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1 Inledning 
Inledningen syftar till att presentera bakgrunden till studien samt att 

problematisera ämnet. Vidare mynnar problematiseringen ut i ett syfte och 

frågeställningar. Kapitlet avslutas med en disposition av rapporten för att 

orientera läsaren i den fortsatta läsningen.  

1.1 Läkemedelsreformen 

”Sjukvården är inte en samhällsekonomisk börda. Den 

bidrar till bättre folkhälsa.”  

(Välfärdspolitiska rådets rapport, 2004, s. 4) 

 

Hälso- och sjukvården utgör en central del av den svenska välfärden. Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är landstingen skyldiga att erbjuda 

en god hälso- och sjukvård på lika villkor för hela befolkningen. ”För att 

kunna hantera de utmaningar som hälso- och sjukvårdssektorn står inför, 

…, är det av största vikt att landsting och kommuner har en stabil finansiell 

situation. Det är också viktigt att de skattemedel och patientavgifter som 

finansierar vården används på ett sådant sätt att de ger maximal 

effekt.” (www2.social.regeringen.se, 2005-02-10) 

 

Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation (HSU 

2000) redovisade 1995 delbetänkandet Reform på recept (SOU 1995:122) 

som utmynnade i den så kallade Läkemedelsreformen. 

Läkemedelsreformens syfte var att de samlade resurserna för hälso- och 

sjukvård ska användas så effektivt som möjligt. Bakgrunden till reformen 

var att nya och dyrare läkemedel förskrevs i större utsträckning, vilket 

medförde en snabb utveckling av kostnader för läkemedel vilket medförde 
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att läkemedel tog i anspråk en allt större andel av de totala 

sjukvårdskostnaderna. Läkemedelsreformen innebar att det 1997 infördes 

en ny läkemedelsförmån för patienter i öppenvård1 samt att 

kostnadsansvaret för förmånen övertogs 1998 av landstingen, 

sjukvårdshuvudmännen. (SOU 1999:66)  

 

Läkemedel som förskrivs på recept och hämtas ut på apotek av patienten 

finansieras av egenavgifter och subventioner. Det är dessa subventioner 

som betecknas läkemedelsförmånen. (Bergström, 2004) 

Läkemedelsförmånen innefattar, utöver receptbelagda läkemedel, även 

vissa förbrukningsartiklar och speciallivsmedel enligt lag (2002:160) om 

läkemedelsförmåner m.m. Före reformen betalade staten läkemedel i 

öppenvård på löpande räkning och ur sjukvårdens perspektiv kunde det 

betraktas som en fri nyttighet (SOU 1999:66). Kostnaderna belastade inte 

landstingens budget, vilket medförde att det saknades tydliga incitament för 

landstingen att sänka kostnaderna. Det ansågs logiskt att landstingen skulle 

ansvara för läkemedelsförmånen eftersom övrig hälso- och sjukvård styrs 

och finansieras av landstingen. (Bergström, 2004) Med ett totalt 

kostnadsansvar för landstingen måste kostnad och effekt av läkemedel 

alltid vägas mot kostnader och effekter av andra insatser (SOU 1999:66). 

Statens kostnader för läkemedelsförmånen hade ökat med i genomsnitt 12,7 

procent årligen under den senaste tioårsperioden. Syftet med att föra över 

kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen var att dämpa 

kostnadsutvecklingen och att skapa förutsättningar för en bättre avvägning 

mellan läkemedelsbehandling och andra sjukvårdande insatser. (SOU 

1995:122)  

 

                                           
1 Sjukvård där patienten inte läggs in på sjukhus. 
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Som stöd för att kunna kontrollera kostnaderna för läkemedel och uppnå 

effektiv förskrivning, infördes även lag (1996:1157) om 

läkemedelskommittéer. Lagen innebär att det i varje landsting ska finnas en 

kommitté som ska arbeta för en tillförlitlig och rationell 

läkemedelsanvändning inom landstinget. För att ett läkemedel ska omfattas 

av läkemedelsförmånerna måste receptet vara försett med en 

arbetsplatskod. Koden identifierar den arbetsplats som receptutfärdaren 

arbetar vid och möjliggör för landstingen bättre planering och uppföljning 

av verksamheten för att få en förbättrad förskrivning av läkemedel. (Den 

nya läkemedelsförmånen, 2002) 

 

För att skapa ytterligare möjligheter att minska läkemedelskostnaderna 

infördes i oktober 2002, lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., 

vilken bland annat innebär att apoteken ska byta ett läkemedel på recept 

mot det billigaste tillgängliga generiska2 preparatet. Ett läkemedel får dock 

inte bytas ut om förskrivaren har motsatt sig detta på grund av medicinska 

skäl, vilket innebär att läkaren fortfarande har så kallad fri 

förskrivningsrätt.  

1.2 Problemdiskussion 

Genom läkemedelsreformen påfördes landstingen ett kostnadsansvar som 

de på något sätt var tvungna att bemöta. I beslutet att överföra ansvaret till 

landstingen nämns ingenting om hur landstingen skulle hantera 

övertagandet av kostnadsansvaret (Bergström, 2004). Kostnaderna för 

läkemedelsförmånen bestäms av läkemedlens pris gånger den volym som 

förskrivs minus patientavgifter (Anell & Nordling, 1999). Apoteket AB är 

ett statligt ägt aktiebolag med ensamrätt att bedriva detaljhandel med 

                                           
2 Ett likvärdigt preparat.  
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läkemedel3 i Sverige (www.apoteket.se, 2005-02-10), vilket innebär att 

landstingen inte kan påverka läkemedlens pris genom att prisförhandla på 

läkemedel. I dagsläget är det alltså patientavgifterna och förskrivningen av 

läkemedel som landstingen kan påverka. (Anell & Nordling 1999)  

 

Syftet att föra över kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen till 

landstingen var att dämpa kostnadsutvecklingen och att skapa 

förutsättningar för en bättre avvägning mellan läkemedelsbehandling och 

andra sjukvårdande insatser (SOU 1995:122). Hallin & Siverbo (2003) 

menar att de svenska landstingen kan ses som byråkratiska organisationer 

med många hierarkiska nivåer. Hallin & Siverbo (2003) menar vidare att 

formellt styr politikerna i organisationens topp den administrativa 

ledningen. Ledningen styr i sin tur den medicinska professionen, som styr 

den medicinska verksamheten. Sjukhusen har en hierarkisk struktur som 

kan delas upp i en byråkratisk och en kunskapsbaserad hierarki. Den 

byråkratiska hierarkin baseras på organisationsstruktur, medan den 

kunskapsbaserade hierarkin är knuten till individer. (Hallin & Siverbo, 

2003) De viktigaste besluten angående val av behandlingsteknologi fattas 

på klinikerna och genom dessa beslut avgör personalen, enligt Waldau 

(2001), om den politiska viljan ska slå igenom i praktiken.  

 

För att dämpa kostnadsutvecklingen måste landsting påverka 

förskrivningen av läkemedel, det vill säga läkarna, vilket kan ske i form av 

ekonomistyrning. Nilsson (1999) har i sina studier av hur läkare möter 

kraven på ekonomistyrning identifierat tre starka institutioner: etiska regler, 

hög grad av autonomi samt ett kunskapsövertag gentemot andra grupper. 

Om nämnda institutioner är starka inom läkarkåren, kan det då vara svårt 
                                           
3Apotekets försäljningsmonopol på läkemedel kommer att avgöras i EG-domstolen 31 
maj 2005. 
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att styra dem mot mål som inte överensstämmer med institutionerna. 

Lindvall (1997) menar att grundproblemet att styra professionell personal 

med ekonomistyrning, är att styrningen kan ge uttryck för andra 

värderingar, än vad den aktuella yrkeskåren står för. Ekonomistyrning bör 

då anpassas så att den överensstämmer med både professionens 

institutioner och ledningens krav.  

 

I medicinska verksamheter är det, enligt Hallin & Siverbo (2003), 

professionella expertkunskaper som ger status och auktoritet, medan den 

byråkratiska auktoriteten har mindre inflytande över den medicinska 

professionens handlingar. Busch et al (1989) menar att en läkare inte utan 

vidare accepterar att den administrativa ledningen ålägger honom/henne 

uppgifter som läkaren anser går ut över möjligheten att behandla 

patienterna. Vid utformandet av styrsystem gäller det alltså att få den 

medicinska kontrollen som utförs av läkare, att överensstämma med den 

finansiella kontrollen som utförs av administrationen. Även Brorström et al 

(1999) menar att läkarrollen styr mycket av verksamheten. Andra regler 

inom organisationen får stå tillbaka till förmån för läkarnormer, där en 

tydlig norm är att den enskilde patienten är i fokus för arbetet. På grund av 

denna norm hamnar läkaren i en konflikt, när denne upplever 

begränsningar i möjligheterna att hjälpa patienten.  

 

Många landsting har enligt Östergren & Sahlin-Andersson (1998) strävat 

efter en decentraliserad ansvarsstruktur. För att ett decentraliserat 

kostnadsansvar ska leda till kostnadseffektivitet krävs det att förskrivarna 

är villiga att, i en förskrivningssituation, göra ekonomiska överväganden. 

Om en läkare i första hand ser till patientens bästa kan det vara svårt att 

styra dem mot ökad kostnadsmedvetenhet för att läkaren kan känna en 

lojalitetskonflikt mellan patienten och organisationen.  
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att bidra till ökad förståelse för ekonomistyrning 

riktad mot läkare som profession.  

1.4 Förtydligande frågeställningar 

För att kunna uppfylla syftet har vi valt att beskriva och analysera 

ekonomistyrning av läkemedelsförmånen ur ett ledningsperspektiv i 

Landstinget i Östergötland och tagit fram följande frågeställningar: 

• Hur styr ledningen läkare som profession med ekonomistyrning?  

• Hur påverkar ekonomistyrning läkare som profession?  

• Hur anpassas ekonomistyrning till läkare som profession? 

1.5 Rapportens disposition 

Kap 1: Inledning 

I första kapitlet presenterades bakgrunden till studien och ämnet 

problematiserades, vilket ledde fram till syfte och förtydligande 

frågeställningar. 

Kap 2: Metod 

Andra kapitlet syftar till att ge läsaren en förståelse för hur vårt synsätt för 

kunskapande verksamhet och de metoder vi har valt, har gett form och 

innehåll åt rapporten.  

Kap 3: Teori – Ekonomistyrning och profession 

I detta kapitel beskriver vi de teorier som vi valt för att analysera det 

empiriska materialet. Vi inleder kapitlet med en genomgång av teorier 

kring ekonomistyrning. Vi kommer vidare att beskriva teorier som är 

specifika för landsting. Landsting består i huvudsak av läkare som vi ser 

som professionella individer varför kapitlet avslutas med teorier avseende 

dessa.  
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Kap 4: Empiri – Landstinget i Östergötlands ekonomistyrning av 

läkemedelsförmånen  

I det fjärde kapitlet presenteras det empiriska materialet. Vi inleder kapitlet 

med att beskriva decentraliseringsmodellerna för läkemedelsförmånen i 

Landstinget i Östergötland år 1998 och 2002 samt de tankar som låg till 

grund för utformandet av systemet. Därefter följer en redovisning av övrig 

ekonomistyrning inom läkemedelsförmånen, såsom möjlighet till 

uppföljning. Vi kommer vidare att presentera statistikjämförelser mellan 

Lanstinget i Östergötland och övriga landsting för att kunna undersöka 

effekterna av ekonomistyrningsmodellerna. Vi avslutar kapitlet med övriga 

tankar och åsikter om den ekonomiska styrningen som har framkommit i 

våra intervjuer. 

Kap 5: Analys – Ekonomistyrning mot läkare som profession 

Vi inleder det femte kapitlet med att analysera de nya förutsättningar som 

Landstinget i Östergötland stod inför genom läkemedelsreformen. Därefter 

följer en analys av hur Landstinget i Östergötland styr läkare som 

profession. Vi avslutar kapitlet med att analysera hur ekonomistyrning 

påverkar och kan anpassas till läkare som profession.   

Kap 6: Slutsatser 

Vi avslutar uppsatsen med ett kapitel där vi presenterar resonemang som 

kan verka inspirerande för landsting, till hur ekonomistyrning kan 

appliceras mot läkare som profession.  
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2 Metod 
Syftet med detta kapitel är att ge läsaren förståelse för hur våra 

vetenskapliga grundantaganden och val av metoder har gett form och 

innehåll åt rapporten. Vi inleder kapitlet med att förklara vårt synsätt för 

kunskapande verksamhet för att därefter redogöra för vilka metoder vi har 

valt att använda oss av i denna forskning. Avslutningsvis för vi en 

diskussion kring uppsatsens resultat.  

2.1 Synsätt för kunskapande verksamhet 

Barbosa da Silva & Wahlberg (1994) lyfter fram olika grundantaganden, 

paradigm, som de menar är en nödvändig förutsättning för all forskning. 

Paradigmen är verklighetssyn, människosyn, kunskapssyn, vetenskapssyn 

samt metodsyn. Vi kommer nedan att utgå från dessa paradigm för att 

förklara den syn på vetenskap som ligger oss närmast.   

2.1.1 Verklighetssyn 

Bjerke (1989, i Arbnor & Bjerke 1994) har kategoriserat sex paradigm för 

hur vi skapar kunskap om och i vår verklighet, där ett paradigm betecknas 

som verkligheten som social konstruktion. Paradigmet innebär att 

verkligheten inte är oberoende av människan och består av ett växelspel 

mellan våra egna upplevelser och den samlade upplevelsestruktur som 

under lång tid har skapats tillsammans med andra. Vi anser att paradigmet 

verkligheten som social konstruktion står oss närmast då vi, i likhet med 

Bjerke (1989), har uppfattningen att verkligheten skapas i varje 

sammanträffande i livet. Skapelsen av våra egna upplevelser betecknar 

Bjerke (1989) som subjektivering och utgör grundtanken i att människan är 

en subjektiv verklighet. När de subjektiva upplevelserna görs externt 
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tillgängliga, externalisering, skapas den omgivande verkligheten, och 

därför menar Bjerke (1989) att samhället är en mänsklig produkt. När 

subjektiva tankar får karaktären av att vara objektiva blir de till en 

typifiering, det vill säga en i det närmaste objektiv innebördsstruktur. 

Objektiveringsprocessen utgör grunden för Bjerkes (1989) antagande att 

samhället är en objektiv verklighet. Bjerkes (1989) menar att människan 

inte föds som medlemmar utan blir medlemmar i samhället vilket han 

betecknar som att människan är en samhällelig produkt. Vi anser, i likhet 

med Bjerke (1989), att när vi delar en gemensamhet med andra så är vi med 

och skapar vår omgivande verklighet. På motsvarande sätt ser vi på 

ekonomistyrning i likhet med Lindvall (1997) som menar att 

ekonomistyrningen skapar och återskapar uppfattningar om verkligheten 

och de mätningar som ekonomistyrningen vilar på, är i de flesta fall 

skapade i sociala samspel mellan olika aktörer. Vi menar vidare att 

handlingar kan tas-för-givna och hanterar då vårt eget och andras 

uppträdande som allmänt kända och objektiva handlingar. Som forskande 

individer försöker vi uppmärksamma oss på dessa vanehandlingar för att de 

inte ska utgöra ett hinder i forskningen för nytänkande.  

2.1.2 Människosyn 

Barbosa da Silva & Wahlberg (1994) diskuterar människosyn utifrån 

huruvida människan är unik i förhållande till allting annat, framför allt i 

relation till andra levande varelser. Barbosa da Silva & Wahlberg (1994) 

menar att det finns tre olika sätt att se på människan: helt och hållet unik i 

förhållande till allt annat på jorden, delvis unik delvis lik övriga däggdjur 

samt helt och hållet lik övriga däggdjur. Vi förhåller oss till synen att 

människan är rationell och fri att bestämma över sitt liv genom att tänka 

och välja vad som är bäst för sig själv och handla därefter, vilket beskriver 

synsättet att människan är unik. Vi avser att studera ekonomistyrning som 
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har till syfte att påverka individer men där vi ändå anser att människan har 

en fri vilja och kan bestämma själv om denne vill följa ekonomistyrningen 

eller inte.  

2.1.3 Kunskapssyn 

Barbosa da Silva & Wahlberg (1994) diskuterar utifrån tre sätt att förvärva 

kunskap: rationalism, empirism samt en kombination av dessa. Rationalism 

innebär att kunskap förvärvas genom förnuft och empirism innebär att 

kunskap förvärvas genom människans fem sinnen. Kunskapsförvärvande 

genom en kombination av empirism och rationalism innebär förvärvande 

av kunskap, dels genom sinneserfarenhet, dels genom förnuft. Vi anser att 

människan inte enbart får kunskap genom sina fem sinnen utan även genom 

förnuft, vilket innebär att vi ser kunskapsförvärvande som en kombination 

av empirism och rationalism. Kunskapssynen kan även diskuteras utifrån 

Gustavsson (2000) som beskriver två ytterligheter om kunskap. Ena 

ytterligheten kan uttryckas som ”rena fakta”, en fastslagen sanning att det 

förhåller sig på ett visst bestämt sätt, som gäller tills den kullkastats av 

vetenskapen själv. Den andra ytterligheten uttrycker Gustavsson (2000) 

med hjälp av ett citat av Nietzsche: ”det finns inga fakta, endast tolkningar 

– och också detta är en tolkning” (Gustavsson, 2000, s. 220). Vi förhåller 

oss i samförstånd med Gustavsson (2000) som menar att det är mellan 

dessa yttre gränser som framställningen av kunskap äger rum.  

2.1.4 Vetenskapssyn 

Arbnor & Bjerke (1994) menar att det finns en avgörande skillnad mellan 

de kunskapare som vill förklara och de som vill förstå. Kunskapsteorin 

innehåller två i grunden olika vetenskapsteoretiska plattformar: positivism 

och hermeneutik. Lundahl & Skärvad (1999) menar att en av positivismens 

huvudteser är att endast det som går att iaktta är och bör vara objekt för 
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vetenskapen och att vetenskapliga utsagor måste kunna verifieras med 

empiriska data. Den positivistiska vetenskapens mål är att förklara, det vill 

säga att söka orsak-verkan-samband och att dessa ska vara generaliserbara. 

Ordet hermeneutik kan översättas som tolkningslära och innebär, enligt 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001), att man genom inlevelse i 

människors föreställningsvärld och förhållanden försöker tolka olika 

uttryck för tankar, motiv, mål, strävanden och handlingar. Hermeneutisk 

metod innebär att en forskare förstår en annan persons handlingar och 

innefattar även socialt beteende, normer, värdemönster etcetera som har 

mänskligt ursprung. Uppsatsen handlar inte om sökandet efter orsak-

verkan-samband utan om att få en ökad förståelse om ekonomistyrning 

riktad mot läkare som profession, vilket innebär en hermeneutisk plattform. 

2.1.5 Metodsyn 

Arbnor & Bjerke (1994) skiljer på tre olika metodsynsätt – analytiskt 

synsätt, systemsynsätt samt aktörsynsätt – där de tre synsätten skiljer sig åt 

angående antaganden om verkligheten. Aktörsynsättet antar att 

verkligheten är en social konstruktion och att helheten existerar endast som 

strukturer av innebörder, vilka socialt konstrueras. Som ovan beskrivits, ser 

vi verkligheten som en social konstruktion och därmed blir aktörsynsättet 

naturligt. Lundahl & Skärvad (1999) benämner aktörsorienterade studier 

som studier inriktade på att identifiera hur aktörer och deras 

verklighetsuppfattning, värderingar, motiv och föreställningsramar styr 

beslut, handlingar och agerande. Aktörerna fungerar inom sociala system, 

det vill säga system i vilka människor fungerar tillsammans. Vår syn på 

ekonomistyrning är, i likhet med Lindvall (1997), att ekonomistyrningen 

skapar och återskapar uppfattningar om verkligheten och de mätningar som 

ekonomistyrningen vilar på, är i de flesta fall skapade i sociala samspel 

mellan olika aktörer. Studien syftar till att studera ekonomistyrning, vilket 
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vi ser som ett socialt system, samt de aktörer som finns inom systemet. 

Ekonomistyrningen studeras utifrån hur ledningens motiv och 

föreställningar om läkare, har styrt beslut gällande val av styrsystem.  

2.2 Vetenskapliga metoder 

För att förvärva vetenskaplig kunskap behövs vetenskapliga metoder och 

Barbosa da Silva & Wahlberg (1994) framhäver två typer av metoder: 

formell och specifik. Den formella typen innefattar induktiv respektive 

deduktiv metod och den specifika typen innefattar kvantitativ respektive 

kvalitativ metod. 

2.2.1 Induktiv respektive deduktiv metod 

Den formella metodtypen, som innefattar induktiv och deduktiv metod, 

menar Barbosa da Silva & Wahlberg (1994) kan användas av alla forskare 

inom de flesta vetenskaper: natur-, samhälls- och humanvetenskap. 

Alvesson & Sköldberg (1994) beskriver att induktion utgår från att ett 

samband som observerat i empirin också är generellt giltigt. Deduktiv 

metod utgår istället från en generell regel och hävdar att denna förklarar ett 

visst enskilt fall av intresse. Alvesson & Sköldberg (1994) menar vidare att 

induktion och deduktion inte är uteslutande alternativ, utan en tredje väg är 

abduktion där forskningsprocessen sker genom en alternering mellan 

tidigare teori och empiri. Vi började med att studera läkemedelsförmånen 

och Landstinget i Östergötland, vilket innebär att uppsatsen startade i 

empirin. Vi fortsatte sedan med att söka teorier, för att sedan återgå till 

empirin för att samla in uppgifter angående ekonomistyrning mot läkare. 

Genom att vi har alternerat mellan empiri och teori har vårt 

tillvägagångssätt varit abduktivt. 
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2.2.2 Kvantitativ respektive kvalitativ metod 

De vetenskapsteoretiska synsätten, positivism och hermeneutik, är 

utgångspunkter för kvantitativ respektive kvalitativ metodteori. Genom 

metodteorin kopplas vetenskapsteorin ihop med den praktiska metodläran 

för hur utredningsarbete ska gå till. Den kvalitativa metodteorin har den 

hermeneutiska vetenskapsteorin som grund och är inriktad på tolkning och 

förståelse för hur människor upplever sig själva och sin situation. Den 

kvantitativa metodteorin utgår från den positivistiska vetenskapsteorin och 

är inriktad på frågan hur man mäter olika företeelser och sambandet mellan 

dem. (Lundahl & Skärvad, 1999) Grunden i uppsatsen är den 

hermeneutiska vetenskapsteorin då uppsatsen är inriktad på förståelse för 

ekonomistyrning riktade mot läkare. Barbosa da Silva & Wahlberg (1994) 

menar att det man vill förstå inom humaniora är oåtkomligt med hjälp av 

kvantitativa metoder. I forskningen måste metoden anpassas till 

undersökningen, vilket enligt ovanstående resonemang innebär att vald 

specifik metod är kvalitativ. 

