patienters inflytande bygger på en syn att patienten är 
aktiv och kravställande. Det finns flera förutsättningar för att styra och stärka den aktiva 
patienten, till exempel genom IT-baserade tjänster. Vi ser att det finns en trögrörlighet i 
hälso- och sjukvårdens användarvänlighet mot de medborgare och patienter som önskar 
kommunicera digitalt, jämfört med flera andra offentliga organisationer och den allmänna 
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IT-utvecklingen som sker i Sverige. Här finnas goda möjligheter att stödja innovativ ut-
veckling för patientinflytande. Det skulle dels kunna ske genom ökad utveckling och an-
vändning av digitala verktyg som sätter patienten i centrum. Det finns potential att arbeta 
vidare med ”Mina vårdkontakter” på 1177 så att de ger just information om patienträttig-
heter, stödjer patienters eget ansvar och kontroll över vårdprocesser. Här skulle även dia-
loger mellan patienter, som illustrerats ovan från familjeliv.se kunna integreras som en 
form av samproduktion av vård (McColl-Kennedy m.fl. 2017).  

Avslutningsvis torde dessa tre rekommendationer bidra till delvis nya förhållningssätt i 
vården som i sin tur skulle kunna underlätta framtida implementering av patienträttig-
heter. 
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