
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utvärdering av implementeringen av  
Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård i  

fyra landsting och regioner. 
Rapport 1 

 
 
 
 
 

Peter Garpenby Anna Andersson 
Sven-Olof Junker 

 
 
 
 

PrioriteringsCentrum 2005:4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISSN 1650-8475 
 



 

 



 

FÖRORD 

 

Vi vet att det ibland är svårt att förändra medicinsk praxis även när ny 
vetenskaplig kunskap talar för en ny vårdpraktik. Det finns givetvis en rad 
faktorer som kan förklara denna till synes irrationella hållning. När det är många 
personer som berörs måste alla dessa nås av den väsentliga informationen, de 
måste kunna tolka den och ha nödvändiga förutsättningar att förändra sig. 
Budskapet får inte heller vara oklart så att det finns utrymme för misstolkningar 
eller osäkerhet. När det gäller förändringar av medicinsk praxis gäller 
förändringen en relativt homogen grupp människor som har ett gemensamt språk 
och en förhållandevis enhetlig syn på ansvarsfördelning och hur vetenskapliga 
fakta ska tolkas och sättas in i sitt sammanhang. När Socialstyrelsen tagit fram 
de första nationella riktlinjerna som stöd för öppna systematiska prioriteringar är 
situationen betydligt mer komplex. Då handlar det inte bara om att nå och 
påverka den medicinska professionen utan implementeringen berör även 
politiker och administratörer. För att intentionerna i riktlinjerna ska uppfyllas 
krävs det förändringar även på den administrativa och politiska nivån. Det är 
därför inte förvånande att författarna till den första utvärderingsrapporten av de 
Nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård finner en blandad bild av 
implementeringen i de fyra undersökta landstingen och regionerna.  
 
Det är tydligt att de allra flesta personer som intervjuats sympatiserar med 
grundtanken bakom riktlinjerna men att förutsättningarna för en snabb 
implementering varierar betydligt. Den största osäkerheten rörande sin egen roll 
visar politikerna. Frågor som reses i rapporten är om Socialstyrelsen kan bli 
tydligare i sitt budskap och på annat sätt underlätta implementeringen eller om 
ansvaret för förbättra processen ligger helt och hållet hos mottagarna. Man får 
inte glömma att sedan flera år är det sjukvårdshuvudmännen som har ansvaret 
för att utveckla system för systematiska prioriteringar medan staten skall stödja 
denna utveckling. 
 
Denna rapport är den första i en serie av rapporter där PrioriteringsCentrum i 
samarbete med Socialstyrelsen följer upp implementering och effekter av de 
Nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård. Förutom den kvalitativa ansats som 
redovisas här sker en uppföljning av praktiken med hjälp av registerdata. Syftet 
med projektet är att analysera och rapportera vad som händer för att bidra till ett 
gemensamt lärande.  



 

Varken PrioriteringsCentrum, Socialstyrelsen eller involverade forskare sitter 
inne med facit som talar om hur en lyckad implementering av riktlinjerna ska se 
ut och mot vilken praktiken kan mätas. Det är vår målsättning att bidra till 
effektivare utveckling av både mål och medel för systematiska prioriteringar i 
linje med det beslut som riksdagen fattade 1997. 
 
 
Linköping, december 2004 
 
 
Per Carlsson 
Föreståndare, PrioriteringsCentrum 

 

 



 

FÖRFATTARNAS FÖRORD 
 
Att genomföra en studie av implementering i fyra landsting/regioner är en 
ansenlig uppgift. Eftersom vi menar att genomförandet inte kan förstås enbart 
genom att följa det ”objekt” som ska implementeras, utan förutsätter insikt i 
förhållanden hos den mottagande organisationen, blir en liten projektgrupp 
utomordentligt beroende av hjälp från omvärlden. Vi vill i första hand rikta ett 
tack till våra kontaktpersoner i de fyra landstingen/regionerna. Utan er 
medverkan hade vi aldrig på kort tid lyckats närma oss de regionala och lokala 
organisationerna. Vi vill också tacka de närmare etthundra personer som vi har 
intervjuat. Ni har alla avsatt tid, delat med er av kunskap och åsikter, och visat 
en positiv attityd till vårt arbete.  
 