2.3 Fallstudie 

I de följande avsnitten förklarar vi vad en fallstudie är och varför vi valt att 

göra en sådan. Därefter följer en beskrivning av och diskussion kring de 

praktiska metoder, dokument och intervjuer, som vi har använt för att 

genomföra fallstudien. 

 

En fallstudie passar, enligt Yin (1994), bra som metod när en hur eller en 

varför fråga ställs om nutida händelser där forskaren har liten eller ingen 

kontroll över beteendemässiga faktorer. Våra frågeställningar är - hur styr 

ledningen läkare som profession med ekonomistyrning? Hur påverkar 

ekonomistyrning läkare som profession? Hur anpassas ekonomistyrning till 

läkare som profession?, det vill säga av typen hur-frågor.  
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Lundahl & Skärvad (1999) menar att en fallstudie omfattar ett eller ett fåtal 

fall som studeras i detalj och i flera dimensioner. Antalet fall som studeras 

är, enligt Lundahl & Skärvad (1999), ofta en avvägning mellan bredd och 

djup. Studien omfattar ett fall då vår ambition snarare var djup än bredd. 

Vilket fall som väljs beror, enligt Lundahl & Skärvad (1999), på forskarens 

ambitioner. Antingen väljs ett typiskt fall eller ett fall som är avvikande 

från det typiska. Vi har valt att studera hanteringen av övertagandet av 

kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen i Landstinget i Östergötland. 

Landstinget i Östergötland är ett intressant studieobjekt med tanke på att de 

var först med att decentralisera kostnadsansvaret för läkemedel till lägre 

nivåer i organisationen, vilket kan beskrivas som ett avvikande fall. Valet 

att studera läkemedelsförmånen i Östergötland har även sin grund i att vi 

etablerade en god kontakt med Mikael Hoffmann chef för 

läkemedelsgruppen, på Landstinget i Östergötland, som gav oss möjlighet 

till insyn i landstingets verksamhet.  

2.3.1 Dokument 

Med dokument avses, enligt Bryman (2002), bland annat att materialet är 

bevarat och finns tillgängligt för en analys och som inte har skapats särskilt 

för samhällsvetenskapligt syfte. Lundahl & Skärvad (1999) inkluderar i 

begreppet dokument även information från Internet. En fördel med att 

använda dokument som källa är, enligt Merriam (1994), att de är stabila. 

Med stabila avses att dokumenten inte påverkas av forskarens närvaro, 

vilket är fallet när intervjuer eller observationer genomförs. En annan 

fördel, enligt Merriam (1994), är att dokumenten är opåverkade av själva 

forskningen eftersom de inte producerats i forskningsändamål men kan 

även ses som en nackdel då dokumenten kan upplevas som 

osammanhängande. Problemet med att dokument kan upplevas som 
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osammanhängande har vi erfarit. Det var ibland svårt att skapa en komplett 

bild från information ur ett antal dokument, dock har helhetsbilden 

möjliggjorts genom att kombinera dokumenten med intervjuer. Ett annat 

problem som Merriam (1994) anger, är hur dokumentens riktighet och 

äkthet ska avgöras. Att kritiskt granska dokumenten är forskarens uppgift 

vilket, enligt Merriam (1994), bör göras utifrån dokumentens ursprung, 

tillkomst, motiv, upphovsman samt den kontext där de tillkom. Vid val av 

dokument som underlag till studien har vi fört diskussion utifrån nämnda 

granskningskriterier. 

 

Dokument som har använts är: 

• Dokument från landstinget: protokoll och skrivelser. 

• Information från webbplatser: Landstinget i Östergötland – externt 

och intranät, Apoteket AB samt Socialdepartementet. 

• Revisionsrapport 2003 från Komrev, 

ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers. 

• Benchmarkingrapport av Stockholms läns landsting, Region Skåne, 

Västra Götalandsregionen samt Landstinget i Östergötland. 

• SOU och propositioner. 

• Statistik från Sjukvårdsdata i fokus. 

• Rapporter från Centrum för hälso- och sjukvårdsanalys och Institutet 

för hälso- och sjukvårdsekonomi.  

 

Statistiken vi valt att använda kommer från databasen Sjukvårdsdata i 

fokus. Som alternativ till denna statistik hade vi även tillgång till statistik 

från Landstinget i Östergötland. Statistiken från Sjukvårdsdata i fokus gick 

längre tillbaka i tiden vilket föranledde att valet föll på den. Statistiken från 

Sjukvårdsdata i fokus är inte justerad för sammansättningen av invånarna, 
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det vill säga ålder eller kön. Vi valde ändå denna statistik, då material från 

extern part kan betraktas som mer objektiv.  

 

Att dokument är en typ av sekundärdata gör att innehållet tidigare kan ha 

bearbetats och analyserats vilket forskaren, enligt Lundahl & Skärvad 

(1999), bör observera. Vi har varit uppmärksamma på att dokumenten 

tidigare kan ha bearbetats och har valt att inte använda en annan författares 

analys ur ett sekundärdatamaterial. Arkivmaterial utgör material som inte 

påverkas av forskarens värderingar och uppfattningar (Bryman, 2002). 

Vissa dokument har vi fått direkt från personer inom fallorganisationen, 

Landstinget i Östergötland. Vi har då haft i åtanke att dokumentlämnaren, 

när denne tagit fram materialet, har gjort ett urval. Vi har dock även fått 

tillgång till Landstinget i Östergötlands intranät, för att självständigt söka 

information, vilket innebär att vi har minskat risken att urvalet skulle kunna 

ha varit vinklat.  

2.3.2 Intervjuer 

Starrin & Renck (1996) beskriver intervju som en speciell form av samtal 

med syftet att samla in information. Intervjuer förespråkas av Merriam 

(1994) när en forskare exempelvis ämnar ta reda på tidigare handlingar, hur 

människor tolkar sin omvärld, vad de tycker, känner, tänker på och vill. Det 

vi avsåg att ta reda på, med hjälp av intervjuer som metod, var tankarna 

bakom ekonomistyrningens uppbyggnad, hur medlemmar i organisationen 

reagerade på nyordningen samt åsikter om och attityder till styrningen.  

 

Vi valde att intervjua två personer med insikter i bakgrunden till 

ekonomistyrningens uppbyggnad. Vi använde oss av, det Arbnor & Bjerke 

(1994) benämner, ett förståelseurval. Valet baseras på om aktören eller den 

information som aktören ger, kan få betydelse för förståelseutvecklingen. 
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Leif Svensson intervjuades med anledning av att han var projektledare för 

läkemedelsstyrningen i Landstinget i Östergötland 1997-2002. Mikael 

Hoffman intervjuades i egenskap av att han är en nyckelperson i 

läkemedelshanteringen i Landstinget i Östergötland eftersom han är chef 

för läkemedelsgruppen samt är ordförande i läkemedelskommittén.  

 

Vi ville även komma i kontakt med personer på operativ nivå, för att få 

insikt i hur de resonerar om och agerar utifrån styrningen. Den mest 

intressanta aspekten i styrningen är att verksamhetscheferna på 

vårdcentralerna, i den nuvarande styrmodellen, får ta ansvar för kostnader 

som genereras av en annan enhet. För urval av intervjupersoner bad vi 

Mikael Hoffmann att rekommendera verksamhetschefer på vårdcentraler. 

Arbnor & Bjerke (1994) benämner ovanstående som ett 

rekommendationsurval, då det baseras på en annan aktörs rekommendation. 

I sin rekommendation bad vi Mikael Hoffmann beakta att vårdcentralen ska 

ha kostandsansvar för läkemedel som förskrivs på en klinik samt att 

förskrivningen från kliniken ska vara ekonomiskt betydande för 

vårdcentralen. De möjliga respondenterna kontaktades via e-post där vi 

förklarade att vi skrev magisteruppsats och att vi var intresserade att 

intervjua dem angående deras kostnadsansvar för läkemedelsförmånen. Vi 

fick positiva svar från verksamhetscheferna Johan Walan på Ekholmens 

vårdcentral, Tomas Nikonoff på Lambohovs vårdcentral och Ann-Catrin 

Berglund på Linghems vårdcentral, varför vi valde att intervjua dessa. De 

valda verksamhetscheferna har endast varit verksamhetschefer under den 

nya styrmodellen, varför de endast kunnat reflektera kring densamma.   
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Intervjuer: 

Leif Svensson, projektledare för läkemedelsstyrningen.  2005-03-22 

Mikael Hoffman, chef för läkemedelsgruppen.  2005-04-11 

Johan Walan, verksamhetschef på Ekholmens VC.  2005-03-24 

Tomas Nikonoff, verksamhetschef på Lambohovs VC.  2005-04-28 

Ann-Catrin Berglund, verksamhetschef på Linghems VC.  2005-05-03 

Figur 2:1 Intervjutillfällen 

Innan intervjutillfällena tillfrågades respondenterna om de hade något emot 

att vi ville spela in intervjun men tydliggjorde att detta inte hindrade 

möjligheten att få vara anonym. Anledningen till att vi ville använda 

bandspelare var att vi inte ville riskera att förlora viktig information. Vi 

ville undvika att redan på plats värdera respondentens tankar och åsikter 

genom att bara anteckna vissa delar av intervjun. Vi insåg, som Merriam 

(1994) beskriver, att det inte är möjligt att skriva allt som sägs och att vi 

under intervjun inte med säkerhet kan bedöma vad som kommer att vara 

intressant för oss i ett senare skede i studien. Det var ingen av 

respondenterna som motsatte sig vårt önskemål om att spela in intervjun 

och ingen verkade heller besvärad av inspelningen under intervjun. Enligt 

Kvale (1997) bör även respondenterna ge sitt godkännande till att de kan 

identifieras i rapporten. Vi frågade respondenterna om vi fick referera till 

dem och använda deras namn i rapporten, vilket godkändes av samtliga. 

 

Enligt Starrin & Renck (1996) är det viktigt att inför en intervju inhämta 

förkunskaper för att få viss insikt om ämnet, men varnar ändå för att dessa 

förkunskaper kan störa intervjuarens öppna sinnelag. Vi har valt att i förväg 

studera området som ska behandlas i intervjun för att vi, i likhet med Kvale 
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(1997), menar att det utan förkunskaper är svårt att kunna ställa relevanta 

frågor.  

 

Inför intervjuerna utformade vi intervjuguider4 som stöd för 

informationsinsamlingen. Intervjuguiden kan, enligt Kvale (1997), bestå av 

specifika frågeställningar eller större ämnesområden som ska diskuteras 

under intervjun. Inför intervjun med Leif Svensson hade vi på förhand tagit 

fram frågeställningar, där vissa kan beskrivas som mer specifika än andra. 

Vi lät Leif Svensson berätta mycket på eget initiativ och använde 

intervjuguiden enbart som ett stöd. Inför intervjun med Mikael Hoffmann 

formulerades både större ämnesområden och specifika frågeställningar. 

Intervjuguiderna som utformades till intervjuerna med 

verksamhetscheferna på vårdcentralerna hade tydliga frågeställningar. 

Tiden för intervjun begränsades av verksamhetscheferna till en timma, 

vilket föranledde de tydliga frågeställningarna.  

 

Innan intervjun påbörjas bör respondenten, enligt Kvale (1997), få en 

bakgrund till intervjun. Därtill bör respondenten även ges möjlighet att 

ställa frågor som denne funderar över. Intervjun bör sedan, enligt 

författaren, avslutas med en uppföljning där intervjuaren exempelvis kan 

fråga om respondenten har några ytterligare kommentarer. Vi inledde 

samtliga intervjuer med att informera om syftet med intervjun och vad vi 

ville samtala om. I anslutning till detta gav vi respondenten möjlighet att 

ställa eventuella frågor. Avslutningsvis frågade vi om vi fick återkomma, i 

händelse av att vi hade ytterligare eller kompletterande funderingar. Vi 

förklarade även vad som skulle hända med den inspelning vi gjort, det vill 

säga att vi skulle transkribera intervjun och sända en kopia till dem. 

                                           
4 Intervjuguiderna presenteras i bilaga 1. 
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Anledningen till att vi skickade en kopia var för att ge respondenterna 

möjlighet att kontrollera, korrigera eller komplettera om de så önskade. Vi 

lät även respondenten kontrollera den färdigbearbetade empirin för 

godkännande, innan publicering. 

 

Det personliga perspektiv som ges vid en kvalitativ intervju kan, enligt 

Merriam (1994), ibland orsaka problem. Informationen kan vara förvrängd, 

överdriven eller falsk. Forskarens bästa sätt för att upptäcka dessa problem 

är, enligt Whyte (1982, i Merriam 1994), att jämföra olika respondenters 

information med varandra, eller om möjligt, med olika typer av dokument. 

För vår del var det svårt att jämföra respondenternas utsagor, eftersom vi i 

de olika intervjuerna delvis diskuterade olika frågor. Uppgifter som 

framkom under intervjuerna har vi, i de fall där det varit möjligt, jämfört 

med dokument från tidpunkten i fråga. Många av de frågor som 

behandlades under intervjuerna utgick dock från hur respondenten 

upplevde situationen och hur denne tänkte och tyckte. I en sådan situation 

kan vi inte bedöma huruvida respondenten talar sanning eller inte.  

2.4 Trovärdiga och välgrundade resultat 

Syftet med all forskning är enligt Merriam (1994) att skapa giltiga och 

hållbara resultat. En diskussion om studiens resultat blir särskilt viktig vid 

en kvalitativ fallstudie menar Merriam (1994). Vi utgår i de följande 

avsnitten från begreppen reliabilitet samt inre respektive yttre validitet för 

att diskutera vår studies resultat.  

2.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar, enligt Merriam (1994), om i vilken utsträckning 

studiens resultat kan upprepas. Författaren menar att begreppet reliabilitet 

är problematiskt i samhällsforskningen, beroende på att människans 
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beteende är föränderligt. Grunden för begreppet reliabilitet, är antagandet 

om att det finns en och samma verklighet som kommer att ge samma 

resultat om studien upprepas. En kvalitativ forskning strävar, enligt 

Merriam (1994), efter att studera hur människor uppfattar verkligheten, 

vilket gör att flera olika tolkningar av verkligheten förekommer. De olika 

tolkningarna leder till att det inte finns några fasta referenspunkter att utgå 

ifrån när en studie ska upprepas.  

 

Istället för att en utomstående ska kunna uppnå samma resultat bör 

forskaren, enligt Merriam (1994), sträva efter att resultaten är konsistenta 

och beroende. För att försäkra sig om att resultaten är beroende hänvisar 

Merriam (1994) till Goetz & LeComptes (1984) tre tekniker. Den första 

tekniken är att forskaren förklarar sin position, genom att bland annat 

beskriva sina bakomliggande antaganden och de teorier som ligger till 

grund för undersökningen. Vi har använt av oss av nämnda teknik, genom 

att i metodkapitlet förklara våra bakomliggande antaganden och redogjort 

för valda teorier. Den andra tekniken är triangulering som innebär att flera 

olika metoder används för informationsinsamling. För insamling av 

informationen har vi valt att använda två metoder, dokumentation och 

intervjuer. Forskarens tredje teknik är att i detalj beskriva sina metoder i 

studien, så att resultatet ska kunna granskas av en utomstående. Metoderna 

har vi beskrivit grundligt för att ge läsaren en god bild av hur vi har gått 

tillväga och för att resultaten ska kunna granskas. Vi anser mot bakgrund 

av ovanstående resonemang att resultatet är beroende.  

2.4.2 Inre validitet 

En studies inre validitet innebär, enligt Merriam (1994), i vilken 

utsträckning studiens resultat överensstämmer med verkligheten. Merriam 

(1994) formulerar sex strategier inom kvalitativ forskning som en forskare 
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kan använda för att säkerställa den inre validiteten. Den första är att 

använda sig av triangulering, det vill säga flera forskare, flera metoder 

används samt flera informationskällor. Den andra strategin är att forskaren 

låter personer som tillhandahållit information, ta del av beskrivningar och 

tolkningar för att kunna ta ställning till om resultaten är trovärdiga, så 

kallad deltagarkontroll. Deltagande tillvägagångssätt är den tredje 

strategin som innebär att forskaren låter de personer som studeras 

involveras i alla skeden av studien. Den fjärde strategin är att genomföra 

studien under en längre tid. Horisontell granskning och kritik är den femte 

strategin vilken innebär att resultaten granskas av kollegor som ger sina 

kommentarer och synpunkter på resultaten varefter de framkommer. Den 

sista strategin är att klargöra eventuella skevheter. En beskrivning görs då 

av forskarens utgångspunkter, underliggande antaganden, världsbild och 

teoretiska perspektiv.  

 

Som ovan nämnts, har vi använt två metoder för insamling av empiri och 

materialet har inom dessa metoder samlats in från olika källor, vilket 

innebär strategin triangulering. Deltagarkontroll användes genom att låta 

Mikael Hoffmann, chef för läkemedelsgruppen, ta del av den empiriska 

beskrivningen av styrsystemet, för att säkerställa att det inte förkom några 

felaktigheter. Horisontell granskning har skett genom seminarier, inom 

ramen för kursen, då resultaten har granskats av handledare och andra 

studenter. Vi har i metodkapitlet beskrivit våra utgångspunkter, antaganden 

och perspektiv, vilket är att betrakta som klargörande av skevheter. 

Ovanstående resonemang visar på vår strävan mot en inre validitet. 

2.4.3 Yttre validitet 

Den externa validiteten handlar, enligt Merriam (1994), om i vilken 

utsträckning resultaten från en undersökning kan tillämpas i andra 
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situationer än den undersökta, med andra ord hur pass generaliserbara 

resultaten är. Merriam (1994) menar att generaliserbarhet i fallstudier kan 

ifrågasättas när bara ett fall studeras. Eftersom vi inte har gjort en studie 

som innefattar mer än läkarprofessionen kan vi inte heller generalisera till 

en större grupp, det vill säga alla professioner, utan risk för 

”övergeneralisering”. Vårt syfte är formulerat utifrån vår ambition att 

generalisera till ekonomistyrning riktad mot läkare som profession. 

Resultaten är generaliserbara i form av att andra landsting i Sverige kan dra 

nytta av den ökade förståelsen för läkare som profession.  
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3 Ekonomistyrning och profession 
I detta kapitel beskriver vi de teorier som vi valt för att analysera det 

empiriska materialet. Vi inleder kapitlet med en genomgång av teorier 

kring ekonomistyrning. Vi kommer vidare att beskriva teorier som är 

specifika för landsting. Aktörerna i landsting är bland annat läkare, varför 

kapitlet avslutas med teorier avseende läkare som profession.  

3.1 Ekonomistyrning 

Merchant & Van der Stede (2003) beskriver ekonomistyrning5 som 

samtliga planer eller system som ledningen använder, för att de anställdas 

beteende och beslut ska överensstämma med organisationens mål och 

strategier. Lindvall (1997) menar att ekonomistyrningen skapar och 

återskapar uppfattningar om verksamheten och verkligheten. De mätningar 

som ekonomistyrningen vilar på är, enligt Lindvall (1997), i de flesta fall 

skapade i sociala samspel mellan olika aktörer. För att forma det mänskliga 

samspelet skapar människor, enligt North (1993), restriktioner som 

påverkar och styr beteendet i en organisation, så kallade institutioner. 

Institutionerna kan vara både formella och informella, vilket Brorström 

(2004) benämner som det institutionella arrangemanget. Med formella 

institutioner avses regler, anvisningar, föreskrifter och antagna principer för 

styrning. Informella institutioner avser överenskommelser, spelregler och 

etablerade föreställningar om hur saker och ting ska hanteras. De 

informella institutionerna kan förklaras som idéer som har anammats och 

blivit självklara. Brorström (2004) menar att genomförande av 

administrativa reformer och införande av nya principer för organisation och 

styrning, kan utmana rådande föreställningar och åstadkomma förändring.  
                                           
5 Engelskans Management control 
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3.1.1 Ekonomistyrningsprocessen 

Källström (1990) beskriver ekonomistyrningen som en process som syftar 

till att motivera och inspirera en organisations medlemmar. I processen 

ingår att upptäcka och korrigera agerandet, om det visar sig att agerandet är 

missgynnande för organisationen. Ekonomistyrningen och dess process 

sammanfattas av Källström (1990) i fem steg, vilken beskrivs nedan.  

 

Fastställande av övergripande målsättning och aktiviteter 

Utifrån organisationens strategiska målsättning fastställs övergripande 

ekonomiska mål (Källström, 1990), där ekonomiska mål både kan vara 

finansiella och icke-finansiella (Ax, 2005). Källström (1990) menar att mål 

ska fylla två funktioner, dels att styra beteendet i organisationen, dels att 

möjliggöra utvärderingen av agerandet. För att fylla dessa funktioner måste 

målsättningen bland annat vara väl specificerad, för att möjliggöra en 

otvetydig och saklig uttolkning (Källström, 1990).  

 

Delegering av ekonomiskt ansvar 

Att i en organisation delegera ansvar fyller, enligt Källström (1990), många 

viktiga funktioner. Frågan blir därför inte om decentralisering ska ske, utan 

hur mycket som ska decentraliseras. Ansvaret bör, enligt Källström (1990), 

delegeras till den nivå där det finns relevant information och kunskap om 

både detaljer och helhetsproblematik för en viss företeelse. Den person som 

bär ansvar för ett visst område, måste även ha möjlighet att kunna påverka 

det som denne förväntas ta ansvar för. Källström (1990) menar att 

delegering av ekonomiskt ansvar även består av att formulera en 

ekonomisk målsättning för ansvarsenheten. Den övergripande 

målsättningen bryts alltså ner till ansvarsenhetens nivå.  
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Agerande i förädlingsprocessen 

Hur agerandet från den ekonomiskt ansvarige ser ut, är beroende på 

organisationens verksamhet. Agerandet i förädlingsprocessen omfattar allt 

agerande, beslutsfattande och operativt tänkande med betydelse för 

organisationens lönsamhet. Om styrning handlar om hur olika enheter i en 

organisation ska förhålla sig till varandra, kan beslutsfattande ses som hur 

enheterna väljer att hantera det ansvar de har fått inom ramen för 

styrningen. Centralt för beslutsprocessen och beslutsfattarens möjligheter 

att fatta bra beslut är även tillgången på information. (Källström, 1990) 

 

Ekonomisk redovisning och rapportering 

Den ekonomiska redovisningen och rapporteringen innefattar inte enbart 

monetära uppgifter, utan även andra mått som exempelvis är kopplade till 

resursförbrukning och prestationer. Redovisningen fyller, enligt Simon (i 

Källström 1990), en rad funktioner i ekonomistyrningsprocessen. 

Redovisningen uppmärksammar ansvariga på att beslut behöver fattas 

genom att observera avvikelser från budget. Redovisningen kan bilda 

underlag för bedömningen av vilka effekter olika typer av beslut kan 

förväntas få i olika situationer och underlättar även problemlösning genom 

att ge information om beslutsunderlag. Slutligen möjliggör redovisningen 

en utvärdering av inträffade händelser. (Källström, 1990)  

 

Analys och revidering av agerandet 

Analysen av rapporteringen från ansvarsenheterna är, enligt Källström 

(1990), ett verktyg för att förbättra en större eller mindre enhets agerande. 

Källström (1990) menar att det finns tre kriterier, med vilkas hjälp det 

ekonomiska utfallet av olika ansvarsenheter kan analyseras: yttre 

effektivitet, inre effektivitet och anpassbarhet. Yttre effektivitet avser hur 

väl en enhet kan tillgodose sina kunders behov och har därmed en stark 
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koppling till begreppet kvalitet. Den inre effektiviteten kan definieras som 

relationen mellan det som enheten presterar och de resurser som den 

förbrukat för att åstadkomma prestationen. En del i uppföljningen är att 

jämföra enhetens resultat med exempelvis tidigare perioders resultat, 

uppställda mål eller med andra organisationer – interna eller externa. 

Anpassbarheten är viktig som analyskriterium för att markera att den inre 

och yttre effektiviteten inte kan ses som statiska begrepp. Internt handlar 

det om förmågan att snabbt leva upp till nya målsättningar. Analysen 

förväntas resultera i ett lärande hos den ansvarige om sambandet mellan 

ansvaret, agerandet och de ekonomiska effekterna av agerandet. 

(Källström, 1990) En berömd teori för lärande är modellen single-loop 

lärande och double-loop lärande6. Single-loop lärande innebär att 

beteendeförändringar uppstår mot bakgrund av konsekvenserna av tidigare 

beteenden. Kunskapen om konsekvenserna av handlandet används i syfte 

att undvika liknande misstag i framtiden samt utveckla fungerande och 

framgångsrika beteendemönster. Single-loop lärande kan lösa existerande 

problem, men beaktar inte frågor om varför problemen överhuvudtaget 

uppstod. Double-loop lärande kräver att bakomliggande antaganden och 

värderingar ifrågasätts och diskuteras. Det är sedan utifrån förändrade 

värderingar och synsätt som det fortsatta agerandet utgår. (Hatch, 2002) 

3.1.2 Styrsystem 

Systemen som ledningen använder för att styra de anställda benämns, av 

Merchant & Van der Stede (2003), som ekonomistyrsystem7. Merchant & 

Van der Stede (2003) beskriver tre typer av styrsystem som en ledning kan 

använda för att få de anställda att agera i samma riktning som 

                                           
6 Det finns ingen etablerad svensk översättning av dessa termer och därför används här 
de engelska uttrycken. 
7 Engelskans management control systems.  
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organisationen: målstyrning8, direktstyrning9 och social styrning10. Det ena 

systemet utesluter inte ett annat, vilket innebär att systemen kan användas 

var för sig eller tillsammans. De tre formella styrsystemen kommer nedan 

att beskrivas.  

 

Målstyrning 

Målstyrning innebär att de anställda arbetar mot uppställda mål och ges stor 

frihet att utforma sitt arbete. Organisationen föreskriver inte hur de 

anställda ska agera, istället får de makt att handla som de tror genererar det 

önskade resultatet för organisationen. Målen kan utformas för ett 

ansvarsområde eller för varje enskild individ. (Merchant & Van der Stede, 

2003) Prestationsmätningen är en viktig del av målstyrningen, eftersom det 

är genom mätningen som ledningen kan kontrollera att de uppställda målen 

har uppnåtts. Måtten kan vara både finansiella och icke-finansiella. (Ax et 

al, 2002) De finansiella måtten är vanligare på högre nivåer i 

organisationen, medan det längre ner i organisationshierarkin är vanligare 

med operationella mått (Merchant & Van der Stede, 2003). 

 

Utifrån de valda måtten fastställs sedan prestationsmål (Ax et al, 2002). De 

uppsatta målen påverkar beteendet på två sätt. Dels stimulerar målen till 

handling och ökar motivationen genom att de anställda får tydliga mål att 

sträva efter, dels ger målen de anställda möjlighet att uppfatta och förstå sin 

egen prestation, eftersom de har möjlighet att jämföra sin prestation med 

målen. Om inte rätt mål definieras, finns risk att de anställda trots 

styrsystemet utför fel prestationer. Belöning och bestraffning är något som 

ofta förekommer vid målstyrning och kopplas då till målen. Belöning 

                                           
8 Engelskans results control. 
9 Engelskans action control.  
10 Engelskans personnel/cultural control. 
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behöver inte vara i form av pengar, utan kan vara något annat som den 

anställde sätter värde på, som exempelvis befordran, autonomi, 

uppskattning och inre belöning i form av att den anställde är nöjd med sitt 

resultat. Exempel på bestraffning är degradering, offentlig förnedring samt 

att inte få belöning när kollegor får det eller i värsta fall avsked. Genom att 

använda målstyrning, kopplat till belöning eller bestraffning, kan den 

anställde även uppmuntras att utveckla sig själv, sina kunskaper och 

egenskaper. (Merchant & Van der Stede, 2003) 

 

Målstyrningen är som mest effektiv, enligt Merchant & Van der Stede 

(2003), om den uppfyller samtliga av följande tre kriterier. Det första 

kriteriet är att cheferna ska ha vetskap om vilka resultat som är önskvärda 

inom de områden som de styr över. De måste även kommunicera 

önskemålen på bästa sätt till de anställda. Att kommunicera fel mål, kan 

leda till att de anställda utför handlingar som är missgynnsamma mot 

organisationen. Det andra kriteriet är att de anställda som blir styrda, måste 

ha möjlighet att påverka det resultat de är ansvariga för. Om en anställds 

ansvarsområde till stor del består av okontrollerbara delar, blir 

prestationsmätningarna missvisande. Mätningen visar då inte om resultatet 

beror på den ansvariges handlingar eller på de okontrollerbara faktorerna. 

Det sista kriteriet är att det ska finnas möjlighet att mäta resultaten 

effektivt. När ett mått framkallar rätt beteende i en given situation, är det ett 

bra styrmått. Merchant & Van der Stede (2003) menar att bra styrmått är: 

precisa, objektiva, timade11 och förståeliga.  

 

                                           
11 Återkopplingen, från utförandet till mätningen, ska vara snabb. 
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Direktstyrning  

Bergstrand (2003) beskriver direktstyrning som att de anställda ges 

instruktioner och anvisningar för det som ska utföras. Därefter kontrolleras 

att arbetet har blivit utfört på föreskrivet sätt (Bergstrand, 2003). 

Direktstyrning innebär, enligt Merchant & Van der Stede (2003), att 

ledningen försäkrar sig om att de anställda utför särskilda handlingar som 

är gynnsamma för organisationen. Alternativt, kan ledningen försäkra sig 

om att handlingar som kan skada organisationen inte företas, det vill säga, 

fokus för direktstyrningen är handlingarna i sig. För att direktstyrning ska 

vara effektiv, menar Merchant & Van der Stede (2003), att cheferna måste 

känna till vilka aktiviteter som är önskvärda respektive icke önskvärda. 

Cheferna måste även ha möjlighet att säkerställa, att de önskvärda 

aktiviteterna sker och att de icke önskvärda aktiviteterna inte sker. 

Merchant & Van der Stede (2003) menar att direktstyrning finns i fyra 

huvudformer: begränsningar av beteendet, genomgång av handlingsplan, 

personligt ansvar samt övertalighet. Beteendebegränsningar innebär att 

ledningen använder begränsningar för att försvåra en viss typ av agerande, 

vilket kan ske exempelvis med lås, passerkort eller restriktioner i rätten att 

fatta beslut. Genomgång av handlingsplan, exempelvis en budget eller 

inköpsplan, förhindrar att en anställd agerar på ett felaktigt sätt genom att 

någon annan granskar planen, innan den anställde tillåts fortskrida med 

handlingen. Personligt ansvar innebär att en anställd hålls ansvarig för sitt 

agerande. Den anställde kan få beröm eller bestraffning, beroende på om 

agerandet är accepterat eller inte. Genom att se till att det finns flera 

personer tillgängliga än arbetet kräver eller att det finns jourpersonal, kan 

ledningen öka troligheten att arbetet kommer att utföras.  

 

En utvidgning till direktstyrning är programstyrning som innebär att 

direktiven från ledningen övergår från muntliga till skriftliga. För att 
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kontrollera att handlingarna utförs på föreskrivet sätt, förlitar sig ledningen 

på indirekta metoder som exempelvis kvalitetskontroll, budgetuppföljning 

och redovisningsrevision. (Bergstrand, 2003) Enligt Brorström & Solli 

(1999) är direktstyrningen tillämpbar när den som styr har kunskap om 

orsakssamband, det vill säga den som styr vet vad ett visst agerande leder 

till och har möjlighet att direkt göra en eventuell korrigering. 

 

Social styrning  

Social styrning innebär att ledningen agerar för att skapa organisatoriska 

normer och för att uppmuntra anställda att övervaka och påverka varandras 

beteenden. Social styrning kan delas in i personlig och kulturell styrning. 

Den personliga styrningen bygger på förmågan hos den anställde att styra 

och motivera sig själv. Styrningen grundar sig på den anställdes inre 

motivation, etik, moral, förtroende och lojalitet. Genom att ledningen väljer 

rätt person för arbetet samt ger utbildning och arbetsträning till personalen, 

kan den personliga styrningen vidgas. Utöver det kan en bra utformning på 

den anställdes arbetsuppgifter samt att det finns tillgång till nödvändiga 

resurser, bidra till en utvidgad personlig styrning. Den kulturella styrningen 

grundar sig i organisationens normer och värderingar och är svår att 

förändra. Kulturen bygger på traditioner, ideologier, attityder och sätt att 

uppföra sig på. För att forma organisationens kultur, kan ledningen införa 

gruppbelöningar eller arbetsrotation. Slutligen kan arbetsplatsens 

utformning, val av klädsel och språk påverka organisationskulturen. 

(Merchant & Van der Stede, 2003)   

3.1.3 Ansvarsenheter och decentralisering 

Centralisering och decentralisering ses ofta felaktigt som två motpoler, 

enligt Bakka et al (1999). För en väl fungerande decentraliserad 

organisation krävs, enligt Bakka et al (1999), att vissa funktioner är 
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centraliserade, exempelvis strategiska beslut, ekonomistyrning och 

budgetbeslut. Genom att delegera ekonomiskt ansvar till resultatenheter 

menar Merchant & Van der Stede (2003), att det ekonomiska ansvaret kan 

användas som ett instrument att styra medlemmarna i organisationen. 

Enligt Bergstrand (2003) är det ledningens uppgift att ange handlingsramar 

för resultatenheternas verksamhetsinriktning, kvalitetskrav och ekonomiska 

mål. Det är genom budgeten de ekonomiska målsättningarna för 

resultatenheterna formas. Bergstrand (2003) menar att budgeten är ett 

instrument för att delegera ansvar. Budgeten kan även bidra till samordning 

och kommunikation inom verksamheten samt utgöra ett värdefullt 

uppföljningsunderlag. Enligt Brorström & Solli (1999) är budgetens roll 

framförallt resursfördelning, styrning, samordning och kontroll. 

 

Enligt Källström (1990) är ett skäl till att delegera ekonomiskt ansvar, att 

befattningshavare befinner sig nära den operativa verkligheten. 

Befattningshavaren har då tillgång till detaljerad information som inte finns 

på högre ansvarsnivåer. Mintzberg (1993) bekräftar detta och hävdar vidare 

att det inte är säkert att information som är av kvalitativ karaktär, kan föras 

vidare högre upp i hierarkin. Författaren menar därutöver att 

decentralisering kan stimulera motivationen hos organisationens 

medlemmar, eftersom de genom decentraliseringen ges större frihet.  

 

Mintzberg (1993) använder begreppen vertikal respektive horisontell 

decentralisering, för att förklara makten över beslut som fattas i 

organisationen. Vertikal decentralisering innebär att ansvar fördelas ner i 

organisationen via hierarkin, som längst till cheferna för den operativa 

verksamheten. Med horisontell decentralisering avses i vilken utsträckning 

som övriga, det vill säga de som inte har den formella makten, har 

möjlighet att påverka beslut i organisationen. All makt måste inte fördelas 
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till en och samma plats, om exempelvis finansiella beslut fattas av 

ledningen, men produktionsmässiga beslut fattas av avdelningscheferna, 

beskriver Mintzberg (1993) situationen med i vilken grad organisationen är 

selektivt decentraliserad. Om olika typer av beslut fattas på samma nivå i 

organisationshierarkin, exempelvis om finansiella-, marknadsförings- och 

produktionsbeslut fattas av avdelningschefen, använder Mintzberg (1993) 

begreppet parallell decentralisering. Enligt Mintzberg (1993) är det viktigt 

att betrakta centralisering och decentralisering som ändarna på en skala, det 

vill säga, något är exempelvis inte centraliserat, utan snarare mer 

centraliserat än något annat. 

3.2 Landsting  

Mintzberg (1993) sorterar in sjukhus i vad han benämner den 

professionella byråkratin. Den professionella byråkratins operativa kärna 

består av professionella individer12. Arbetsuppgifterna kan standardiseras, 

därav det byråkratiska. Arbetsuppgifterna är även komplexa, varför de 

måste styras direkt av dem som utför arbetsuppgifterna, därav det 

professionella. Den professionella organisationen karaktäriseras av att den 

förlitar sig på de professionellas förmågor och kunskaper. Genom tilliten 

kan ledningen ge de professionella stor autonomi, det vill säga 

självständighet i arbetet och i förhållande till kollegorna. De professionella 

byråkratierna beskrivs som upp- och nervända pyramider, där de 

professionella individerna återfinns i toppen och administratörerna i botten.  

 

Som tidigare angivits i kapitel ett, kan landstingen betraktas som 

byråkratiska organisationer med många hierarkiska nivåer. Hallin & 

Siverbo (2003) menar vidare att politikerna styr formellt sätt i 

                                           
12 För beskrivning av professionell individ se avsnitt 3.3 Läkare som profession. 
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organisationens topp den administrativa ledningen, som i sin tur styr den 

medicinska professionen, som slutligen styr den medicinska verksamheten. 

Hallin & Siverbo (2003) menar att auktoritet är kärnan i den hierarkiska 

styrningen som fungerar dåligt eller inte alls utan auktoritet. Vidare 

påpekar författarna att det finns två typer av auktoritet: byråkratisk- och 

kunskapsauktoritet. Den byråkratiska auktoriteten utgår från vilken position 

som innehas i hierarkin. Kunskapsauktoritet baseras på expertkunskap och 

är knuten till individen. Hallin & Siverbo (2003) framhåller att det i 

medicinska verksamheter är professionella expertkunskaper som ger status 

och auktoritet, medan den byråkratiska auktoriteten har mindre inflytande 

över den medicinska professionens handlingar. Författarna hävdar att den 

hierarkiska styrningens begränsningar och den medicinska professionens 

autonomi, kan utgöra en förklaring till varför administratörer ofta beskriver 

den medicinska verksamheten som svårstyrd. 

 

Kronvall et al (1991) beskriver två huvudtyper av förändringar inom den 

offentliga verksamheten: uppifrån och ned - respektive nerifrån och upp - 

förändringar. Uppifrån och ned - förändringar är sådana som ofta ligger 

utanför landstingets egen kontroll. Bakom förändringen ligger ofta ett 

beslut av regeringen och riksdagen. Landstinget är tvingat att följa besluten 

vare sig de vill eller inte. Ett exempel på uppifrån och ned - förändring är 

huvudmannaskapsförändringar, som innebär att en myndighet övertar 

ansvaret för en verksamhet från en annan. Nerifrån och upp - förändringar 

är sådana där landstinget självt initierat, planerat och genomfört 

förändringen. Ett exempel på det är decentralisering av organisationen, som 

kan omfatta hela landstinget eller delar av en verksamhet. Kronvall et al 

(1991) menar avslutningsvis att verksamheten oftast blir föremål för både 

uppifrån och ned - respektive nerifrån och upp - förändring samtidigt.  
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3.2.1 Ekonomistyrning i landsting 

Lindvall (1997) påtalar att det finns särdrag i organisationen som särskilt 

bör beaktas vid utformningen av ett styrsystem. Lindvall (1997) refererar 

vidare till Anell (1990) som har identifierat tre aspekter som karaktäriserar 

landstingens organisation – den icke-vinstsyftande, den 

tjänsteproducerande samt den professionella aspekten.  

 

Den icke-vinstsyftande aspekten 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är landstingen skyldiga att 

erbjuda en god hälso- och sjukvård på lika villkor för hela befolkningen. 

Vidare anges i lagen att vården ska vara av god kvalitet och vara 

lättillgänglig. Det är svårt, enligt Anell (1990), att operationellt definiera 

begrepp som god hälso- och sjukvård, god kvalitet, lättillgänglig samt lika 

villkor. Avsaknaden av ett operationaliserbart mål för verksamheten, gör 

det svårt att konstruera resultatmått som kan underlätta en bedömning av 

huruvida målsättningar uppnåtts eller inte. Anell (1990) påtalar att det ofta 

är verksamheter där det kan vara svårt att mäta resultaten som organiseras 

som icke-vinstsyftande. Mätproblemet samt risken för opportunism, på 

grund av asymmetri mellan den information som är tillgänglig för läkare 

respektive patient, är också anledningar till att de flesta länder valt en 

reglering av sektorn med inslag av icke-vinstsyftande 

organisationer.(Anell, 1990)  

 

Den tjänsteproducerande aspekten 

Hälso- och sjukvården producerar i huvudsak tjänster som är immateriella 

och därmed inte kan lagras, vilket innebär att sjukvårdsorganisationen kan 

vara känslig för variationer i efterfrågan. Som anförts tidigare kan det vara 

problematiskt, med tanke på tjänsteproduktion, att mäta verksamhetens 

resultat, såsom omvårdnad av patienter. Produktionen kan inte separeras 
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från konsumtionen eftersom produktionen sker i hög grad i interaktion 

mellan vårdpersonal och patient. Patienterna ställer krav på unika tjänster, 

vilket kräver en differentierad tjänsteproduktion. Interaktionen mellan 

vårdpersonal och patienter hamnar i fokus, vilket föranleder motsvarande 

delegering av handlingsfrihet.(Anell, 1990) 

 

Den professionella aspekten 

Källström (1990) menar att profession är ett närbesläktat begrepp med roll. 

Profession är inte, till skillnad från roll, relaterad till unika situationer, utan 

snarare till en funktion och bildas kring ett kunskaps- och 

erfarenhetsområde inom någon typ av tjänster. I en studie av Brorström et 

al (1999) intervjuades läkare om vad och vilka förhållanden och 

förutsättningar som utmärker sjukvårdsorganisationen. Läkarna framhäver 

läkarrollen och arbetsplatsen som centrala områden. Läkarrollen styr en 

stor del av verksamheten och andra regler inom organisationen får stå 

tillbaka till förmån för läkarnormer. En tydlig norm är att den enskilde 

patienten är i fokus för arbetet. Läkaren ska på bästa sätt hjälpa patienterna 

och det är läkarens uppgift att göra sitt yttersta för varje patient. På grund 

av denna norm hamnar läkaren i en konflikt när denne upplever 

begränsningar i möjligheterna att hjälpa patienten.  

 

Aspekternas påverkan på ekonomistyrsystemet 

Planeringsmöjligheterna på ledningsnivå begränsas med anledning av 

verksamhetens komplexitet och att implementera en planeringsorienterad 

budgetering på central nivå skulle, enligt Anell (1990), vara svårt. Det finns 

inget övergripande och allmänt accepterat resultatmått för verksamheten 

vilket, enligt Anell (1990), innebär att en resultatstyrning blir svår att 

implementera. En ansvarsorienterad budgetroll måste således kompletteras 

med beskrivningssystem för verksamhetens prestationer, kvalitet och 
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resultat samt väl avpassade former för dialog mellan ledningen och chefer 

på operativ nivå. Anell (1990) menar vidare att budgeten kan utgöra ett 

hjälpmedel för administrativ sakkontroll och kan skapa en organisatorisk 

ordning genom att fungera som övergripande beskrivningsspråk för 

organisation och verksamhet. En ledningsstrategi kan således vara att 

utveckla beskrivningssystem för verksamheten och dess resultat, för att 

sedan delegera ansvaret till företrädare i verksamheten. Anell (1990) menar 

att informationsasymmetrin mellan vårdpersonal och ledningen utgör en 

viktig förutsättning vid design av ekonomistyrsystem. För ledningen 

innebär informationsasymmetrin, enligt Busch et al (1989), att de måste 

acceptera att de professionella genom sina kunskaper uppnår en egen 

auktoritet, annars kan det uppstå konflikter i organisationen.  

3.2.2 Decentralisering i landsting 

Flera landsting har, enligt Östergren & Sahlin-Andersson (1998), strävat 

efter en decentraliserad ansvarsstruktur. Organisationerna är till följd av sin 

storlek komplexa och decentraliseringen av organisationen kan, enligt 

ovanstående författare, blir ett sätt att hantera komplexiteten. Även 

sjukvårdens mångfald kan vara en anledning till att decentralisera 

organisationen. Mångfalden och specialiseringen gör att det är svårt att 

styra olika specialiteter eller sjukvårdsområden på samma sätt. Inom varje 

specialitet har även traditioner och särskilda arbetssätt utvecklats, vilket 

ytterligare kan komplicera styrningen. Trots detta har liknande budget-, 

resursfördelnings- och redovisningsprinciper införts övergripande för hela 

verksamheter. Brorström (1995) har i en analys av intervjuer med 

avdelningschefer inom primärvården, uppmärksammat att decentralisering 

kan drivas för långt. Långtgående decentralisering kan motverka samarbete 

inom organisationen. Utmaningen är således att balansera en långtgående 

decentralisering med ett välutvecklat samarbete, annars finns risk att 
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fokusering på den egna enheten tar över. Balansen mellan decentralisering 

och samarbete uppmärksammas tillika av Östergren & Sahlin-Andersson 

(1998) som menar att samordning och integrering av verksamhet över 

gränserna krävs som motvikt till decentraliseringen. Långtgående 

decentralisering kan, enligt Brorström (1995), innebära att behovet av 

uppföljning ökar. Ökad uppföljning medför ökad tidsåtgång till 

bedömningsunderlag vilket kan leda till att decentraliseringen kan komma 

att kosta mer än vad den tillför.  