 
Linköping, mars 2005 
 
 
Peter Garpenby 
Anna Andersson 
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SAMMANFATTNING 
 
Denna rapport beskriver en mycket tidig (initial) fas av implementeringen av 
Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård (NRH) inom fyra landsting och regioner. 
Undersökningen är utförd av PrioriteringsCentrum på uppdrag av 
Socialstyrelsen.  
 
Syftet är att genom en jämförande fallstudie beskriva förutsättningarna i fyra 
landsting/regioner för att implementera Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård, 
och att analysera (förklara) skillnader och likheter bland dessa 
landsting/regioner i deras reaktion på riktlinjerna. De landsting och regioner som 
ingår i studien är Landstinget Sörmland, Landstinget Västernorrland, Region 
Skåne och Västra Götalandsregionen. 
 
Vi finner på det hela taget en positiv attityd till NRH i verksamheten och en vilja 
att agera med dokumentet som underlag. Inom verksamheten uppfattas NRH 
som ett stöd för prioriteringar och på många håll på verksamhetsnivån finns 
också ett stöd för öppna prioriteringar. Inom verksamheten liksom inom 
administrationen hittar vi en förhoppning om att NRH ska leda till ett arbete som 
ger en högre grad av systematisering av och överblick över hälso- och 
sjukvårdens innehåll. På många håll i verksamheten uppfattas NRH tillsammans 
med kvalitetsregister som viktiga verktyg för att följa upp och förbättra vården.  
 
Det är uppenbart att den professionella verksamheten och den politiskt-
administrativa delen inom de studerade landstingen/regionerna inte befinner i 
fas med avseende på kunskap om och förståelse för vad NRH innebär för 
huvudmannen. Vi tycker oss se tecken på att genomförandet av NRH 
inledningsvis sker i form av ”experimentell implementering.” Aktiviteter i 
anslutning till implementeringen sker huvudsakligen i den domän som 
domineras av professioner. Vi ser tecken på detta i främst Landstinget Sörmland 
och Region Skåne samt Västra Götalandsregionen. Eventuella konflikter får 
lösas på en låg nivå. I ett senare skede när tydliga alternativ finns och när 
resursanspråk knyts till väl definierade medel kan man föreställa sig att ansvaret 
flyttas högre upp i organisationen, och där engagerar politiska beslutsfattare. Vi 
bedömer dock att tjänstemän och politiker på landstings- och regionnivå förr 
eller senare tvingas ta ställning till NRH. Först måste dock verksamheten göra 
sin ”hemläxa” och erbjuda den politiskt-administrativa nivån en tolkning av vad 
riktlinjerna kan innebära för respektive landsting/region. 
 
Det är än så länge en öppen fråga om trycket underifrån i organisationen räcker 
för att aktivera den politiskt-administrativa nivån eller om nationella aktörer av 
olika slag måste stödja landstingen/regionerna för att detta ska bli möjligt.  
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1. INTRODUKTION 
 
Denna rapport utgör första delen i en undersökning av hur fyra landsting och 
regioner påverkas av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 
(NRH). Undersökningen är utförd på uppdrag av Socialstyrelsen av 
PrioriteringsCentrum, som är ett nationellt kunskapscentrum om prioriteringar 
inom vård och omsorg.  
 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet är för det första att genom en jämförande fallstudie beskriva 
förutsättningarna i fyra landsting/regioner för att implementera Nationella 
riktlinjer för hjärtsjukvård, och för det andra att analysera (förklara) skillnader 
och likheter bland dessa landsting/regioner i deras reaktion på riktlinjerna i ett 
första skede. De landsting och regioner som ingår i studien är Landstinget 
Sörmland, Landstinget Västernorrland, Region Skåne och Västra 
Götalandsregionen.  
 
1.2.1 Övergripande frågeställningar: 

• Hur agerar landstingen och regionerna under första halvåret 2004 med 
anledning av riktlinjerna? 

• Hur ser villkoren ut i de fyra landstingen och regionerna för att ta till sig 
innehållet i riktlinjerna? 