3.3 Läkare som profession 

Termen professionella används av Abernethy & Stoelwinder (1995) för att 

referera till en grupp av arbetare som, på grund av sin kunskap och 

expertis, är anställda i en organisation för att utföra komplexa 

produktionsuppgifter. Greenwood (1957, i Hallin & Siverbo 2003) har 

identifierat fem egenskaper som kännetecknar en profession:  

• Systematisk teori – teorier utvecklas på ett systematiskt sätt ur det 

kunskapsområde som professionen omfattar. 

• Auktoritet – aktörerna har rätt att yttra sig med auktoritet i kraft av 

sitt kunnande.  

• Samhällelig sanktion – samhället ska uppfatta nödvändigheten av 

professionens existerar. 

• Etiska koder – aktörerna ska ha gemensamma etiska uppfattningar 

som berör professionens verksamhet. 

• Gemensam kultur – aktörerna ska via symbolvärden bilda en 

gemensam kultur.  

Hälso- och sjukvården domineras, enligt Hallin & Siverbo (2003), av 

professionella yrkesgrupper, där läkare är ett exempel på en profession. 

Författarna menar att läkaryrket är en av världens äldsta professioner och 
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att läkarna som yrkesgrupp i hög grad kännetecknas av ovanstående 

egenskaper.  

 

Garpenby (1995) refererar till Freidson (1970) som menar att professionens 

autonomi är av central betydelse för professionen. Den medicinska 

yrkeskårens autonomi är, enligt Nilsson (1999), begränsad beroende på att 

om en enskild läkare fattar felaktiga beslut kan samhället inskränka 

läkarens arbete genom att dra in den legitimation som krävs för att få utöva 

yrket. Genom legitimationsförfarandet menar Hellberg (2002) att 

kompetensen inom yrkesområdet garanteras, vilket i sin tur leder till att 

kvaliteten på den bedrivna vården upprätthåller en miniminivå. Nilsson 

(1999) menar att läkarens uppgift är att öka patientens välbefinnande eller 

minska dennes lidande. Läkaren får inte medverka till vård där denne inte 

kan följa läkarförbundets etiska regler. Det finns dock inte enligt Nilsson 

(1999) någon organiserad övervakning av att reglerna följs, utan detta blir 

en fråga baserad på förtroende för läkaren som professionell individ.  

 

Den professionella individen karaktäriserar Abernethy & Stoelwinder 

(1995) som en individ som i första hand identifierar sig med sin 

professionella grupp. Hallin & Siverbo (2003) menar att läkarna känner en 

lojalitet mot patienter och den egna professionen snarare än mot 

organisationen och dess ledning. Brorström et al (1999) menar att en stor 

del av yrkesidentiteten för läkare är kopplad till den egna arbetsplatsen. 

Lojaliteten mot arbetsplatsen är därför stark och det är viktigt för läkaren 

att värna om den egna arbetsplatsens intressen. Andra kliniker ses med 

detta perspektiv som konkurrenter om resurser och kompetens. Vissa 

överläkare påpekar att denna konkurrens mellan arbetsplatser innebär 

svårigheter att skapa samverkan mellan olika enheter.  
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3.3.1 Professionella och förändring 

Brorström (2004) menar att de enskilda individernas föreställningar om 

vilka spelreglerna och värderingarna är, påverkar deras beslut och 

handlingar. Där de informella institutionerna är påtagliga, spelar de 

formella institutionerna en mindre roll för den enskilde, eftersom spelregler 

och värderingar räcker som vägledning. På motsatt sätt gäller om de 

informella institutionerna är otydliga, blir formella regler och ordningar 

viktiga för att beslut ska kunna fattas. Enligt Brorström (2004) underlättar 

ett tydlig institutionellt arrangemang, bestående av informella och formella 

institutioner, för individer att fatta beslut och genomföra handlingar. 

Institutionerna försvårar förändring men underlättar samtidigt handling, 

eftersom aktörerna får tydlig vägledning vid ställningstaganden. Under 

förutsättning att de har förmåga att tolka institutionerna. Med insikt om 

ineffektivitet i handlingssättet och vetskap om att det finns bättre sätt att 

handla på, måste institutioner utmanas. Insikten är dock svår att få eftersom 

institutioner, till sin natur, tas förgivna. Institutioner består endast så länge 

som individer ansluter sig till dem. Om ett tillräckligt stort antal individer 

tar avstånd från en institution och anpassar sitt beteende till en ny idé, 

försvinner institutionen och blir utbytt mot någon annan. Brorström (2004) 

menar att ett sätt att utmana rådande föreställningar och åstadkomma 

förändringar, är att genomföra administrativa reformer och införa nya 

principer för organisation och styrning.  

 

Vilken relation som ledningen etablerar i förhållande till de rådande 

föreställningarna, spelreglerna och värderingarna är, enligt Brorström 

(2004), grunden för hur ledarskapet uppfattas. Utifrån Brorströms (2004) 

studier bestäms och genomförs förändringar, enligt läkarnas uppfattning, 

utifrån ett centralistiskt perspektiv. Att utmana de informella institutionerna 

eller att läsa av det institutionella arrangemanget och anpassa förslag och 
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beslut till rådande föreställningar kan, enligt Brorström (2004), vara det 

framgångsrika ledarskapet. Brorström (2004) menar att studier har visat att 

aktörer inom professionella organisationer tar avstånd från 

förändringsförslag vilken enligt Östergren och Sahlin-Andersson (1998) 

kan förklaras av hög grad av autonomi och kunskapsövertag i 

verksamhetsfrågor. Borgenhammar (1994) menar att det kan vara 

komplicerat att vara ledare i en starkt professionaliserad organisation 

eftersom förändring brukar ske på professionens villkor. Borgenhammar 

(1994) menar vidare att det kan vara särskilt svårt om ledaren själv inte 

tillhör den ledande professionen. Bra metoder som, enligt Brorström (2004) 

underlättar genomförande av förändring är, exempelvis att informera brett 

om förändring, engagera verksamhetsansvariga, punktera myter om 

förändringens negativa sidor samt aktivt verka för att en positiv bild av 

förändringen byggs upp.  

3.3.2 Professionella och styrning 

Hallin & Siverbo (2003) menar att de aktörsgrupper som har sin hemvist i 

hälso- och sjukvårdsorganisationer, politikerna, de administrativa cheferna 

samt de medicinska yrkesgrupperna, och då främst läkarna, är centrala för 

verksamhetens ledning och utveckling. En förutsättning, enligt Hallin & 

Siverbo (2003) för att reformer som syftar till att göra lika, mycket billigare 

ska få avsedda effekter, är att de personer som är verksamma inom 

organisationen är medvetna om att det ekonomiska utrymmet är begränsat 

och att de i möjligaste mån försöker minska kostnaderna. De viktigaste 

besluten angående val av behandlingsteknologi fattas på klinikerna och 

genom dessa beslut avgör personalen, enligt Waldau (2001), om den 

politiska viljan ska slå igenom i praktiken. Hallin & Siverbo (2003) menar 

att det inte alltid är möjligt att koppla samman reformer och effekter på ett 

tydligt sätt, i synnerhet när en mängd förändringar sker samtidigt. 
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Brorström (1995) anser dock att när förändringar sker inom organisationen, 

som är i linje med en styrmodells syften och de förväntningar som ställs på 

styrmodellen, så är det rimligt att anta att dessa förändringar är föranledda 

av bland annat styrmodellen.  

 

Vid studier genomförda vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet 

har, enligt Brorström (2004), två iakttagelser gjorts angående effekter av 

nya och förändrade styrmodeller. Den ena är, att nya former för 

resursfördelning påverkar sättet att betrakta verksamheten vilket innebär att 

när grunderna och kriterierna för resursfördelning förändras ändras sättet 

att resonera om ekonomi. Den andra iakttagelsen är, enligt Brorström 

(2004), professionernas motståndskraft mot förändringar. Nilsson (1999) 

har i sina studier av hur läkare möter kraven på ekonomistyrning 

identifierat tre starka institutioner – etiska regler, hög grad av autonomi 

samt ett kunskapsövertag gentemot andra grupper. Brorström (2004) menar 

att dessa tre institutioner hotas av kraven på effektivitet och 

ekonomifokusering, exempelvis finns inget kunskapsövertag när 

ekonomidata ska rapporteras. Brorström (2004) menar att det har skett en 

förändring på sjukhusen i form av att det sker en institutionalisering av 

ekonomisk medvetenhet och betecknar detta ekonomialisering. 

Uppmärksamheten kring ekonomi är tilltagande och få ifrågasätter detta 

och accepterar istället ekonomins betydelse.   

 

De professionella har ett kunskapsöverläge gentemot ledningen och enligt 

Busch et al (1989) underkastar sig inte de anställda utan vidare de regler 

som ställs upp av organisationen, om reglerna strider mot egna värderingar 

och kunskaper. Brorström (2004) har genom studier av professionella 

grupper, kommit fram till att de professionella har en skeptisk inställning 

till administrativa reformer. Grundproblemet att styra professionell 
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personal med ekonomisk styrning är, enligt Lindvall (1997) att styrningen 

kan ge uttryck för andra värderingar än vad den aktuella yrkeskåren står 

för. Busch et al (1989) menar att en läkare inte utan vidare kan acceptera att 

den administrativa ledningen ålägger honom/henne uppgifter som läkaren 

anser går ut över möjligheten att behandla patienterna.  

 

Den administrativa ledningen styr den administrativa processen i 

organisationen såsom budgetprocessen, ekonomisk uppföljning etcetera. 

Den administrativa styrningen påverkar resursfördelningen och har 

därigenom ett inflytande över verksamheten, men när det gäller 

vårdprocesserna är inflytandet begränsat. (Hallin & Siverbo 2003) Den 

medicinska kunskapen kan ses som basen för hälso- och sjukvården och 

Hallin & Siverbo (2003) menar att läkarna, som är bärare av den 

medicinska kunskapen, därmed får en stark ställning. Hallin & Siverbo 

(2003) menar att läkarna får ett kunskapsövertag över sin omgivning och 

att kunskapsövertaget tillsammans med stark kollegialitet medverkat till att 

de utvecklat en stor självständighet eller autonomi i sin yrkesutövning. 

Hallin & Siverbo (2003) anser att läkarna har möjlighet att påverka den 

administrativa styrningen av verksamheten genom sin kunskapsauktoritet 

och att den professionella styrningen har stort inflytande över 

verksamhetens innehåll och resultat. Hallin & Siverbo (2003) menar dock 

att den medicinska professionens autonomi har naggats i kanten framför 

allt genom ekonomins ökade betydelse och en närmare uppföljning av 

verksamheten. Carlsson (1995) menar att för att system för 

kvalitetsuppföljning, utvärderingar eller rekommendationer ska vara 

effektiva måste de, vara förankrade hos den medicinska professionen, 

baserade på vetenskapliga resultat samt generera adekvat information. 

Eftersom medicinsk teknologi ständigt utvecklas är det viktigt med 

rekommendationens aktualitet.  
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Jaspersen (i Waldau, 2001) menar att det vid styrning av professionella är 

centralt för ledningen att specificera krav på organisationen och de 

professionella och samtidigt ge plats för självständig handling. Ledningen 

måste även skapa organisatoriska och ekonomiska betingelser för att leva 

upp till kraven. Jaspersen (i Waldau, 2001) menar vidare att ledningen ska 

begränsa direkt kontroll av och ingrepp i de professionellas löpande 

handlingar och istället prioritera diskussion, före och efter, och utvärdering. 

Även Merchant & Van der Stede (2003) menar att de professionella 

reagerar negativt på direktstyrning. Jaspersen (i Waldau, 2001) 

rekommendation till ledningen är att ge verksamheterna klara åtaganden 

som vilar på centrala prioriteringar och värderingar av resultat.  
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4 Landstinget i Östergötlands 

ekonomistyrning av 

läkemedelsförmånen  
I detta kapitel kommer vi att presentera det empiriska materialet. Vi inleder 

kapitlet med att beskriva decentraliseringsmodellerna för 

läkemedelsförmånen i Landstinget i Östergötland år 1998 och 2002 samt 

de tankar som låg till grund för utformandet av systemet. Därefter följer en 

redovisning av övrig ekonomistyrning inom läkemedelsförmånen såsom 

möjlighet till uppföljning. Vi kommer vidare att presentera 

statistikjämförelser mellan Landstinget i Östergötland och övriga landsting 

för att kunna undersöka effekterna av ekonomistyrningsmodellerna. Vi 

avslutar kapitlet med övriga tankar och åsikter om den ekonomiska 

styrningen som har framkommit i våra intervjuer. 

4.1 Inledning 

Syftet att föra över kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen var att dämpa 

kostnadsutvecklingen och att skapa förutsättningar för en bättre avvägning 

mellan läkemedelsbehandling och andra sjukvårdande insatser. (SOU 

1995:122) De ekonomiska villkoren inför övertagandet av kostnadsansvaret 

för öppenvårdsläkemedel träffades 1998 mellan landstingsförbundet och 

staten. Landstingen fick sammantaget ett statsbidrag för läkemedel på 12,7 

miljarder kronor vilket fördelades preliminärt mellan landstingen efter 

läkemedelskonsumtionen 1997. Vid eventuellt överskott 1998 fick 

landstingen dela detta lika med staten men vid ett eventuellt underskott 
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ansvarade staten för 90 procent. Landstingens totala ansvar 1998 för förlust 

begränsades dock till maximala 50 miljarder kronor. (LiÖ 218/98)  

 

Landstinget i Östergötlands uppgift är att främja östgötarnas hälsa utifrån 

deras behov och skapa förutsättningar för länets utveckling mot ökat 

välstånd och bättre livsvillkor för invånarna (www.lio.se, L, 2005-05-23). 

Landstinget i Östergötland organiserar idag sin hälso- och sjukvård i två 

huvudgrupper: Närsjukvård och Specialistsjukvård. Närsjukvården är i sin 

tur uppdelad i: Närsjukvården i centrala Östergötland, Närsjukvården i 

västra Östergötland, Närsjukvården i östra Östergötland. 

Specialistsjukvården är indelad i tio centrum som har ett länsövergripande 

ansvar. (www.lio.se, K, 2005-05-02)  

4.2 Decentraliseringsmodell 1998 

Landstinget i Östergötland började våren 1996 arbeta utifrån direktivet att 

kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen skulle överflyttas från stat till 

landsting. (Bergström, 2004) Arbetet bedrevs då i en särskild arbetsgrupp 

ledd av chefsöverläkare Johan Ahlner. Hösten 1996 tillsattes en 

projektledare (Leif Svensson) för att ta det samlade ansvaret för hela 

läkemedelsprojektet. I syfte att skapa underlag för hur 

läkemedelskostnaderna på bästa sätt skulle hanteras i Landstinget i 

Östergötland skedde överläggningar med flertalet aktörer på olika nivåer 

inom sjukvården. (LiÖ 655/97) Projektledare Leif Svensson valde att se det 

som en process tillsammans med läkarkåren eftersom det gällde en 

omfattande och ekonomiskt viktig fråga för Landstinget i Östergötland som 

det, enligt Leif Svensson, gällde att få stor konsensus kring.  

 

Projektledare Leif Svensson upplevde att den samlade läkarkåren såg den 

förestående omläggningen av läkemedelshanteringen som ett hot och inte 
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som en möjlighet. Ingen var villig att ta ansvaret, utan ansvariga på 

vårdcentraler ansåg att landstingets kansli skulle ta ansvaret och klinikerna 

ansåg att ansvaret skulle ligga på vårdcentralerna. Att statsbidragen till 

landstingen fördelades efter föregående års läkemedelskostnader för 

respektive landsting försvårade, enligt Leif Svensson, förståelsen för att 

fördela ut budgeten inom Landstinget i Östergötland. Utifrån 

överläggningarna formulerades fem alternativa lösningar som hade 

framkommit under diskussionerna (LiÖ 655/97): 

• ”Budgetar läggs ut på existerande kostnadsställen i likhet med andra 

kostnader.” 

• ”Läkemedelskostnaderna fördelas inte utan samlas i en gemensam 

budget i landstinget.” 

• ”Läkemedelskostnaderna fördelas ut på primärvårdsenheterna.” 

• ”Läkemedelsbudgetar läggs ut på de lokala läkemedelsgrupperna.” 

• ”Gemensam läkemedelsbudget för flera primärvårdsområden.” 

Projektledare Leif Svensson förordade det första alternativet, eftersom han 

ansåg att läkemedelskostnaderna skulle behandlas som alla andra kostnader 

i landstinget, det vill säga där besluten tas ska också kostnadsansvaret 

ligga. Landstinget i Östergötland beslutade att införa ett förskrivarbaserat 

kostnadsansvar eftersom det stod i överensstämmelse med hur andra 

resurser fördelades inom lanstinget (Bergström, 2004). 

4.2.1 Förskrivarbaserat kostnadsansvar 

Förskrivarbaserat kostnadsansvar innebär att den vårdenhet där 

förskrivaren verkar ansvarar för kostnaderna. Vårdcentralen ansvarar för 

den förskrivning denna själv genererar och sjukhusen ansvarar för de av 

sjukhusen förskrivna läkemedlen. Ansvaret ligger där kostnaderna 

genereras och möjligheten att påverka kostnaderna finns genom att till 

exempel ändra förskrivningsmönster. 1998 lades skuggbudgetar för 
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öppenvårdsläkemedel ut mot vårdcentraler och sjukhuscentrum. 

(Bergström, 2004) Som utgångspunkt för fördelningen av ersättningen till 

produktionsenheterna användes en läkemedelskonsumtionsstudie som 

utfördes från september till november 1996. Ersättning till vårdcentralen 

räknades upp till 1998 års kostnadsnivå och baserades på 

sammansättningen av antalet listade patienter på respektive vårdcentral. 

Med patientsammansättning menas kön, ålder, täckningsgrad13, 

sjukhusbesök14 samt socioekonomisk vårdtyngd15. Det rådde osäkerhet 

kring hur stor läkemedelskostnad som skulle hänföras till olika kliniker 

varför dessa kostnader fördelades efter historiska värden. Samtliga 

kostnader var dock inte möjliga att fördela och sjukvårdsnämnden 

ansvarade därför för dessa. (LiÖ 218/98) 1998 lades budgetar för 

öppenvårdsläkemedel ut mot vårdcentraler och sjukhuskliniker (Bergström, 

2004) där läkemedel separerades från de övriga kostnaderna. Att 

kostnaderna separeras berodde dels på att kostnadsansvar för läkemedel var 

ett helt nytt ansvarsområde med en rad osäkerheter, dels att det var fråga 

om stora kostnader. (LiÖ 218/98) 

 

Förskrivarbaserat kostnadsansvar kan, enligt Bergström (2004), leda till 

problem med övervältring av kostnader mellan olika vårdgivare eftersom 

ingen har ett tydligt övergripande kostnadsansvar för den enskilde 

patienten. Om vårdenhetens budget inte omfattar läkemedlet i fråga finns 

en risk att patienten kan behöva ta en extra läkarkontakt hos annan 

vårdgivare för förskrivning av läkemedel. Detta innebär inte bara en 

olägenhet för patienten utan också att extra läkarbesök genereras. 

                                           
13 Hur många av samtliga listade patienter som under ett år besöker vårdcentralen minst 
en gång. 
14 Hur många besök vårdcentralens invånare gör på sjukhus under ett år. 
15 Sociala faktorer som ökar behovet av vård. 
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(Bergström, 2004) Risken för att övervältra kostnader mellan sjukhusklinik 

och vårdcentral, i båda riktningarna, var den främsta invändningen mot att 

lägga ut läkemedelsersättningar till landstingets produktionsenheter. För att 

förebygga kostnadsövervältringar fastställdes, efter samråd med en grupp 

läkare från sjukhusen och vårdcentralerna, grundläggande policyregler 

(LiÖ 218/98): 

• ”Läkemedelsreformen får inte medföra att den enskilde patienten 

utsätts för olägenheter vid receptförskrivningen.” 

• ”I förekommande fall skall recept utfärdade vid konsultation 

(vårdepisod) på sjukhus eller hos privatläkare avse förbrukning av 

läkemedel för minst sex månader.” 

• ”En patient som kontrolleras på flera mottagningar kan därmed ha 

flera läkare som var och en är ansvariga för förskrivningen av sina 

ordinerade läkemedel.” 

För att ytterligare förebygga kostnadsövervältringar tillsattes även en 

tvistegrupp som hade till uppgift att lösa uppkomna tvister kring 

läkemedelsförskrivningen. (LiÖ 218/98) Projektledare Leif Svensson 

upplevde inte att de befarade tvistefrågorna mellan vårdcentralerna och 

sjukhusklinikerna i form av bland annat övervältringsproblematiken vara så 

konfliktfyllda som man först befarade.  

4.3 Decentraliseringsmodell 2002 

Inför år 2002 identifierade Landstingets kansli16 tre huvudområden för 

förändringsarbete. Det första området var att skapa metoder för att kunna 

prioritera läkemedelsanvändning i förhållande till annan vård och omsorg. 

Det andra området var informationsförsörjningen, gällande aktuell 

information om förskrivning, förbrukning och kostnader. Informationen 

                                           
16 I dag heter de ledningsstab. 
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behövs för att kunna göra korrekt uppföljning av effektiviteten i olika 

behandlingsalternativ. Det tredje och sista området var hur en ekonomisk 

styrmodell för läkemedelskostnaderna skulle utformas. (LiÖ 2001/1167)  

4.3.1 Befolkningsbaserat kostnadsansvar 

Från och med 2002 tillämpas ett befolkningsbaserat kostnadsansvar och 

skarpt kostnadsansvar för öppenvårdsläkemedel, det vill säga de läkemedel 

som hämtas ut på apotek. Öppenvårdsläkemedel delas in i allmänläkemedel 

och klinikläkemedel17 och fördelningen skedde i Landstinget i Östergötland 

utifrån hur förskrivningsmönstren såg ut. De läkemedel som till stor del 

skrevs ut från specialistkliniker blev klinikläkemedel och de läkemedel som 

huvudsakligen förskrevs på vårdcentralerna blev allmänläkemedel. 

(Bergström, 2004) Kostnaden för klinikläkemedel utgör cirka 20 procent 

och allmänläkemedel cirka 80 procent av den totala läkemedelskostnaden i 

öppenvård (LiÖ 2001/1167). 

 

Befolkningsbaserat kostnadsansvar innebär att kostnaden för 

allmänläkemedel har lagts på landstingets vårdcentraler och belastar 

således den vårdcentral vid vilken patienten är listad, oavsett förskrivare. 

Kostnadsansvaret för klinikläkemedel har lagts på tio sjukvårdcentrum 

vilket innebär att kostnaden för förskrivning av klinikläkemedel från 

sjukhusklinik belastar det centrum som kliniken tillhör. Ansvaret vilar 

ytterst på centrumcheferna och enskilda klinikchefer har alltså inget 

formellt kostnadsansvar för läkemedel. Förskrivning av klinikläkemedel 

från vårdcentral belastar Hälso- och sjukvårdsnämnden. (Bergström, 2004) 

Enligt Mikael Hoffmann, som är chef för läkemedelsgruppen, syftar det 

befolkningsbaserade kostnadsansvaret till att stimulera till dialog läkare 

emellan. I mars 2003 hade vårdcentralerna ännu inte tagit kontakt med 
                                           
17 Vilket även ibland omnämns som specialistläkemedel.  
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klinikerna i syfte att försöka påverka förskrivningen av allmänläkemedel 

(Revisionsrapport 2003). 

 

Ansvarsstrukturen i den befolkningsbaserade modellen ligger i linje med 

hur ansvarsstrukturen i övrig hälso- och sjukvård ser ut. Huvudansvaret för 

förskrivning av läkemedel ligger på vårdcentralerna och fördelas på så vis 

enligt samma principer som gäller för fördelning av andra resurser. 

(Bergström, 2004) Vårdcentralerna erhåller ersättning per listad patient, via 

en kapitationsmodell, som är baserad på läkemedelsbehovet/kostnaden för 

olika ålders och könsgrupper och sjukhuscentren erhåller en separat 

ersättningsram för klinikläkemedel (Benchmarking, 2005). 

4.3.2 Skarpt kostnadsansvar 

Med skarpt kostnadsansvar avses att fullt ansvar för över- respektive 

underskott gäller (Bergström, 2004). Landstinget i Östergötland arbetar 

med en decentraliserad kostnadsram för läkemedel integrerad i övrig 

ersättning vilket i princip innebär att en krona mer till läkemedel betyder en 

krona mindre till annan sjukvård och omvänt. Landstingets modell bygger 

på att det slutliga beslutet om hur mycket resurser som skall användas för 

läkemedel och för annan behandling fattas ute i verksamheten. 

(www.lio.se, A, 2005-03-31) Läkemedelsresurserna är alltså inte 

öronmärkta utan det är upp till varje vårdcentral- och centrumchef att 

avgöra hur stor del av den samlade hälso- och sjukvårdsbudgeten som ska 

gå till läkemedel. Inga medel reserveras heller för nya och dyra läkemedel 

utan det är verksamhetschefens uppgift att avgöra om nya dyra läkemedel 

kan inrymmas i budgeten exempelvis genom omprioriteringar mellan 

budgetposter. (Bergström, 2004) 
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Verksamheterna måste, för att få behålla ett överskott, redovisa sitt 

kvalitetsarbete kring läkemedel i verksamhetsberättelsen, detta för att inte 

kunna behålla ett överskott som har uppstått genom förskrivning av fel eller 

för lite läkemedel. Ett överskott får endast användas till sådant som ligger i 

linje med vårduppdraget. För allmänläkemedel råder ett delat ansvar för 

över- och underskriden budget mellan vårdcentralerna och sjukvårdcentren. 

Som ovan beskrivits belastar kostnaden för allmänläkemedel den 

vårdcentral som patienten är listad vid oavsett förskrivare. Ett 

sjukvårdscentrum är dock ändå ansvarig för en överskriden budget lika 

mycket i procent som centrets förskrivning i procent av alla 

allmänläkemedel som belastar vårdcentralens budget. Detta innebär 

exempelvis att om ett centrum förskriver 25 procent av 

allmänläkemedelskostnaderna vid en vårdcentral är centret ansvarig för 25 

procent av vårdcentralens överskridna kostnader på läkemedelsområdet. 

Likaledes får även centret ta del av en vårdcentrals eventuella överskott. 

(Bergström, 2004)  

 

Den befolkningsbaserade modellen rekommenderades av kansliet 

framförallt för att den betonar vårdcentralernas nyckelroll i sjukvården 

(LiÖ 2001/1167). Vid en revision genomfördes intervjuer med medarbetare 

ute i verksamheten som visade att det fanns förståelse och acceptans för att 

kostandsansvaret decentraliserades och att det var det enda sättet att hejda 

kostnadsutvecklingen på. Det rådde dock mindre förståelse för att det är de 

enskilda produktionsenheterna som tvingas ta konsekvenserna om budgeten 

inte hålls. (Revisionsrapport, 2003) 
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4.4 Varför bytte Landstinget i Östergötland 

decentraliseringsmodell? 

En orsak till att Landstinget i Östergötland ändrade decentraliseringsmodell 

2002 var, enligt Mikael Hoffmann chef för läkemedelsgruppen, att 

landstinget ändrade sättet att ersätta vårdcentralerna. En ny 

kapiteringsmodell infördes vilket gjorde det självklart, enligt Mikael 

Hoffmann, att även läkemedel borde följa den nya ersättningsmodellen. En 

annan anledning till att modellen byttes 2002 var att det då blev skarpt läge 

gällande över- och underskott för landstingen och skulle man göra en 

förändring så skulle man göra den i samband med detta. 

 

Landstingets ersättningssystem och budgetprocess går, enligt Mikael 

Hoffmann chef för läkemedelsgruppen, ut på att en enhet får ett uppdrag 

avseende ett visst behov som ska tillfredsställas och ersättning i förhållande 

till behovet. Den förskrivarbaserade modellen innebar att det var svårt att 

diskutera hur mycket läkemedel som skulle förskrivas eftersom det inte går 

att relatera till något behov, då patienter listade vid en vårdcentral även kan 

söka och få vård hos andra vårdgivare.  

 

Mikael Hoffmann, chef för läkemedelsgruppen, upplevde att det var svårt 

att föra diskussion kring skuggbudgeten eftersom ansvaret inte var skarpt. 

Om exempelvis en vårdcentral överskred sin budget svarade de, att det inte 

var deras fel utan menade att det var sjukhuset som gjorde för lite. 

Vårdcentralen skyllde sina höga läkemedelskostnader på att de hade högre 

täckningsgrad än sjukhuset, det vill säga att de tog hand om patienterna i 

större utsträckning och, enligt Mikael Hoffmann, gick det inte att komma 

vidare i diskussionen. Det var även svårt att föra diskussion kring 

förskrivning av läkemedel mellan ekonomer och läkare. Den 
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befolkningsbaserade modellen syftade därmed till, enligt Mikael 

Hoffmann, att få läkarna att prata med läkarna och ställa krav på varandra. 

4.5 Läkemedelskommittén  

I varje landsting ska det, enligt lag (1996:1157) om läkemedelskommittéer, 

finnas en läkemedelskommitté som lämnar råd och rekommendationer när 

det gäller läkemedelsförskrivningen inom landstinget. 

Läkemedelskommittéerna har ett ansvar för att förse förskrivarna med 

information och rådgivning (SOU 2000:86). Läkemedelskommitténs 

rekommendationer är inte bindande för den enskilde förskrivaren utan ska 

verka rådgivande (SOU 1995:122). Lagen pekar inte ut vilka 

arbetsuppgifter läkemedelskommittén ska ha därför kan de variera mellan 

landstingen (www.lio.se, B, 2005-03-23). 

 

Läkemedelskommittén i Östergötland är underställd landstingsdirektören18 

och har rollen som expertinstans i landstinget (www.lio.se, B, 2005-03-23) 

och ska verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv hantering av 

läkemedel (www.lio.se, D, 2005-03-23). I läkemedelskommittén sitter 

verksamhetschefer och representanter med lång erfarenhet och 

helhetsperspektiv på vården. De har till sin hjälp en administrativ enhet, 

läkemedelsgruppen, och ett antal expertgrupper inom olika medicinska 

terapiområden. (www.lio.se, C, 2005-03-23) Läkemedelskommittén i 

Östergötland har som huvuduppdrag att (www.lio.se, B, 2005-03-23):  

• ”aktivt medverka till att läkemedelsfrågor integreras i styrning och 

uppföljning av Landstinget i Östergötlands verksamhet, inklusive 

prioriteringar inom vården, samt att” 

                                           
18 Enligt Mikael Hoffmann är läkemedelskommittén underställd vårddirektör Tommy 
Skau, vilket ännu inte har uppdaterats på webbplatsen.  
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• ”stimulera utveckling av uppföljning och kvalitetsarbete kring 

läkemedel, inklusive logistikfrågor genom att stödja förskrivare, 

verksamhetschefer, beställarorganisation och politiker inom 

Östergötland med verktyg för att analysera och hantera 

frågeställningar kring läkemedels användning och patientsäkerhet.”  

• ”ta fram rekommendationer för tillförlitlig och rationell 

läkemedelsanvändning och göra de påpekanden som behövs för att 

avhjälpa brister i läkemedelshantering.” 

 

På uppdrag av Läkemedelskommittén sköter Läkemedelsgruppen det 

fortlöpande arbetet med läkemedelsfrågor inom Landstinget i Östergötland. 

(www.lio.se, E, 2005-03-23) Inom Läkemedelsgruppen finns 

läkemedelschef, apotekare, controller, administratör och projektledare. 

(www.lio.se, F, 2005-03-31)  

4.5.1 REK‐lista och LIKA‐lista 

Läkemedelskommitténs expertgrupper förser läkemedelskommittén med 

underlag för rekommendationer och beslut. Expertgrupperna består av 

sammankallande och läkemedelskunniga representanter från ett antal 

terapiområden. (www.lio.se, F, 2005-03-31) Information från 

läkemedelskommitténs expertgrupper och aktuella läkemedelsfrågor 

publiceras på hemsidan som en resurs för de som arbetar i vården. Genom 

att kritiskt granska läkemedel och rekommendera de som är beprövade, 

effektiva och säkra, ska Läkemedelskommittén i Östergötland stödja läkare 

och andra förskrivare. (www.lio.se, E, 2005-03-23) Rekommenderade 

läkemedel för de vanligaste sjukdomarna och patienterna finns samlade i 

REK-listan, som uppdateras en gång om året (www.lio.se, D, 2005-03-23). 

REK-listan innehåller de av Läkemedelskommittén rekommenderade 

läkemedlen och motivskrivelser till rekommendationerna (www.lio.se, J, 
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2005-04-08). Det finns inget belöningssystem kopplat till följsamhet till 

läkemedelskommitténs rekommendationslista eftersom läkemedelsområdet 

inte ska särbehandlas och det tillämpas inga belöningssystem inom andra 

områden (Bergström, 2004). Läkemedelskommittén i Östergötland har 

även sammanställt ett urval av de vanligaste läkemedlen som av 

Läkemedelsverket bedömts som utbytbara i en så kallad LIKA-lista. Syftet 

med LIKA-listan är att underlätta både för förskrivaren och för 

lagerhållning på apoteken samt för att färre byten på apotek ska behöva 

ske. (www.lio.se, G, 2005-03-31)  

 

REK-listan är enligt Ann-Catrin Berglund, verksamhetschef, ”urviktig” 

och Tomas Nikonoff, verksamhetschef, uttrycker REK-listans betydelse 

med att säga: ”den är våran bibel”. Genom att följa REK-listan är 

vårdcentralen, enligt Tomas Nikonoff, ”dels rationell utifrån ett medicinskt 

perspektiv men man är också kostnadseffektiv i regel; största möjliga nytta 

till lägsta möjliga kostnad”. Innan det ekonomiska ansvaret blev skarpt var 

det, enligt Tomas Nikonoff, inte självklart att följa REK-listan medan det 

nu är en självklarhet. Även Ann-Catrin Berglund, uttrycker att det är 

självklart att följa de rekommendationer som finns men hon påpekar att 

”man få inte vara för fyrkantig, man kan inte ha en hundraprocentig 

efterföljnad till REK-listan, för det kan ju alltid finnas undantag”. Det är 

läkare och andra experter som utformar REK-listan vilket är viktigt, enligt 

Ann-Catrin Berglund. Läkarna hade inte litat på rekommendationerna, om 

de inte hade vilat på en kunskapsgrund. 

4.6 Uppföljning 

Utgångspunkten i läkemedelsreformen var att de samlade resurserna för 

hälso- och sjukvård ska användas så effektivt som möjligt.  Det måste alltså 

finnas möjligheter att följa upp hur kostnaderna genereras, vilket innebär 
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att det ställs krav på att informationssystem tillgodoser ekonomisk 

redovisning och uppföljning av läkemedel. (SOU 1995:122) För att ett 

läkemedel ska omfattas av läkemedelsförmånerna måste receptet vara 

försett med en arbetsplatskod. Koden identifierar den arbetsplats som 

receptutfärdaren arbetar vid och möjliggör för landstingen bättre planering 

och uppföljning av verksamheten för att få en förbättrad förskrivning av 

läkemedel. (Den nya läkemedelsförmånen, 2002) 

 

Förskrivarkod är information som identifierar förskrivarens arbetsplats och 

enskild förskrivare (SOU 2000:86). Någon lagreglering rörande 

förskrivarkod för allmänläkemedel finns inte men kan införas på frivillig 

väg i samverkan mellan sjukvårdhuvudmännen och förskrivarkåren. 

Förskrivarkod används i relativt betydande omfattning i Landstinget i 

Östergötland. (Prop 2001/02:63) Socialstyrelsen sänder förskrivarkoden till 

förskrivaren och Landstinget i Östergötland har inte tillgång till enskilda 

förskrivares förskrivarkod (www.lio.se, I, 2005-03-31). Verksamhetschef 

har möjlighet att beställa förskrivarprofiler från apoteket avseende de 

läkare som är verksamma på vårdcentralen. Enskild förskrivare har även 

rätt att beställa sin egen förskrivarprofil. (Lag (1996:1156) om 

receptregister) 

 

Från Apoteket AB får Landstinget i Östergötland, enligt Mikael Hoffmann, 

en fil med patienters personnummer och total kostnad och en annan fil som 

är avidentifierad, där kommun, listningsområde, läkemedel, ålder och kön 

redovisas. Landstinget i Östergötland hanterar läkemedelsstatistik i en egen 

databas som är tillgänglig via intranätet för medarbetare vid landstinget, 

men varken enskilda patienter eller förskrivare går att utläsa (www.lio.se, 

H, 2005-03-31). Att läkemedelsstatistiken och förskrivarmönster skulle 

vara tillgängliga för alla medarbetare var, enligt Mikael Hoffmann, 
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kontroversiellt när det infördes eftersom läkarna kunde se andra enheters 

förskrivning. Landstingsledningen klargjorde, enligt Mikael Hoffmann, att 

även läkemedelsstatistiken och förskrivarmönster var ekonomisk 

uppföljning och kvalitetsarbete, vilket innebar att även denna information 

ska finnas tillgänglig för alla, som den övriga ekonomin.  

4.7 Kvalitet – risk att förskriva för lite? 

Verksamheterna måste, som ovan beskrivits, redovisa sitt kvalitetsarbete 

kring läkemedel i verksamhetsberättelsen för att få behålla ett överskott, 

detta för att överskottet inte ska ha uppstått genom förskrivning av fel eller 

för lite läkemedel (Bergström, 2004). Det finns, enligt Mikael Hoffmann 

chef för läkemedelsgruppen, inget formellt system för att kontrollera att 

kvaliteten inom läkemedelsförskrivning upprätthålls, utöver den 

hanteringsordning som sedan tidigare finns för övrig sjukvård. 

Kvalitetsrapporteringen har, enligt Mikael Hoffmann chef för 

läkemedelsgruppen, väldigt få formella krav på innehåll utan uppföljningen 

bygger mycket på mjuka värden och signaler från patienter och kollegor. 

Landstinget i Östergötland har medvetet velat att verksamheterna själva 

utvecklar rapporteringen och syftet är, enligt Mikael Hoffmann, att få 

läkarna att ta kommandot och bygga upp regelverket. Det är läkarna som 

har kunskapen och därför viktigt, enligt Mikael Hoffmann, att läkarna 

börjar jobba med kvalitetsfrågor och beskriver vad de anser är kvalitet i 

läkemedelsfrågor. Kvaliteten på vården hamnar enligt Mikael Hoffmann i 

centrum för diskussionen istället för följsamhet till REK-listan och 

kvalitetsarbetet är nu på väg in i en ny fas eftersom verksamhetscheferna 

har kommit längre i sin förståelse för vad som är kvalitet.  

 

Enligt Mikael Hoffmann chef för läkemedelsgruppen är det viktigt med 

kvalitetsarbete kring läkemedel för att det är lättare att undandra patienter 
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behandling med läkemedel än övrig vård. Från ett företagsekonomiskt 

perspektiv är det lätt att tro att man kan spara för mycket genom att till 

exempel undandra patienter behandling, men detta ska, enligt Mikael 

Hoffmann, vägas mot de etiska värderingar som finns i vården och ger 

följande exempel: ”när hörde du läkare diskutera, vi amputerar det här 

benet istället för att försöka rekonstruera kärlen. Då sparar vi ju så mycket 

pengar i vår budget.” Enligt Mikael Hoffmann är inte personalen beredd 

att underbehandla patienterna för att maximera vinsten och läkarna agerar 

inte heller så i läkemedelsfrågor. Läkarna väljer inte, enligt Mikael 

Hoffmann, att bara försöka minska överbehandling av läkemedel utan 

arbetar även med underbehandling. Mikael Hoffmann exemplifierar 

läkarnas arbete med underbehandling med den dyraste läkemedelsgruppen, 

blodfettssänkande läkemedel. Denna grupp av läkemedel är intressant som 

exempel för att den hade stora patentutgångar vilket ledde till 90 procentiga 

prissänkningar på ett preparat. Läkemedelsgruppen är även intressant 

eftersom läkaren måste leta efter patienter som behöver denna typ av 

läkemedel då det inte syns på dessa patienter att de är i behov av 

läkemedlet. När den befolkningsbaserade modellen infördes ändrades 

förskrivningen av blodfettssänkande läkemedel, förskrivningen ökade trots 

att det är en behandling som läkaren lätt kan undandra patienten. 

Ändringen i förskrivarmönstret skedde redan innan patentet gick ut för 

dessa läkemedel vilket, enligt Mikael Hoffmann, visar att läkarna jobbar 

med kvalitetsfrågor för läkemedel. 

 

Samtliga intervjuade verksamhetschefer uttrycker att det är det svårt att 

bedöma om läkarna förskriver för lite läkemedel eftersom det är svårt att 

avgöra vad som är en optimal sjukvårdsproduktion eller optimal 

läkemedelsförskrivning. Bland tjänstemännen räknas låga kostnader som 

bra kvalitet men sanningen kan vara, enligt Tomas Nikonoff, något helt 
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annat. Ann-Catrin Berglund, verksamhetschef, funderar över är hur 

trovärdigheten till patienten kan upprätthållas när både läkarna och 

apoteket byter läkemedel fram och tillbaka. Genom att följa REK-listan och 

kontrollera att läkarna även följer den så anser Tomas Nikonoff att 

verksamheten kan sägas hålla en godtagbar kvalitet, ”det får vara vår 

golden standard”. Tomas Nikonoff är inte orolig för att läkarna ska tumma 

på säkerheten då läkaryrket är ett legitimerat yrke, men han påpekar att, 

bara för att en läkare kan visa upp ett tjänstgörighetsintyg och meriter är 

detta inte någon garanti. Tomas Nikonoff menar dock att läkarens intention 

är att skriva ut rätt medicin, vid rätt tillfälle och till rätt patient eftersom 

läkare är professionell i sitt yrke.  

4.8 Statistikjämförelse med andra landsting 

I maj 2004 tillsattes en arbetsgrupp för att genomföra benchmarking inom 

läkemedelsområdet med representanter från Stockholms läns landsting, 

Region Skåne, Västra Götalandsregionen samt Landstinget i Östergötland. 

Sju olika läkemedelsgrupper samt ett antal nya läkemedel valdes ut till 

benchmarkingarbetet. Läkemedelsgrupperna valdes mot bakgrund av att de 

var vanligt förekommande, att läkemedelsvalet kan ha påtaglig betydelse 

för behandlingskostnaden samt att det fanns tydliga 

förstahandsrekommendationer. I rapporten jämförs landstingens kostnader 

och användning för läkemedelsgrupperna under första halvåret 2004. 

Jämförelsen visar att Landstinget i Östergötland hade lägst kostnad 

(kronor/invånare) i fem av sju läkemedelsgrupper men för den skull inte 

lägst användning.  

 

Figuren nedan visar att kostnaderna för läkemedelsförmånen ökade mer för 

Landstinget i Östergötland än den genomsnittliga ökningen i Sverige fram 

till och med 2001. Från och med 2002 minskar kostnaderna för 
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läkemedelsförmånen för Landstinget i Östergötland i förhållande till riket. 

Recept gäller upp till tolv månader vilket innebär att statistiken för 

läkemedelskostnader kan visa en fördröjning av förskrivningen. 
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Figur 4:1 Kostnader för läkemedel på recept per 1000 

invånare.  

Källa: Egen bearbetning med data från Sjukvårdsdata i 

fokus.  

 

Ovanstående statistik avseende läkemedelskostnader anser vi bör ställas i 

relation till volymen varför nedanstående figur visar detta.  
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Apotekets försäljningspris/Definierade dygnsdoser/1000inv
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Figur 4:2 Kostnader för läkemedel på recept i 

förhållande till volym per 1000 invånare.  

Källa: Egen bearbetning med data från Sjukvårdsdata i 

fokus.  

 

Den kostnadssänkning som har skett genomsnittligt i hela landet, kan 

förklaras av att patent19 på flera substanser har gått ut efter 2002 samt 

genom generikautbyten på apoteken (Ekonomirapporten, 2005). Ett 

exempel på en kraftig prissänkning genom en patentutgång är simvastatin20 

som upphörde våren 2003 och priset sjönk med cirka 85 procent 

(Benchmarkingrapport, 2005). Enligt lag (2002:160) om 

läkemedelsförmåner m.m. ska läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen 

av apoteket bytas ut mot det billigaste tillgängliga generiska21 preparat. 

Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation22 

beskriver förskrivning av läkemedel som ett förtroendeuppdrag bestående 
                                           
19 För information angående patent kontakta Patent och registreringsverket.  
20 Kolesterolsynteshämmare. 
21 Ett likvärdigt preparat.  
22 HSU 2000. 
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av två olika delar: förebygga, påvisa, bota eller lindra sjukdom eller 

symptom på sjukdom samt att hantera allmänna medel kostnadseffektivt. 