• Vilka faktorer kan förklara skillnader/likheter i reaktionen hos landstingen 
och regionerna? 

 
 
1.3 Uppdraget 
 
Uppdraget regleras genom ett avtal mellan PrioriteringsCentrum och 
Socialstyrelsen från den 20 november 2003. I avtalet nämns att 
PrioriteringsCentrum genom en intervjustudie, som ett av tre delprojekt,1 ska 
kartlägga hur riktlinjerna omsätts lokalt i praktiken. Avsikten är att undersöka 
vilka förutsättningar som finns att omsätta Socialstyrelsens riktlinjer för 
hjärtsjukvård, samt beskriva förändringar som kan relateras till riktlinjerna. 
Därvid ska minst 15 personer inom varje område intervjuas vid tre olika 
tillfällen med början januari-mars 2004.  

                                                 

1 Ytterligare två delprojekt nämns i avtalet: en litteraturgenomgång och en registerstudie för att undersöka hur 
vårdpraxis eventuellt kommer att förändras som en följd av riktlinjerna.  
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De i avtalet nämnda landstingen och regionerna är Landstinget Sörmland, 
Landstinget Västernorrland, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. 
PrioriteringsCentrum har givits stor frihet att utforma studiedesignen.  
  
De personer som ansvarar för den aktuella studien är Peter Garpenby 
(projektledare), Anna Andersson och Sven-Olof Junker. Garpenby och 
Andersson är anställda vid Prioriteringscentrum. Junker var vid tillfället för 
studien verksam vid Handelshögskolan i Stockholm och engagerades i projektet 
på konsultbasis. När begreppet projektgruppen används i texten avses dessa tre 
personer.  
 
1.3.1 Uppdraget över tiden 
Denna rapport beskriver en mycket tidig (initial) fas av implementeringen av 
Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård inom fyra landsting och regioner. Det är 
egentligen omöjligt att göra exakta avgränsningar av början och slut på en 
implementeringsprocess. Avsikten är att PrioriteringsCentrum ska följa 
genomförandet i flera steg fram till 2006.  
 
 
1.4 Urval av fall 
 
De fyra landsting/regioner som ingår i studien har valts ut efter förutbestämda 
kriterier. Urvalet har skett i diskussioner mellan Socialstyrelsen och 
PrioriteringsCentrum. Dessa kriterier är sjukvårdshuvudmannens 
befolkningsstorlek; tillgång till universitetssjukhus; geografiskt läge och inslag 
av systematiskt prioriteringsarbete. Urvalet har dessutom påverkats av intresset 
bland landsting och regioner att ingå i studien (några av de först tillfrågade 
huvudmännen har av olika anledningar tackat nej). Socialstyrelsen har ansvarat 
för alla kontakter med huvudmännen under urvalsprocessen.  
 
 
1.4.1 Konsekvenser av urvalet 
Av de till studien slutligen utvalda landstingen och regionerna tillhör två (Skåne 
och Västra Götaland) kategorin stora sjukvårdshuvudmän, vilka dessutom hyser 
universitetssjukhus. Landstingen i Sörmland och Västernorrland är 
befolkningsmässigt betydligt mindre och de saknar egna universitetssjukhus. 
Landstinget Västernorrland representerar norra delen av landet medan övriga tre  
finns i mellersta och södra Sverige.  
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Av de fyra är det endast Västra Götaland som gjort sig känt för att ha påbörjat 
ett mer strukturerat arbete med öppna prioriteringar i vården.2 Attityder till och 
förutsättningar i övrigt för att kunna ta till sig innehållet i de nationella 
riktlinjerna bland utvalda huvudmän var inte kända för projektgruppen när 
uppdraget lämnades.  
 