HSU 2000 bedömer att det stora flertalet läkare känner detta ansvar och 

föreslog ingen generell inskränkning i den fria förskrivingsrätten. (SOU 

2000:86) Den som utfärdar ett recept har därför, enligt lag (2002:160) om 

läkemedelsförmåner m.m., rätt att på medicinska grunder motsätta sig ett 

utbyte av läkemedel. Apoteket är skyldigt att upplysa patienten om utbytet 

och dennes möjlighet att genom att betala mellanskillnaden få det 

förskrivna läkemedlet (Den nya läkemedelsförmånen, 2002).  

4.9 Tankar om den ekonomiska styrningen 

Nedan skildras de tankar som framkom i intervjuerna angående den nya 

styrmodellen. Vi börjar med att presentera hur införandet av den nya 

styrmodellen mottogs i organisationen, för att därefter återge 

verksamhetscheferna syn på det decentraliserade ansvaret idag. Därefter 

följer en redogörelse av hur verksamhetscheferna uppfattar att de kan 

påverka kostnadsansvaret. Avslutningsvis presenteras tankar om 

framtidens ekonomistyrning.  

4.9.1 Mottagandet av den nya styrmodellen 

Den nya decentraliseringsmodellen innebar att läkemedelskostnaden för 

allmänläkemedel belastar vårdcentralerna oavsett förskrivare. Ändringen av 

modellen var läkarna, enligt Mikael Hoffmann, oförstående till eftersom 

det är mer logiskt att kostnaden belastar den som genererar kostnaden, det 

vill säga förskrivaren. Läkarna blev, enligt Mikael Hoffmann, även 

förvånade att kostnadsansvaret plötsligt blev skarpt och beskriver det med 

orden: ”vargen kommer, vargen kommer, vargen kommer, från 1998 fram 

till 2001, och plötsligt så kom vargen”. Mikael Hoffmann upplevde även 

att det var svårt att få läkarna att förstå att de åsamkar kostnader när de 
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skriver recept. Det finns även en tradition kring läkemedel som innebär att 

det upplevs som ett stort ansvar att sätta in ett läkemedel men ett ganska 

litet ansvar att sätta ut ett läkemedel och inget ansvar att förnya det. Därför 

var den handling som innebär att läkaren tar kostnadsansvar för ett förnyat 

recept väldigt lite kopplat till förskrivarens faktiska beslut. En annan 

reaktion Mikael Hoffmann mötte var att de som skulle ta kostandsansvaret 

hävdade att de fick fel ersättning men det krävdes dock att enheterna skulle 

visa att de arbetade med kvalitet för att därefter eventuellt korrigera 

ersättningen.  

 

Det kändes hotfullt när läkemedelsbudgeten decentraliserades, menar 

verksamhetschef Ann-Catrin Berglund, eftersom den var lika stor som 

driftsbudgeten. Vad hon såg framför sig var att de ekonomiskt skulle gå 

med förlust och behöva reducera personal för att ha råd med läkemedel 

vilket, hon anser, hade varit oacceptabelt. 

 

År 2004 lades ett tio procentigt sparbeting ut i verksamheten vilket, enligt 

Mikael Hoffmann chef för läkemedelsgruppen, hjälpte igång processen 

inom läkarkåren att tänka rationellt avseende läkemedel. Anledningen till 

sparbetinget var att det i början av 2003 saknades 300 mkr inför år 2004 

(Vad har dom för sig i Östergötland?, 2005-04-06). Ute i verksamheten 

insåg man, enligt Mikael Hoffmann, att det fanns pengar att spara på 

läkemedel genom att ändra förskrivarmönster och att enheterna på så vis 

inte behövde göra nedskärningar inom andra områden. Sparbetingen ledde, 

enligt Mikael Hoffmann, till att många som annars skulle ha varit 

tveksamma och arga till decentraliseringen av läkemedel tyckte att detta 

var ganska bra.  
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4.9.2 Styrmodellen idag 

På vårdcentralerna har man nu, enligt Mikael Hoffmann, förstått modellen i 

det avseendet att vårdcentralen belastas med kostnader oavsett förskrivare. 

Mikael Hoffmann upplever det som att läkare på kliniker har uppfattat att 

deras förskrivning av allmänläkemedel har betydelse men inte att denna 

förskrivning inte påverkar centrets kostnader. Mikael Hoffmann anser dock 

att det viktiga inte är att alla förstår modellen utan att den fungerar.  

 

Det främsta medlet som ledningen använder för att påverka förskrivningen 

av läkemedel, som Ann-Catrin Berglund, verksamhetschef, ser det, är det 

ekonomiska incitamentet, där en del är att vårdcentralerna får behålla ett 

eventuellt överskott. Tomas Nikonoff, verksamhetschef, anser att ledningen 

påverkar via budgeten och att sedan kostnadsansvaret för läkemedel lades 

ut på enheterna så har intresset för rationell läkemedelsförskrivning, enligt 

honom, ökat. Ann-Catrin Berglund tror att det idag finns en medvetenhet 

hos läkarna att de måste använda kostnadseffektiva läkemedel för att ha 

möjlighet att använda de nya läkemedlen. Som hon ser det är 

kostnadsmedvetenheten en effekt av den nya styrningen och menar att det 

skett en enorm attitydförändring i läkargruppen, framför allt inom 

vårdcentralerna.  

 

Ann-Catrin Berglund, verksamhetschef, anser att systemet i stort sett 

fungerar bra eftersom läkarna bland annat får stöd med information om 

vilka läkemedel som är rimliga att förskriva. Det är logiskt att pengarna 

följer patienten anser Ann-Catrin Berglund men skulle föredra att bara ha 

ansvar för det hon kan påverka. Att inte kunna kontrollera sitt ansvar 

känns, enligt Ann-Catrin Berglund, verksamhetschef,”…vansinnigt, 

vansinnigt frustrerande. Det finns ju tillfällen när man funderar på om man 

kan vara ansvarig för en sån här verksamhet…”. Hon framhåller dock att 
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”det finns en sak som gör att man som vårdcentralschef inte är helt harig 

och det är ju det att landstinget inte brukar låta vårdcentraler gå i 

konkurs”. Det var, enligt Ann-Catrin Berglund, ändå ett smart drag att 

decentralisera kostnadsansvaret eftersom det egentligen bara är på 

verksamhetsnivå som förskrivningen kan påverkas. Om budgeten hade 

legat centralnivå tror Ann-Catrin Berglund ledningen hade varit tvungen att 

ge order uppifrån och det hade inte läkarna accepterat. 

 

Tomas Nikonoff, verksamhetschef, anser att systemet fungerar jättebra 

utifrån perspektivet ekonomiskt styrmedel och utifrån perspektivet att 

många läkemedelspatent har gått ut. Johan Walan, verksamhetschef, 

framför att hans positiva inställning speglas av att läkemedelsbudgeten har 

varit en förstärkning av vårdcentralens ekonomi. Läkemedelsbudgeten 

genererar ett överskott och om vårdcentralen inte hade haft ansvaret för 

läkemedel så skulle, enligt Johan Walan, hans vårdcentral och de andra 

vårdcentralerna i genomsnitt, gå med ett ganska stort underskott.  

4.9.3 Påverkan 

Tomas Nikonoff, verksamhetschef, påverkar läkarna på Lambohovs 

vårdcentral genom att uppmana dem att följa REK-listan och sedan följer 

han upp deras förskrivning. ”Piskan är på mig och jag piskar på dem.” 

Tomas Nikonoff menar att det inte har varit svårt att påverka sin personal 

och att det finns väldigt dåliga argument till att inte vara kostnadseffektiv. 

Ann-Catrin Berglund väljer att inte följa upp sina kollegor på Linghems 

vårdcentral genom att kontrollera deras förskrivarmönster utan försöker 

istället påverka genom dialog. Även Johan Walan, verksamhetschef, 

försöker påverka sina kollegor ”genom diskussion och goda förebilder 

snarare än pekpinnar och piska”. Personalen på Ekholmens vårdcentral 

har enligt Johan Walan en ganska stor lojalitet till sin arbetsplats eftersom 
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personalen känner varandra väldigt väl genom att arbetat länge 

tillsammans. Johan Walan menar att det har varit ganska lätt att få med sig 

kollegorna och att de hjälps åt och försöker peppa varandra på olika sätt.  

 

De tre intervjuade verksamhetscheferna upplever att de har svårt att 

påverka den förskrivning som sker utanför deras vårdcentral. Alla tre 

verksamhetscheferna anser att det är ledningens eller mellanchefernas roll 

att påverka sjukhusen. Ann-Catrin Berglund, en av verksamhetscheferna, 

uttrycker ledningens ansvar med följande ord: ”Där måste de cheferna 

sätta ner foten och tala om vad som ska gälla, för det kan ju inte vi gå in 

och säga, men det är ju vi som får effekterna.” Enligt Ann-Catrin Berglund 

försöker man nu från central nivå påverka sjukhusen och tala om vad som 

ska förskrivas. ”Det hade man inte vågat för några år sedan. Då hade 

läkarkåren gjort revolt och det gör vi inte idag, mycket märkligt.” 

 

Johan Walan, verksamhetschef, tycker att det har varit svårt att som 

distriktsläkare diskutera med specialister eftersom han inte har lika djup 

kunskap som specialisterna inom deras område men han påpekar att 

distriktsläkarna har större bredd. Han anser att distriktsläkarna har blivit 

mera självsäkra när det gäller att diskutera med specialister. Enligt Johan 

Walan har distriktsläkarna som kollektiv börjat ta för sig mer och 

exemplifierar det med när vårdcentralen får patienter som har varit inne på 

sjukhuset för exempelvis en hjärtinfarkt. Då känner sig distriktsläkarna inte 

längre, enligt Johan Walan, slaviskt bundna till de läkemedelsordinationer 

som sjukhusläkarna har gjort, utan de förbehåller sig rätten byta läkemedel 

om de skulle vara av en annan åsikt. Under den tid som patienten är i 

sjukhusläkarnas vård så upplever Johan Walan att han inte kan påverka 

förskrivningen utan det är först när behandlingsansvaret övertas av 

vårdcentralen som han kan ändra förskrivningen. 
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4.9.4 Tankar om framtiden 

Medicinsk utveckling kan, enligt Mikael Hoffmann, leda till att resurserna 

måste omprioriteras. Enligt Mikael Hoffmann kan utvecklingen ses som en 

möjlighet eftersom vården kan bli bättre för vissa patienter men på 

bekostnad av en mindre utsatt patientgrupp. Samtliga av de intervjuade 

verksamhetscheferna uttrycker dock oro för hur landstinget ska ha råd med 

läkemedel i framtiden. Det som kommer att vara helt avgörande för hur 

länge systemet kommer att fungera är, enligt två av verksamhetscheferna, 

när patenten på läkemedel går ut. Just nu fungerar systemet men 

verksamhetschef Tomas Nikonoff tror att den offentligt finansierade 

sjukvården har sina begränsningar i framtiden.  Tomas Nikonoff ser 

svårigheten med att finansiera sjukvården via skatteintäkter i framtiden om 

det exempelvis skulle utvecklas genetiskt skräddarsydda mediciner. Även 

Ann-Catrin Berglund, verksamhetschef, tror att det blir svårt att få systemet 

att hålla när vårdcentralerna börjar gå med förlust på läkemedel. Hon 

uttrycker rädslan för förlusten med att: ”då vill vi nog inte ha ansvaret 

längre, då tror jag vi hoppar av allihop”.  

 

Redan idag är verksamhetsekonomin ansträngd, enligt Tomas Nikonoff, 

och den ligger ibland och balanserar på den medicinska säkerheten, men 

han poängterar dock att de aldrig går över gränsen. Även Johan Walan 

uttrycker oro med: ”det skulle ju kunna bli så att vi faktiskt sparar orimligt 

mycket så att våra patienter får dålig vård, och systemet har ingen riktig 

spärr för det”. Johan Walan exemplifierar problemet med reumatologiska 

kliniken idag inte har råd att ge den behandling till patienter som de skulle 

vilja för att pengarna inte räcker. Även de andra verksamhetscheferna 

använde just reumatologen som exempel för att belysa oron över att 

besparingar kan gå ut över patienten.  
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5 Ekonomistyrning mot läkare som 

profession 
Vi inleder kapitlet med att analysera de nya förutsättningar som 

Landstinget i Östergötland stod inför genom läkemedelsreformen. Därefter 

följer en analys av hur Landstinget i Östergötland styr läkare som 

profession. Vi avslutar kapitlet med att analysera hur ekonomistyrning 

påverkar och kan anpassas till läkare som profession.   

5.1 Nya förutsättningar för Landstinget i 

Östergötland 

Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation (HSU 

2000) föreslog att föra över kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen från 

staten till landstingen, det vill säga till sjukvårdshuvudmännen. 

Överförandet av kostnadsansvaret var i likhet med det Kronvall et al (1991) 

benämner uppifrån och ned - förändring. Kronvall et al (1991) 

exemplifierar uppifrån och ned - förändring med just en 

huvudmannaskapsförändring, där en myndighet övertar ansvaret för en 

verksamhet från en annan. Landstingen har att följa beslutet, eftersom det 

bakom förändringen låg ett regeringsbeslut. Genom läkemedelsreformen 

påfördes Landstinget i Östergötland ett ansvar som det var tvunget att 

bemöta. Landstinget i Östergötland började våren 1996 arbeta utifrån 

direktivet att kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen skulle överflyttas 

från stat till landsting. Landstinget i Östergötland svarade på uppifrån och 

ned - förändringen med att initiera en, det Kronvall et al (1991) benämner, 

nerifrån och upp - förändring. Landstinget i Östergötland decentraliserade 

kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen inom organisationen, vilket är ett 
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tydligt exempel på nerifrån och upp - förändring enligt Kronvall et al 

(1991). Landstinget i Östergötland har genom läkemedelsreformen blivit 

föremål för både uppifrån och ner - respektive nerifrån och upp - 

förändring samtidigt.  

 

Syftet med att landstingen skulle överta kostnadsansvaret för 

läkemedelsförmånen var att dämpa kostnadsutvecklingen och att skapa 

förutsättningar för en bättre avvägning mellan läkemedelsbehandling och 

andra sjukvårdande insatser. De viktigaste besluten angående val av 

behandlingsteknologi fattas på klinikerna och genom dessa beslut avgör 

personalen, enligt Waldau (2001), om den politiska viljan ska slå igenom i 

praktiken. För att kunna dämpa kostnadsutvecklingen var Landstinget i 

Östergötland alltså tvungen att försöka påverka förskrivarna, eftersom det 

är läkarna som genererar kostnaden genom förskrivning av läkemedel.  

 

Nedan kommer vi att analysera hur ledningen i Landstinget i Östergötland 

styr läkare som profession med ekonomistyrning.   

5.2 Ekonomistyrningsprocessen 

Källström (1990) beskriver ekonomistyrningen som en process som syftar 

till att motivera och inspirera medlemmarna i en organisation. Projektledare 

Leif Svensson valde att se decentraliseringen av kostnadsansvaret för 

läkemedelsreformen som en process tillsammans med läkarkåren, som det 

gällde att få konsensus kring.  Källström (1990) menar att mål ska fylla två 

funktioner, dels att styra beteendet i organisationen och dels att möjliggöra 

utvärderingen av agerandet. Ändamålet med decentraliseringen var att styra 

beteendet genom att förmå läkarna att förskriva likvärdiga men billigare 

läkemedel samt att kunna följa upp kostnaderna på förskrivarnivå, för att 

kunna utvärdera enheterna. Enligt hälso- och sjukvårdslagen är landstingen 
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skyldiga att erbjuda en god hälso- och sjukvård på lika villkor för hela 

befolkningen vilket operationellt kan vara svårt att definiera. Anell (1990) 

menar att avsaknaden av ett operationaliserbart mål för verksamheten gör 

det svårt att konstruera resultatmått som kan underlätta en bedömning av 

huruvida målsättningar uppnåtts eller inte. Landstinget i Östergötland sätter 

kvaliteten på vården i centrum, istället för följsamhet till REK-listan, för att 

uppnå målet god hälso- och sjukvård.  

 

Källström (1990) menar att delegering av ekonomiskt ansvar består i att 

formulera en ekonomisk målsättning för ansvarsenheten, vilket i 

Landstinget i Östergötland sker i form av en budget. 

Decentraliseringsmodellerna är i linje med Källströms (1990) resonemang 

angående att delegera ekonomiskt ansvar till befattningshavare nära den 

operativa verkligheten. Källström (1990) menar att det centrala för 

beslutsprocessen och beslutsfattarens möjligheter att fatta bra beslut är 

tillgången på information. Landstinget i Östergötland stödjer förskrivarna 

med information via REK-listan och LIKA-listan för att förskrivarna ska 

fatta kostnadseffektiva beslut.  

 

Den ekonomiska redovisningen och rapporteringen i 

ekonomistyrningsprocessen innefattar inte enbart monetära uppgifter, utan 

även andra mått. (Källström, 1990) Landstinget i Östergötland utvärderar 

enheterna efter budgeten. Ledningen väljer även att föra en diskussion med 

enheterna angående kvaliteten på vården för att säkerställa att god hälso- 

och sjukvård erbjuds. Simon (i Källström, 1990) menar att redovisningen 

gör ansvariga uppmärksamma på att beslut behöver fattas genom att 

observera avvikelser från budget. Redovisningen bildar underlag för 

bedömningen av vilka effekter olika typer av beslut kan förväntas få i olika 

situationer. Därtill underlättas problemlösning genom att ge information 
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om beslutsunderlag. (Simon, i Källström, 1990) I likhet med övrig 

ekonomisk redovisning finns läkemedelsstatistiken och förskrivarmönster 

tillgängliga för medarbetare vid landstinget via intranätet. Genom att 

utvärdera budgeten ser ansvariga effekterna av förskrivningen och därmed 

de effekter olika typer av beslut kan få i olika situationer. Att övriga 

medarbetare har tillgång till läkemedelsstatistik och förskrivarmönster 

bidrar till en ökad uppmärksamhet på avvikelser.  

 

Analysen av rapporteringen från ansvarsenheterna är enligt Källström 

(1990) ett verktyg för att förbättra en enhets agerande. Enligt författaren 

finns det tre kriterier med vars hjälp det ekonomiska utfallet av olika 

ansvarsenheter kan analyseras: yttre effektivitet, inre effektivitet och 

anpassbarhet. Yttre effektivitet avser hur väl en enhet kan tillgodose sina 

kunders behov och har därmed en stark koppling till begreppet kvalitet. I en 

intervju med en verksamhetschef framkommer att han inte är orolig för att 

läkarna ska göra avkall på säkerheten utan menar att läkarens intention är 

att skriva ut rätt medicin, vid rätt tillfälle och till rätt patient då läkaren är 

professionell i sitt yrke. Således tillgodoser enheten patientens behov. Den 

inre effektiviteten kan definieras som relationen mellan det enheten 

presterar och de resurser som den förbrukat för att åstadkomma resultatet. 

Ledningens fokus ligger på den inre effektiviteten, det vill säga att vården 

utförs kostnadseffektivt och med god kvalitet. Ansvarsenheterna har i den 

nya modellen samlade hälso- och sjukvårdsbudgetar där läkemedel ingår 

bland övriga resurser. Det är upp till varje vårdcentrals- respektive 

centrumchef att avgöra hur stor del av budgeten som ska gå till läkemedel. 

En del i uppföljningen är att jämföra enhetens resultat med uppställda mål, 

i detta fall budgeten. Anpassbarheten handlar om förmågan att snabbt leva 

upp till nya målsättningar, vilket innebär en budget inklusive läkemedel. 
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Anpassbarheten underlättades för vårdcentralerna eftersom 

läkemedelsbudgeten var en förstärkning av deras ekonomi.  

 

Enligt Källström (1990) förväntas ekonomistyrningsprocessen resultera i 

ett lärande hos den ansvarige, om sambandet mellan ansvaret, agerandet 

och de ekonomiska effekterna av agerandet. Den första modellen gav inte 

den tänkta effekten och mot bakgrund av detta bytte Landstinget i 

Östergötland styrmodell år 2002, vilket är att betrakta som single-loop 

lärande. Single-loop lärande innebär att beteendeförändringar uppstår mot 

bakgrund av konsekvenserna av tidigare beteenden. Landstinget i 

Östergötland utvecklade en ny modell mot bakgrund av kunskapen om att 

den första modellen inte hade någon effekt.  

5.3 Decentralisering och budget 

Flera landsting har enligt Östergren & Sahlin-Andersson (1998) strävat 

efter en decentraliserad struktur. Landstinget i Östergötland valde för 

läkemedelsförmånen, att delegera kostnadsansvaret för att kunna påverka 

förskrivningen. Båda decentraliseringsmodellerna i Landstinget i 

Östergötland bygger på att det slutliga beslutet om hur mycket resurser som 

skall användas för läkemedel och annan behandling fattas ute i 

verksamheten.  

 

Ansvaret delegerades i Landstinget i Östergötland ner till enhetcheferna via 

budgeten, vilket kan hänföras till det Mintzberg (1993) benämner vertikal 

decentralisering, det vill säga att ansvar fördelas ner i organisationen via 

hierarkin. Enhetscheferna kan beskrivas som cheferna för den operativa 

verksamheten, vilket innebär att den vertikala decentraliseringen är total, 

det vill säga att decentraliseringen har nått den chefsmässigt lägsta nivån i 

organisationen. Horisontell decentralisering innebär i vilken grad de som 
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inte har den formella makten, har möjlighet att påverka beslut i 

organisationen. (Mintzberg, 1993) Eftersom läkarna, via sin 

förskrivningsrätt har den slutliga beslutanderätten över vilket läkemedel 

som ska ordineras, är den horisontella decentraliseringen betydande. Enligt 

Bakka et al (1999) krävs det för en väl fungerande decentraliserad 

organisation, att exempelvis budgetbeslut är centraliserade. Ersättningarna 

för öppenvårdsläkemedel är beslutade på en central nivå vilket är i linje 

med det resonemang Bakka et al (1999) för, gällande en fungerande 

decentraliserad organisation. Då de finansiella besluten fattas av ledningen 

och de produktionsmässiga besluten fattas av enhetscheferna innebär det 

med Mintzbergs (1993) terminologi att organisationen är selektivt 

decentraliserad.  

 

Enligt Brorström (1995) kan långtgående decentralisering motverka 

samarbete inom organisationen. Författaren menar att det finns risk för att 

fokus på den egna enheten tar över hand om det inte finns ett välutvecklat 

samarbete mellan olika enheter. Det var något Landstinget i Östergötland 

fick erfara när den första styrmodellen användes, då någon överskred 

budgeten skyllde både vårdcentralerna och sjukhuscentrum på att de fick 

för lite pengar. Vårdcentralerna menade att de jobbade med 

läkemedelsfrågor och att det var sjukhuscentren som borde kunna göra mer 

och vice versa. Östergren & Sahlin-Andersson (1998) menar att det krävs 

samordning och integrering av verksamheter över gränserna som motvikt 

till decentraliseringen. Den befolkningsbaserade decentraliseringsmodellen 

bygger på att kostnadsansvaret för allmänläkemedel belastar den 

vårdcentral vid vilken patienten är listad, oavsett förskrivare. För 

allmänläkemedel råder i den nya modellen skarpt men delat ansvar för 

över- och underskriden budget, mellan vårdcentralerna och 

sjukvårdcentren. Det delade ansvaret uppmuntrar sjukhuscentren till ett 
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ekonomiskt intresse av att påverka sin läkemedelsförskrivning, eftersom de 

även får ta ansvar för ett ekonomiskt över- eller underskott. 

Ansvarsfördelning har till syfte att uppmuntra till en dialog mellan 

vårdcentralerna och sjukvårdcentren kring allmänläkemedel. Landstinget i 

Östergötland uppmuntrar på så vis till samarbete inom organisationen som 

motvikt till den långtgående decentraliseringen. 

 

Produktionsenheterna, vårdcentraler och sjukhuscentrum, tilldelas en 

budget för läkemedel som de har ansvar för. Genom att använda de redan 

existerande ansvarsenheterna och tilldela dem en budget kan delegering av 

det ekonomiska ansvaret användas som ett styrmedel precis som Merchant 

& Van der Stede (2003) beskriver. Vårdcentralerna och sjukhuscentren 

styrs via en budget vars roll är i likhet med det Brorström & Solli (1999) 

nämner, resursfördelning, styrning, samordning och kontroll. Bergstrand 

(2003) menar att budgeten begränsar handlingsramarna för enheterna, 

vilket vi menar sker genom att en krona mer till läkemedel innebär en 

krona mindre till annan sjukvård och omvänt.  

5.4 Styrsystem 

Ledningen kan använda planer eller system, vilket Merchant & Van der 

Stede (2003) beskriver som ekonomistyrning, för att de anställdas beteende 

och beslut ska överensstämma med organisationens mål och strategier. Vi 

kommer nedan att analysera Landstinget i Östergötlands ekonomistyrning 

utifrån Merchant & Van der Stedes (2003) tre typer av styrsystem: 

målstyrning, direktstyrning och social styrning. 

5.4.1 Målstyrning 

Merchant & Van der Stede (2003) beskriver målstyrning som att 

organisationen inte föreskriver hur de anställda ska agera, utan istället får 
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de anställda arbeta mot uppställda mål. Landstinget i Östergötland har via 

decentraliseringsmodellerna fastställt mål för produktionsenheterna i 

finansiella termer, budgeten. Enligt Merchant & Van der Stede (2003) 

innebär målstyrning att de anställda ges stor frihet att utforma sitt arbete 

själva. Dock framkom det i intervjun med projektledare Leif Svensson att 

den samlade läkarkåren såg den förestående omläggningen av 

läkemedelshanteringen som ett hot och inte som en möjlighet.  

 

Merchant & Van der Stede (2003) menar att målstyrningen är som mest 

effektiv om den uppfyller tre kriterier: vetskap om önskvärda resultat, 

möjlighet att påverka resultatet samt möjlighet att mäta resultaten. Det 

första kriteriet utgörs av att cheferna ska ha vetskap om vilka resultat som 

är önskvärda inom de områden som de styr. Båda 

decentraliseringsmodellerna innebär resultatstyrning via budget. Genom 

budgeten får ansvariga vetskap om de önskvärda resultaten. Med den gamla 

förskrivarbaserade modellen, som innebar att den enhet där förskrivaren 

verkar tar ansvar för kostnaden, blir ansvarfördelningen tydlig på 

enhetsnivå. Det fanns dock ingen enhet som hade ett övergripande 

kostnadsansvar för den enskilde patienten, varför denna otydlighet kunde 

leda till problem med övervältringar. Med övervältringar menas att om 

vårdenhetens budget inte omfattar läkemedlet i fråga, så finns en risk att 

patienten kan behöva ta läkarkontakt hos annan vårdgivare. Den första 

modellen var i form av skuggbudget vilket ledde till att vetskapen om det 

önskvärda resultatet kunde utebli. Med den nya befolkningsbaserade 

modellen, är det däremot enkelt att fastställa vem som har det ekonomiska 

ansvaret för den enskilda patienten.  

 

Det andra kriteriet är att de anställda som blir styrda måste ha möjlighet att 

påverka det resultat de är ansvariga för. Chefen på varje produktionsenhet 
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ansvarade i den gamla modellen, bara för förskrivningen från de läkare som 

verkade inom dennes produktionsenhet, vilket innebar att 

verksamhetschefen hade möjlighet att påverka resultatet. Den 

befolkningsbaserade modellen innebär att kostnaden för allmänläkemedel 

belastar den vårdcentral vid vilken patienten är listad, oavsett förskrivare. 

Ansvarsfördelningen innebär att ansvariga på vårdcentralerna har ett 

kostnadsansvar för allmänläkemedel som inte kan fullt ut påverkas, 

eftersom vissa kostnader genereras av förskrivare vid sjukhus. Kriteriet att 

ansvariga ska kunna påverka det de förväntas ta ansvar för är alltså inte 

uppfyllt i den nya modellen och kan på så vis medföra en minskad 

styreffekt. Det som en klinikläkare förskriver är, det, Merchant & Van der 

Stede (2003) benämner, en okontrollerbar faktor för den kostnadsansvarige 

på vårdcentralen. I Landstinget i Östergötland finns dock möjligheten att 

följa upp förskrivningen på enskild förskrivare så att vårdcentralchefens 

inte ska behöva skuldbeläggas för de från kliniken genererade 

läkemedelskostnaderna.  

 

Det tredje kriteriet är att det ska finnas möjlighet att mäta resultaten 

effektivt. Ersättningen för läkemedelskostnaderna till vårdcentralerna i 

Landstinget i Östergötland tilldelas via en kapitationsmodell, vilket enligt 

oss beräknas på ett objektivt sätt genom att använda variablerna: ålder, kön 

och antal listade invånare. Merchant & Van der Stede (2003) menar att bra 

styrmått är: precisa, objektiva, timade och förståeliga. Uppföljning av 

läkemedelskostnaderna sker genom att jämföra enhetens resultat med 

uppställda mål, budgeten. Resultatmåttet uppfyller de tre kriterierna: 

precist, objektivt och förståeligt men inte timad. Beroende på att effekten 

av förskrivningen kommer först när patienten hämtat ut läkemedlet på 

apotek och dessutom är det ytterligare en fördröjning mellan registrering 

och uppföljning, kan inte måttet anses timad.  
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5.4.2 Direktstyrning 

Landstinget i Östergötland vill påverka läkarna att förskriva likvärdiga men 

billigare läkemedel, vilket innebär att de anställda ska utföra särskilda 

handlingar som är gynnsamma för organisationen. Eftersom det är 

handlingarna, att förskriva läkemedel, som är i fokus är styrsystemet 

utformat som, det Merchant & Van der Stede (2003) benämner, 

direktstyrning. Bergstrand (2003) menar att en påbyggnad till 

direktstyrningen är programstyrning vilken innebär att direktiven från 

ledningen övergår från muntliga till skriftliga, vilket har skett genom REK-

listan. Läkarna får via REK-listan skriftliga instruktioner om hur de bör 

förskriva, det vill säga hur de bör agera. Läkarna har det Merchant & Van 

der Stede (2003) benämner personligt ansvar genom att 

verksamhetscheferna har möjlighet att följa upp förskrivningen på enheten.  

 

Ledningen kontrollerar att handlingarna utförs som det är föreskrivet 

genom det Bergstrand (2003) benämner indirekta metoder, i form av 

budgetuppföljning och förskrivarmönster. Det finns inget belöningssystem 

kopplat till följsamhet till läkemedelskommitténs rekommendationslista 

trots att en av verksamhetscheferna uttrycker REK-listans betydelse med att 

”…man är också kostnadseffektiv i regel; största möjliga nytta till lägsta 

möjliga kostnad”. Brorström & Solli (1999) menar att direktstyrningen är 

tillämpbar när den som styr har kunskap om orsakssamband, det vill säga 

den som ska styra vet vad ett visst agerande leder till och även har 

möjlighet att direkt göra en eventuell korrigering. Ledningen, som styr, vet 

vad ett visst agerande leder till, det vill säga att en viss förskrivning sänker 

kostnaderna. Dock kan de inte göra en korrigering direkt, utan ser först 

effekterna av agerandet när patienten har hämtat ut läkemedlet på apoteket, 

vilket kan ske upp till tolv månader efter förskrivningen. Direktstyrningen 

är inte så stark att den inskränker i den enskilde läkarens beslutanderätt 
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angående val av behandlingsmetod och valet påverkar i sin tur vilka 

kostnaderna blir. En hårdare direktstyrning kan inte införas, utan att det 

sker inskränkningar i läkarens rätt att företa vissa handlingar och då även i 

möjligheten att behandla patienterna och enligt Busch et al (1989) 

accepterar inte läkare utan vidare att den administrativa ledningen 

föreskriver uppgifter som går ut över möjligheten att behandla patienterna.  

5.4.3 Social styrning 

Den nya styrmodellen i Landstinget i Östergötland utgår bland annat ifrån 

att vårdcentral och sjukhus ska föra en dialog kring läkemedelsval och 

läkemedelskostnader. De anställda ska med andra ord övervaka och 

påverka varandras beteenden, vilket Merchant & Van der Stede (2003) 

benämner, social styrning. Den möjlighet förskrivaren har att beställa och 

jämföra sin egen förskrivning med enhetens, är det Merchant & Van der 

Stede (2003) benämner personlig styrning som bygger på att den anställde 

styr och motiverar sig själv. Genom att jämföra sin förskrivning med 

enhetens kan läkaren styra sig själv och motiveras. Merchant & Van der 

Stede (2003) menar att den personliga styrningen kan vidgas, exempelvis 

genom att ledningen väljer rätt person för arbetet. Samtliga av de 

intervjuade verksamhetscheferna tillträdde i samband med eller efter 2002, 

vilket innebär att Landstinget i Östergötland har kunnat vidga den 

personliga styrningen genom att endast välja personer som är positiva till 

den befolkningsbaserade modellen. Den del av social styrning som av 

Merchant & Van der Stede (2003) benämns kulturell styrning, kan i den 

befolkningsbaserade modellen urskiljas. Den kulturella styrningen är i form 

av gruppbelöningar, då enheterna får behålla ett överskott. Incitamentet att 

få behålla ett överskott kan leda till att förskrivarnas beteende förändras 

vilket i förlängningen leder till att kulturen förändras.  
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5.5 Styreffekt 

Fram till och med 2002 ökade kostnaderna för läkemedelsförmånen i 

Sverige, för att därefter sjunka de två följande åren, vilket redovisas i 

nedanstående figur. Läkemedelsförmånens kostnader i Landstinget i 

Östergötland följde den genomsnittliga ökningen som skedde i riket fram 

till och med 2002. Från och med 2003 sjunker kostnaderna i Landstinget i 

Östergötland mer än den genomsnittliga sänkningen som sker i riket. 

Kostnadsminskningen som har skett genomsnittligt i hela landet från och 

med 2003 kan enligt Ekonomirapporten (2005) förklaras av att patent på 

flera substanser har gått ut efter 2002 samt genom införandet av 

generikautbyten på apoteken.  
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Figur 5:1 Kostnader för läkemedel på recept i 

förhållande till volym per 1000 invånare.  

Källa: Egen bearbetning med data från Sjukvårdsdata i 

fokus.  

 

Åren 1998-2001 som den förskrivarbaserade modellen var i bruk syns 

ingen skillnad i kostnadsutvecklingen i förhållande till riket. Den 
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förskrivarbaserade modellen uppfyller i huvudsak kriterierna för effektiv 

målstyrning. Kostnadsansvaret var i form av en skuggbudget och att 

kostnadsansvaret inte var skarpt ledde, enligt Mikael Hoffmann, till att det 

var svårt att föra diskussion kring budgeten. Att kostnadsansvaret inte var 

skarpt och att modellen därigenom inte innehöll några incitament, 

belöningar eller bestraffningar, kan ha bidragit till att styrmodellen inte 

hade någon synbar effekt. Ekonomistyrningen kan dock ha inneburit att 

ekonomi började diskuteras inom organisationen vilket kan bidra till ett 

kostnadsmedvetande. Landstinget i Östergötland hade inte heller skarpt 

ansvar mot staten, då alla landsting fick dela på tio procent av underskottet 

samt att förlusten var begränsad till 50 miljarder. Det begränsade ansvaret 

torde ha minskat intresset för ledningen att implementera styrningen.  

 

Från och med 2003 sker en förändring av kostnaderna för 

läkemedelsförmånen. Statistik för läkemedelskostnader har en fördröjning, 

med anledning av att recept gäller upp till tolv månader. Vid beaktande av 

detta är det mycket troligt att den nedåtgående trenden har ett samband med 

den befolkningsbaserade modellen som infördes 2002. Det som ändrades i 

den andra modellen i förhållande till den första, var att ansvarsfördelningen 

för kostnaden flyttades från den enhet som förskrivaren verkade vid till 

enheten där patienten var listad. Till skillnad från den första modellen 

infördes 2002 ett skarpt ansvar för över- respektive underskott. 

Ekonomistyrningen uppfyller alltså inte längre kriteriet, möjlighet att 

påverka resultatet, för effektiv målstyrning. Syftet med den förändrade 

ansvarsfördelningen var att dialog mellan enheterna ska föras. Dialogen 

samt införandet av gruppbelöningar, i form av bibehållet överskott, är 

social styrning. Ekonomistyrningen fick med den nya modellen en synbar 

effekt trots att inte målstyrningen är effektiv. Att Landstinget i 

Östergötland har sänkt sina kostnader skulle kunna bero på att förskrivarna 
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skriver ut för lite läkemedel per invånare och därigenom sänker kostnaden. 

Den benchmarking som genomfördes för 2004 inom läkemedelsområdet 

visade att Landstinget i Östergötland hade lägst kostnad (kronor/invånare) i 

5 av 7 läkemedelsgrupper. Jämförelsen visade dock även att Landstinget i 

Östergötland hade lägst kostnad, men för den skull inte lägst användning. 

Den låga kostnaden förklaras troligen därav att ekonomistyrningen har gett 

effekt, genom att läkarna förskriver likvärdiga men billigare läkemedel. 

 

Hallin & Siverbo (2003) menar att en förutsättning för att reformer som 

syftar till att göra lika, mycket billigare ska få avsedda effekter, är att de 

personer som är verksamma inom organisationen är medvetna om att det 

ekonomiska utrymmet är begränsat och att de i möjligaste mån försöker 

minska kostnaderna. År 2004 lades ett tio procentigt sparbeting ut på 

enheterna vilket, enligt Mikael Hoffman chef för läkemedelsgruppen, 

hjälpte igång processen att tänka rationellt avseende läkemedel inom 

läkarkåren. Sparbetinget kan ha lett till en ökad kostnadsmedvetenhet bland 

förskrivarna om att det ekonomiska utrymmet är begränsat vilket, enligt 

Hallin & Siverbo (2003), är en förutsättning för att reformer ska få avsedda 

effekter. Syftet med ekonomistyrningen var att dämpa 

kostnadsutvecklingen och kostnadsmedvetenheten hos läkarkåren kan ha 

haft en bidragande orsak till att avsedda effekter uppnåddes, det vill säga 

att kostnaderna fortsatte reduceras. Vi förhåller oss dock i likhet med 

Hallin & Siverbo (2003) som menar att det inte alltid är möjligt att koppla 

samman reformer och effekter på ett tydligt sätt, i synnerhet när en mängd 

förändringar sker samtidigt. Under 2002 bytte Landstinget i Östergötland 

styrmodell men samtidigt gick ett flertal viktiga patent ut samtidigt som lag 

angående generikautbyte på apotek kom, och det blir därmed svårt att 

koppla samman effekten med styrmodellen. När förändringar sker inom 

organisationen som är i linje med en styrmodells syften, så är det, enligt 
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Brorström (1995), rimligt att anta att dessa förändringar är föranledda av 

bland annat styrmodellen. Det torde alltså även i Landstinget i Östergötland 

vara rimligt att anta, att förändringar som är i linje med, också är 

föranledda av, styrmodellen. 

5.6 Sammanfattning för styrningen 

Landstinget i Östergötland svarade på överförandet av kostnadsansvaret för 

läkemedelsförmånen med att decentralisera kostnadsansvaret för 

läkemedelsförmånen inom organisationen. Enligt Anell (1990) kan en 

ledningsstrategi vara att utveckla beskrivningssystem för verksamheten och 

dess resultat för att sedan delegera ansvaret till företrädare i verksamheten. 

Landstinget i Östergötland har delegerat ansvaret i organisationen via 

hierarkin till enhetscheferna, vilket innebär genomförande av en vertikal 

decentralisering. Eftersom läkarna har så kallad fri förskrivningsrätt, det 

vill säga slutlig beslutanderätt för vilket läkemedel som ska ordineras, är 

den horisontella decentraliseringen långtgående. Landstinget i Östergötland 

har via budgeten klargjort mål för produktionsenheterna i finansiella termer 

vilket är att betrakta som målstyrning. För att uppnå effektiv målstyrning 

ska, enligt Merchant & Van der Stede (2003) bland annat de ansvariga 

kunna påverka det resultat de är ansvariga för. Den befolkningsbaserade 

modellen innebär att kostnaden för allmänläkemedel belastar den 

vårdcentral vid vilken patienten är listad, oavsett förskrivare, vilket innebär 

att verksamhetscheferna har ett kostnadsansvar som inte kan påverkas fullt 

ut. Kriteriet att ansvariga ska kunna påverka det de förväntas ta ansvar för, 

är alltså inte uppfyllt i den nya modellen vilket innebär att den inte är att 

betrakta effektiv. Ekonomistyrningen i den nya modellen fick, trots att 

målstyrningen inte är att betrakta som effektiv, en synbar effekt.  
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Landstinget i Östergötland styr även i form av direktstyrning via REK-

listan, då de vill få läkarna att utföra särskilda handlingar såsom att 

förskriva likvärdiga men billigare läkemedel. Den befolkningsbaserade 

modellen innebär även att Landstinget i Östergötland styr med social 

styrning, genom att verksamhetscheferna förmodas påverka förskrivarna 

vid sjukhus genom att föra dialog kring läkemedelsval.  

 

Lindvall (1997) menar att det finns särdrag i organisationen som särskilt 

bör beaktas vid utformningen av ett styrsystem. Anell (1990) har 

identifierat tre aspekter som karaktäriserar landstingens organisation – den 

icke-vinstsyftande, den tjänsteproducerande samt den professionella 

aspekten. Vi kommer nedan att analysera den professionella aspekten 

utifrån hur ekonomistyrning påverkar och kan anpassas till läkare som 

profession. 

5.7 Läkare som profession 

Nedan analyseras de nya förutsättningar som ekonomistyrning i 

Landstinget i Östergötland förde med sig för läkarna. För att kunna 

analysera hur ekonomistyrning påverkar läkare som profession kommer vi 

att utgå från Nilssons (1999) tre identifierade institutioner – etiska regler, 

hög grad av autonomi samt ett kunskapsövertag gentemot andra grupper – 

utifrån författarens studier av hur läkare möter kraven på ekonomistyrning. 

Vi avslutar detta kapitel med en analys av hur ekonomistyrning kan 

anpassas till läkare som profession.     

5.7.1 Nya förutsättningar för professionen 

Med insikt om ineffektivitet i handlingssättet och vetskap om att det finns 

bättre sätt att handla på måste institutioner enligt Brorström (2004) 

utmanas, vilket författaren dock menar är svårt eftersom institutionerna tas 



 85

förgivna. Syftet med läkemedelsreformen var att dämpa 

kostnadsutvecklingen, vilket innebär att det borde ha funnits ett 

kostnadseffektivare sätt att förskriva. För att kunna dämpa 

kostnadsutvecklingen var Landstinget i Östergötland tvungna att förändra 

förskrivarmönstret, det vill säga läkarnas handlingar, då det är 

förskrivningen som genererar kostnaden. De enskilda individernas 

föreställningar om vilka spelreglerna och värderingarna är, påverkar, enligt 

Brorström (2004), individernas beslut och handlingar. Genom att 

genomföra administrativa reformer och införa nya principer för 

organisation och styrning kan, enligt Brorström (2004), rådande 

föreställningar utmanas och åstadkomma förändring. Landstinget i 

Östergötland valde att genomföra en administrativ reform genom ett 

decentraliserat kostnadsansvar på enhetsnivå, för att åstadkomma en 

förändring i form av kostnadseffektiv förskrivning. Brorström (2004) 

menar att ett tydlig institutionellt arrangemang underlättar för individer att 

fatta beslut och genomföra handlingar. Genom REK-listan blev de formella 

ordningarna tydliga vilket underlättar för läkaren att fatta beslut och 

genomföra handlingen, det vill säga ett kostnadseffektivt 

förskrivarmönster. Studier har enligt Brorström (2004) visat att aktörer 

inom professionella organisationer tar avstånd från förändringsförslag. I 

Landstinget i Östergötland visade sig avståndstagandet genom att ingen 

enhet var villig att ta ansvaret när läkemedelsreformen kom.  

 

Grunden för hur ledarskapet uppfattas är, enligt Brorström (2004), 

beroende av vilken relation som ledningen etablerar i förhållande till de 

rådande föreställningarna, spelreglerna och värderingarna. Utifrån 

Brorströms (2004) studier bestäms och genomförs förändringar, enligt 

läkarnas uppfattning, utifrån ett centralistiskt perspektiv. Vid införandet av 

den första styrmodellen i Landstinget i Östergötland fick representanter 
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från läkarkåren vara delaktiga i processen hur det nya ansvaret skulle 

hanteras inom organisationen. Trots att verksamhetsansvariga engagerades 

så väckte förändringen starka känslor hos läkarna och upplevdes, enligt 

projektledare Leif Svensson, som ett hot. Att engagera 

verksamhetsansvariga underlättar genomförandet av en förändring, enligt 

Brorström (2004) och trots de starka reaktionerna kan möjligheten till 

delaktighet ha underlättat genomförandet av förändringen inom Landstinget 

i Östergötland. Brorström (2004) menar att studier har visat att aktörer 

inom professionella organisationer tar avstånd från förändringsförslag och 

att det framgångsrika ledarskapet kan vara att utmana de informella 

institutionerna eller att läsa av det institutionella arrangemanget och 

anpassa förslag och beslut till rådande föreställningar. Vi kommer nedan att 

analysera hur Landstinget i Östergötland har utmanat de informella 

institutionerna eller läst av det institutionella arrangemanget och anpassat 

förslag och beslut till rådande föreställningar.  