De ovan beskrivna förutsättningarna innebär att principerna för att göra urval 
vid jämförande studier (t ex att välja fall som förväntas uppvisa ett liknande 
utfall, respektive uppvisa olika utfall, eller där vissa faktorer som förväntas 
påverka utfallet är närvarande respektive saknas) inte har kunnat följas.  
Studien avviker från den ideala design som finns angiven för en ”jämförande 
fallstudie” (Yin 2003). Det finns två skäl till detta. För det första att det hade 
krävts en betydligt större kunskap om samtliga sjukvårdshuvudmän, vilket 
innebär att projektgruppen hade initialt bristfällig kunskap om landstingen och 
regionerna. För det andra att det hade krävt en starkare koppling mellan 
utvecklingen av studiedesign och urvalsprocess än vad som blev fallet.  
Detta har resulterat i att inriktningen av undersökningen blev mer explorativ i 
motsats till en situation där avsikten är att visa hur ”fallen” passar in i, 
respektive avviker, från en i förväg formulerad teori (t ex avseende vilka 
faktorer som är avgörande vid implementering av kunskapsdokument) vilket 
kräver omfattande kunskaper om ”fallen” (se vidare under avsnitt 3).  
 
1.4.2 Anonymitet eller inte vid redovisning av fallen 
Det är varken möjligt eller önskvärt att dölja ”fallen” i denna studie. De fyra 
landstingen och regionerna har frivilligt valt att medverka i undersökningen. 
Några krav på anonymitet på denna nivå har aldrig framförts – tvärtom har 
huvudmännen uttryckt ett intresse för att ingå i studien. Vårt syfte är inte att 
göra någon bedömning av respektive huvudman utan att förstå förutsättningarna 
för att tillgodogöra sig riktlinjerna. Vi har däremot valt att inte redovisa namnen 
på de personer i olika befattningar som har intervjuats. Vi anger endast 
kategorier av intervjuade i anslutning till varje huvudman. Vi kan inte se någon 
anledning att offentliggöra namnen. Vi har därför utlovat full anonymitet till de 
intervjuade.  
 
 
1.5 Kontakter 
 
Några särskilda villkor för att få tillträde till respektive landsting och region har 
inte förelagts oss.  

                                                 

2 Se http://www16.vgregion.se/templates/Page____25173.aspx (040921). 
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Projektgruppen uttryckte tidigt en önskan att varje landsting och region skulle 
utse en kontaktperson för projektet och så skedde också. De personer som har 
varit våra kontaktpersoner är följande: 

• Landstinget Sörmland, Ulla-Britt Höjer 
• Landstinget Västernorrland, Bo Enheim 
• Region Skåne, Ann-Margret Widén 
• Västra Götalandsregionen, Lillemor Bergman 

 
1.5.1 Tillgängligheten till fallen 
Inledningsvis diskuterades med respektive kontaktperson om och hur projektet 
borde presenteras och förankras på olika nivåer i organisationen. Projektgruppen 
förklarade att avsikten var att inom varje landsting och region välja ut ett 
sjukhus med kringliggande primärvård för att där starta datainsamlingen. 
Projektgruppen hade från början uppfattningen att ett större sjukhus av typen 
”länssjukhus”, med tillgång till resurser inom kardiologi, borde väljas för att 
jämförelser skulle bli möjliga (vi önskade alltså inte välja något 
universitetssjukhus eller mindre sjukhus). Hur projektet därefter kom att 
introduceras i respektive landsting och region varierade, beroende på hur man 
regionalt uppfattade behovet av presentation och ”förankring”. 
 
I Landstiget Sörmland träffade projektgruppen först kontaktpersonen och det 
centralt placerade ”medicinska rådet”. Projektgruppen framlade där önskemålet 
att medicinkliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna (MSE) skulle tillfrågas om 
medverkan i studien. Ett förankringsmöte mellan projektgruppen, 
verksamhetschefen och sektionschefen för hjärtsjukvården hölls den 10 februari 
2004, där vi fick acceptans i landstinget och på kliniken för att MSE skulle ingå 
i intervjustudien. Intervjustudien i landstinget Sörmland startade i februari 2004. 
Vår kontaktperson hjälpte oss även att träffa tjänstemän och politiker i 
landstinget. Det var klinik- och sektionsledningen vid medicinkliniken som 
hjälpte oss att kontakta sjukgymnaster, sjuksköterskor och läkare inom 
slutenvården och primärvården.  
 