5.7.2 Etiska värderingar – normer 

I en studie av Brorström et al (1999) framkommer att läkarrollen styr en 

stor del av verksamheten och andra regler inom organisationen får stå 

tillbaka till förmån för läkarnormer. En tydlig norm bland läkare är, enligt 

Brorström et al (1999), att den enskilde patienten är i fokus för arbetet och 

att läkare ska göra sitt yttersta för att hjälpa sina patienter. När läkaren 

upplever begränsningar i sina möjligheter att hjälpa patienten hamnar 

läkaren, enligt Brorström et al (1999), i en konflikt på grund av 

patientnormen.  

 

Genom införande av ekonomistyrning kan läkarnas rådande föreställning 

om att patienten är i fokus utmanas, för att kunna åstadkomma en 

förändring i form av ett kostnadsmedvetande hos förskrivarna. Genom 
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exempelvis införandet av REK-listan har läkarna fått lära sig att de kan 

väga in ekonomiska aspekter vid behandling av sina patienter. De har ändå 

inte behövt åsidosätta patientens behov, eftersom REK-listan innefattar 

läkemedel som är beprövade, effektiva och säkra.  

 

Samtliga intervjuade verksamhetschefer är oroliga över att besparingar kan 

gå ut över patienterna och uttrycker att det är svårt att bedöma om läkarna 

förskriver för lite läkemedel. Det lätt att tro, från ett företagsekonomiskt 

perspektiv, att man kan spara för mycket exempelvis genom att undandra 

patienter behandling. Detta ska, enligt Mikael Hoffmann, vägas mot de 

etiska värderingar som finns i vården och ger följande exempel: ”när hörde 

du läkare diskutera, vi amputerar det här benet istället för att försöka 

rekonstruera kärlen. Då sparar vi ju så mycket pengar i vår budget.” 

Problemet med att besparingar kan gå ut över patienterna exemplifieras, av 

samtliga intervjuade verksamhetschefer, med den reumatologiska kliniken 

som idag inte har råd att ge viss läkemedelsbehandling till patienter för att 

pengarna inte räcker. Verksamhetschef, Tomas Nikonoff, uttrycker dock att 

han inte är orolig för att läkarna ska göra avkall på säkerheten, då läkarens 

intention är att skriva ut rätt medicin, vid rätt tillfälle och till rätt patient 

eftersom läkare är professionell i sitt yrke. Ovanstående resonemang visar 

att den patientnorm Brorström (1999) nämner även finns i Landstinget i 

Östergötland. Tilltrots införandet av ekonomistyrningen finns 

patientnormen kvar, det vill säga att patienten fortfarande är i fokus. 

5.7.3 Autonomi 

Landstinget i Östergötland litar på professionens förmågor och kunskaper. 

Genom tilliten menar Mintzberg (1993) att ledningen kan ge de 

professionella stor autonomi, det vill säga självständighet i arbetet och till 

kollegor. Nilsson (1999) menar dock att autonomin är begränsad, genom att 
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samhället kan dra in den legitimation som krävs för att få utöva yrket. Båda 

decentraliseringsmodellerna i Landstinget i Östergötland tillåter stor frihet 

på verksamhetsnivå eftersom modellerna bygger på att det slutliga beslutet 

om hur mycket resurser som skall användas för läkemedel och för annan 

behandling fattas ute i verksamheten. Patientnormen som vi tidigare 

diskuterat innebär att ledningen kan lita på att professionen upprätthåller 

kvaliteten. Normen skulle dock kunna innebära att de professionella 

överskrider budgeten för att hjälpa en patient, vilket skulle leda till att 

ledningens tillit till de professionella minskar, vilket i sin tur kan leda till 

att autonomin inskränks.  

 

Landstinget i Östergötland använder målstyrning som, enligt Merchant & 

Van der Stede (2003) innebär att de anställda ges stor frihet att utforma sitt 

arbete själva. Mintzberg (1993) menar att arbetsuppgifterna i professionella 

organisationer är komplexa, varför de måste styras direkt av dem som utför 

arbetsuppgifterna. Decentraliseringen i Landstinget i Östergötland är 

långtgående, både vertikalt och horisontellt, vilket innebär att läkarna tillåts 

handlingsutrymme vilket medför en stor frihet. REK-listan, kan ses som en 

form av direktstyrning och därmed som en inskränkning i läkarnas 

autonomi. Direktstyrningen är dock inte så stark att den inskränker i den 

fria förskrivningsrätten, vilket innebär att läkarna har slutlig beslutanderätt 

för vilket läkemedel som ska ordineras. En hårdare direktstyrning kan, som 

vi tidigare diskuterat, inte införas utan att det sker inskränkningar i läkarens 

rätt att företa vissa handlingar, utan att läkarens autonomi minskas 

ytterligare. Mål- respektive svag direktstyrning samt en långtgående 

decentralisering medför att de professionella har handlingsutrymme och 

därmed stor autonomi. 



 89

5.7.4 Kunskapsövertag 

Auktoritet är, enligt Hallin & Siverbo (2003), kärnan i den hierarkiska 

styrningen och fungerar dåligt eller inte alls utan auktoritet. Det finns två 

typer av auktoritet: byråkratisk auktoritet, som utgår från positionen och 

kunskapsauktoritet, som baseras på expertkunskap. Hallin & Siverbo 

(2003) framhåller att det inom medicinska verksamheter är professionella 

expertkunskaper som ger auktoritet. Ekonomerna har inte någon 

expertkunskap, och därigenom ingen kunskapsauktoritet, inom 

läkemedelsområdet utan har endast byråkratisk auktoritet, vilket innebär att 

det kan uppstå svårigheter att styra läkarna. Med den första modellen var 

det, enligt Mikael Hoffman, svårt att föra diskussion kring förskrivning av 

läkemedel mellan ekonomer och läkare. En förklaring till svårigheten kan 

vara att läkarna ansåg att de hade mer kunskap i förhållande till 

ekonomerna inom läkemedelsområdet, det vill säga det Hallin & Siverbo 

(2003) benämner kunskapsauktoritet. Borgenhammar (1994) menar att det 

kan vara komplicerat att vara ledare i en starkt professionaliserad 

organisation, särskilt om ledaren själv inte tillhör den ledande professionen, 

vilket även här kan förklaras av att ledaren inte har kunskapsauktoritet.  

 

Landstinget i Östergötland ändrade till den befolkningsbaserade modellen 

2002, som är utformad så att förskrivningen ibland påverkar en annan 

vårdenhets budget. Modellen syftar till att skapa dialog kring 

läkemedelsval och läkemedelskostnader mellan vårdcentral och sjukhus 

istället för mellan ledning och förskrivare. Det är läkare och andra experter 

som utformar REK-listan vilket verksamhetschef Ann-Catrin Berglund, 

anser är viktigt. Läkarna hade inte litat på rekommendationerna, menar 

hon, om de inte hade vilat på en kunskapsgrund. Detta är i linje med 

Carlssons (1995) resonemang, om att rekommendationer måste vara 

förankrade hos den medicinska professionen, för att vara effektiva. 
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Utformningen är ett sätt för Landstinget i Östergötland att hantera den 

informationsasymmetri som Anell (1990) beskriver finns mellan 

vårdpersonal och ledning. Ledningen har inte den kunskap och således inte 

heller den auktoritet som krävs för att kunna påverka läkarna i 

läkemedelsfrågor. Informationsasymmetrin innebär enligt Busch et al 

(1989) att ledningen måste acceptera att de professionella, genom sina 

kunskaper, uppnår en egen auktoritet. Utformningen av ekonomistyrningen 

i form av REK-listan visar på att ledningen i Landstinget i Östergötland har 

accepterat att de professionella uppnår en egen auktoritet genom sina 

kunskaper.  

 

Hallin & Siverbo (2003) menar att den byråkratiska auktoriteten har mindre 

inflytande, än kunskapsauktoriteten, över den medicinska professionens 

handlingar. Att vårdcentral och sjukhus ska föra en dialog kring 

läkemedelsval och läkemedelskostnader visar på att ledningen accepterar 

sitt begränsade inflytande över professionen. Styrningen innebär att de 

professionella övervakar och påverkar varandras beteenden, vilket av 

Merchant & Van der Stede (2003) benämns social styrning. Samtliga 

intervjuade verksamhetschefer upplever att de kan påverka sitt ansvar fullt 

ut inom sin vårdcentral, vilket kan förklaras av att de utifrån sin position 

som chef har det Hallin & Siverbo (2003) benämner byråkratisk auktoritet. 

Verksamhetscheferna upplever att de har svårt att påverka den förskrivning 

som sker utanför deras vårdcentral. I mars 2003 hade vårdcentralerna ännu 

inte, enligt Revisionsrapport (2003), tagit kontakt med klinikerna i syfte att 

försöka påverka deras förskrivning av allmänläkemedel. Eftersom 

verksamhetscheferna inte är chefer över förskrivarna på kliniken har de 

inte, vad Hallin & Siverbo (2003) benämner, byråkratisk auktoritet, utifrån 

sin position. Verksamhetscheferna har inte heller kunskapsauktoritet i 

förhållande till specialisterna på sjukhusen, eftersom distriktsläkare, vilket 
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verksamhetschef Johan Walan nämner, inte har lika djup kunskap som 

specialisterna inom ett visst område. Kunskapsskillnaden visar på att det 

finns en auktoritetshierarki inom läkarkåren avseende kunskap. Att 

verksamhetscheferna på vårdcentralerna varken har byråkratisk auktoritet 

eller kunskapsauktoriteten gentemot klinikerna kan vara en förklaring till 

att det inte förekommer dialog, vilket gör att styrningen inte fungerar fullt 

ut.  

 

Om en dialog skapas mellan vårdcentral och sjukhus utbyts kunskaper 

inom professionen och läkarnas medicinska kunskap breddas. Detta leder 

till att, det Hallin & Siverbo (2003) benämner kunskapsauktoritet, förstärks 

hos läkarna. Med ökad kunskapsauktoritet förstärks läkarnas makt inom 

organisationen och den horisontella decentraliseringen ökar. Läkarna har 

med sin ökade kunskapsauktoritet möjlighet att hävda att de agerar på ett 

riktigt sätt och personer högre upp i hierarkin får det svårare att styra 

professionen eftersom de har mindre kunskap än läkarna. Om syftet med 

modellen hade uppfyllts kunde det ha inneburit att ledningen fått än svårare 

att styra professionen. 

5.7.5 Ekonomisk medvetenhet – en ny institution? 

Vid studier genomförda vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet 

har iakttagelser gjorts angående effekter av nya och förändrade 

styrmodeller där nya former för resursfördelning påverkar sättet att 

resonera om ekonomi. I Landstinget i Östergötland har ekonomistyrning 

mot läkare införts avseende läkemedel, vilket har inneburit att läkarna har 

börjat diskutera ekonomi och läkemedel. REK-listan är ett exempel på ett 

styrmedel och är att betrakta som en formell institution. Genom införandet 

av REK-listan har läkarna har fått lära sig att de kan väga in ekonomiska 

aspekter vid behandling av sina patienter och verksamhetschefer uttrycker 
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att det nu är självklart att följa REK-listan. Idéer som har anammats och 

blivit självklara kan benämnas informella institutioner och självklarheten 

att följa REK-listan visar på att en informell institution har skapats. REK-

listan är både en formell och informell institution vilket har lett till att få 

ifrågasätter ekonomins betydelse. Verksamhetschef Ann-Catrin Berglund 

anser att en effekt av den nya styrningen är att det skett en enorm 

attitydförändring i läkargruppen avseende kostnadsmedvetenheten. 

Brorström (2004) använder begreppet ekonomialisering, för att beskriva 

institutionalisering av ekonomisk medvetenhet. Attityden inom 

professionen visar att en ny institution råder i form av ett 

kostnadsmedvetande vid val av läkemedel, vilket kan betecknas som att en 

ekonomialisering har skett.  

 

REK-listan innefattar läkemedel som är beprövade, effektiva och säkra 

vilket innebär att läkaren kan acceptera ekonomistyrningen, utan att behöva 

frångå sin norm om att patienten är fokus. Att professionen inte behöver 

frångå sin patientnorm innebär att det sker ett samspel mellan 

ekonomialiseringen och normen. Garpenby (1995) refererar till Freidson 

(1970) som menar att professionens autonomi är av central betydelse för 

professionen. Ledningen i Landstinget i Östergötland har styrt läkarna via 

målstyrning, svag direktstyrning och en långtgående decentralisering vilket 

innebär att de professionella har ett stort handlingsutrymme och därmed 

kvar sin autonomi. Ekonomialiseringen har inte inneburit att professionens 

autonomi har inskränkts genom ekonomins ökade betydelse men den kan, i 

likhet med Hallin & Siverbos (2003) beskrivning, ha naggats i kanten. 

Ledningen har, det Hallin & Siverbo (2003) benämner, byråkratisk 

auktoritet, vilket innebär att de har mindre inflytande över den medicinska 

professionens handlingar än om de även hade haft kunskapsauktoritet. 

Utformningen av ekonomistyrningen visar på att ledningen i Landstinget i 
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Östergötland har accepterat att de professionella uppnår en egen auktoritet 

genom sina kunskaper. Det går inte att påverka kunskapsauktoriteten via 

ekonomistyrning och därmed påverkar inte heller ekonomialiseringen 

auktoriteten. 

 

Att utmana de informella institutionerna eller att läsa av det institutionella 

arrangemanget och anpassa förslag och beslut till rådande föreställningar 

kan enligt Brorström (2004) vara det framgångsrika ledarskapet. 

Landstinget i Östergötland har anpassat ekonomistyrningen till de rådande 

institutionerna och uppmuntrar institutionerna genom ekonomistyrningen 

snarare än utmanar dem. Grundproblemet att styra professionell personal 

med ekonomisk styrning är, enligt Lindvall (1997), att styrningen kan ge 

uttryck för andra värderingar än vad den aktuella yrkeskåren står för. När 

ekonomistyrning anpassas till professionens värderingar torde problemen 

minska, men om kunskapsövertaget tillåts växa för mycket kan det vara ett 

hot för den framtida styrningen.  

 

Institutioner består enligt Brorström (2004) så länge som individer ansluter 

sig till dem och om ett tillräckligt stort antal individer tar avstånd från en 

institution och anpassar sitt beteende till en ny idé försvinner institutionen 

och blir utbytt mot någon annan. I och med ekonomialiseringen har inte 

någon annan institution försvunnit utan snarare har de tre institutionerna – 

etiska regler, hög grad av autonomi samt ett kunskapsövertag gentemot 

andra grupper – kompletterats med ekonomisk medvetenhet och verkar 

tillsammans sida vid sida. Professionen har inte behövt överge någon av de 

tre institutionerna på grund av ekonomialiseringen, vilket visar att 

ekonomistyrningen har anpassats till läkarna som profession. 
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6 Slutsatser 
Uppsatsen syftar till att öka förståelsen för ekonomistyrning mot läkare 

som profession. Hela uppsatsen bidrar till den ökade förståelsen, medan 

nedanstående resonemang kan verka inspirerande för landsting till hur 

ekonomistyrning kan appliceras mot läkare som profession.   

 

Vid utformningen av ekonomistyrning bör organisationens särdrag beaktas. 

Landsting har tre särdrag: den icke-vinstsyftande, den tjänsteproducerande 

samt den professionella aspekten. Vi har studerat den professionella 

aspekten där tre starka institutioner – etiska regler, hög grad av autonomi 

samt ett kunskapsövertag gentemot andra grupper – har stort inflytande. 

Den mest centrala etiska regeln för professionen är att patienten är i fokus, 

vilket innebär att läkaren inte prioriterar något annat före patientens bästa. 

Målstyrning inskränker inte i autonomin, eftersom professionen ges stor 

frihet att utforma sitt arbete själva. Genom ett stort handlingsutrymme 

tillåts professionen även att följa sina etiska regler. Social styrning, som 

innebär att de anställda ska påverka varandra, leder till att autonomin inom 

professionen upprätthålls i förhållande till den administrativa ledningen. 

Möjligheten till direktstyrning reduceras om den inskränker i de etiska 

reglerna. Direktstyrning i svag form, det vill säga hur professionen bör 

istället för ska agera, kan tillåtas av professionen om den utformas i 

samförstånd med densamma. Autonomin tillåts även av ledningen vid 

långtgående decentralisering. Mål- respektive social styrning samt en 

långtgående decentralisering medför således att de professionella har 

handlingsutrymme och därmed en stor autonomi. Professionens 

kunskapsövertag gentemot den administrativa ledningen innebär att det är 

svårt att styra en profession med byråkratisk auktoritet, eftersom 
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kunskapsauktoriteten har större inflytande över läkarna som profession. För 

att kunna styra med kunskapsauktoritet måste professionen styras med 

social styrning det vill säga genom att påverka varandra. Ekonomistyrning 

som syftar till att åstadkomma ekonomialisering, det vill säga 

institutionaliserad ekonomisk medvetenhet, måste verka i samspel med de 

tre institutionerna – etiska regler, hög grad av autonomi samt ett 

kunskapsövertag gentemot andra grupper.  
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Bilaga 1 

  

Intervjuguide: Leif Svensson  

2005-03-22 kl. 13-15 Plats: Campus Norrköping. 
 

Vad var syftet med projektet? 

Vem initierade projektet? 

Vad var din roll som projektledare?  

Hur länge pågick projektet? 

Vilka kunskaper representerades i projektgruppen? 

Fanns det flera alternativa lösningar för att hantera kostnadsansvaret? 

Hur långt i implementeringen skulle projektgruppen vara delaktig? 

Vilka reaktioner mötte ni från basnivå? 

Vad behandlades i tvistegruppen? 



Bilaga 1 

  

Intervjuguide: Johan Walan  

2005-03-24 kl. 14-15 Plats: Ekholmens Vårdcentral 
 

Hur länge har du varit verksamhetschef? 

Vad ingår i din roll som verksamhetschef? 

Hur länge har du haft kostnadsansvar? 

Har du någon ekonomisk utbildning? 

Hur mycket tid lägger du ner på det ekonomiska ansvaret? 

Hur utformas budgeten för Ekholmens Vårdcentral? 

Hur får du information om Vårdcentralens kostnadsläge? 

Har du möjlighet att påverka förskrivarna på klinikerna som genererar 

läkemedelskostnader som ni tar ansvar för? 

Hur försöker du påverka förskrivarna på klinikerna? 

Hur ofta har du kontakt med kliniken med anledning av 

läkemedelskostnaderna? 

Kan du se någon direkt effekt på förskrivningen med anledning av 

kontakterna? 

Vilka reaktioner har du mött från klinikerna? 

Hur försöker du påverka förskrivarna på Ekholmens Vårdcentral? 

Vilka reaktioner har du mött från förskrivarna på Ekholmens Vårdcentral? 

Hur tycker du att kostnadsansvaret för läkemedel fungerar idag? Varför? 



Bilaga 1 

  

Intervjuguide: Mikael Hoffmann 

2005-04-11 kl 14,30-16,20 Plats: Landstingshuset 
 

När började du ta ansvar för läkemedelsfrågor? 

Varför ändrade ni styrsystemet för läkemedel? 

Vad låg bakom utformningen av styrsystemet? 

Hur upplevde du att förändringen mottogs? 

Vad menas med att överskott endast får användas i linje med 

vårduppdraget? 

Hur kan ni kontrollera att inte förskrivare sparar för mycket så att 

kvaliteten blir påverkad? 

Vad ingår i kvalitetsraporteringen? 

Vilken information får Landstinget i Östergötland tillgång till från 

Apoteket gällande förskrivning? 

På vilken nivå inom Landstinget i Östergötland följs förskrivningen upp? 

Hur fungerar rapporteringen om utbyte av läkemedel på Apoteket? 

Du nämnde att Landstinget i Östergötland skulle spara hjälpte till vid 

implementeringen av nya styrsystemet. Berätta hur? 

Vilken information förmedlas via Dagens Dos? 

Heter det klinik eller specialläkemedel? 

Finns tvistegruppen kvar? 

Vilken titel vill du att vi ska använda för dig i vår uppsats? 
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Intervjuguide: Tomas Nikonoff 

2005-04-28 kl. 14.30-15.30 Plats: Lambohovs Vårdcentral 
 

Hur länge har du varit verksamhetschef? 

Hur länge har du haft kostnadsansvar? 

Har du någon ekonomisk utbildning? 

Upplever du att ledningen försöker påverka förskrivningen av läkemedel? 

Vilka krav ställs på verksamheten från ledningen förutom budgeten? 

Har du möjlighet att påverka förskrivarna på klinikerna som genererar 

läkemedelskostnader som ni tar ansvar för? 

Försöker du påverka förskrivarna på klinikerna? 

Har du kontakt med kliniken med anledning av läkemedelskostnaderna? 

Vilka reaktioner har du mött från klinikerna? 

Hur försöker du påverka förskrivarna på Lambohovs Vårdcentral? 

Vilka reaktioner har du mött från förskrivarna på Lambohovs Vårdcentral? 

Kan du kontrollera att läkarna inte förskriver för lite läkemedel? 

Hur tycker du att kostnadsansvaret för läkemedel fungerar idag? Varför? 
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Intervjuguide: Ann‐Catrin Berglund  

2005-05-03 kl. 13.00-14.00 Plats: Linghems Vårdcentral 
 

Hur länge har du varit verksamhetschef? 

Har du någon ekonomisk utbildning? 

Upplever du att ledningen (på alla nivåer) försöker påverka förskrivningen 

av läkemedel? 

Finns det några krav på kvalitetsrapportering? Ställs några andra krav? 

Har du möjlighet att påverka förskrivarna på klinikerna som genererar 

läkemedelskostnader som ni tar ansvar för? 

Om ja:  Hur försöker du påverka förskrivarna på klinikerna? 

 Har du kontakt med kliniken med anledning av 

läkemedelskostnaderna? 

 Vilka reaktioner har du mött från klinikerna? 

Om nej:  Hur ställer du dig till att du inte kan påverka kostnadsansvaret 

för läkemedel fullt ut? 

Hur försöker du påverka förskrivarna på Linghems Vårdcentral? 

Vilka reaktioner har du mött från förskrivarna på Linghems Vårdcentral? 

Kan du kontrollera att läkarna inte förskriver för lite läkemedel? 

Hur tycker du att kostnadsansvaret för läkemedel fungerar idag? Varför? 

Går ni med vinst? 

 