I Västernorrland tog det relativt lång tid för oss att få en ny kontaktperson när 
den person som först var tillfrågad slutade. Det gjorde att intervjustudien 
startade först i april 2004. I Härnösand arrangerade kontaktpersonen ett möte 
med verksamhetschefer för medicinklinikerna i alla sjukvårdsområden. I det 
sammanhanget beslutades att Sundsvalls sjukhus skulle ingå i studien. Vår 
kontaktperson hjälpte oss med namn på personer inom administrativ- och 
politisk ledning på landstingsnivå och verksamhetschefen på det utvalda 
sjukhuset hjälpte till med kontakterna med den medicinska ledningen för 
hjärtsektionen samt vårdpersonalen. 
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I Skåne träffade projektgruppen i januari 2004 först en informell grupp under 
ledning av kontaktpersonen och därefter det regionala medicinska rådet för 
kardiologi. Det var i samband med det senare mötet som det beslutades att 
Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) skulle delta. Kontaktpersonen hjälpte till 
att boka in intervjutider med personer i administrativ- och politisk ledning 
medan ordföranden för det regionala medicinska rådet var en resurs i 
kontakterna med personer från den medicinska ledningen och vårdpersonal vid 
CSK. Vi fick också hjälp med att kontakta primärvården och representanter från 
landstingen i Kronoberg och Blekinge i det regionala medicinska rådet för 
hjärta/kärl.  
 
I Västra Götaland kontaktades sjukhusledningen för Södra Älvsborgs Sjukhus 
(SÄS) med en förfrågan om de ville medverka i intervjustudien. Detta 
accepterades och ett inledande möte hölls i januari 2004 mellan 
sjukhusledningen och projektgruppen tillsammans med vår kontaktperson. 
Denne hjälpte oss genom att namnge personer inom administrativ och politisk 
ledning på regionnivå som skulle kunna intervjuas. Den medicinska ledningen 
vid SÄS hjälpte till med att få intervjutider med vårdpersonal.  
 
 
1.6 Förutsättningar för datainsamling 
 
Projektgruppen förklarade i ett tidigt skede för kontaktpersonen att vi avsåg att 
arbeta från vårdverksamheten och uppåt i organisationen (”bottom-up ansats”). 
Vi önskade börja med personal vid det utvalda sjukhuset, på utvald klinik 
(medicin, kardiologi etc.). Med stöd från verksamhetsledningen valdes lämpliga 
personer i olika yrkesgrupper ut. I detta fall spelade verksamhetsledningen en 
framträdande roll. Avseende urval av övriga intervjupersoner har 
projektgruppen arbetat på följande sätt: i de fall vi sökt efter personer med viss 
funktion (verksamhetschef, ordförande i politisk nämnd etc.) är urvalet givet. 
Med ledning av vad som framkommit i de inledande intervjuerna, och med hjälp 
av kontaktpersonerna, har vi sökt vidare i respektive organisation efter personer 
med viss kunskap eller med vissa uppdrag som bedömdes ha insikter som är 
betydelsefulla för att förstå situationen inom landstinget/regionen. I dessa fall 
har projektgruppen i hög grad själv avgjort vilka som ska intervjuas. Vi har inte 
upplevt några svårigheter att få tillträde till de personer som vi önskat intervjua. 
Inte i något fall har vi upplevt att vi belagts med restriktioner eller inte kunnat 
beröra områden som vi önskat ta upp.  
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1.7 Insider-outsider-problematiken 
 
En studie av detta slag förutsätter många kontakter med verksamma på olika 
nivåer i de aktuella organisationerna. Det är ofrånkomligt att man vid sådana 
tillfällen diskuterar både studiens uppläggning och genomförande och i detta fall 
också det objekt som ska implementeras (de Nationella riktlinjerna för 
hjärtsjukvård). Vi har medvetet avstått från att ta del i några diskussioner om hur 
riktlinjerna bör implementeras och vilka åtgärder som kan vara lämpliga. När 
projektgruppen har fått sådana förfrågningar har vi tackat nej och förklarat att 
det inte är lämpligt för oss att gå in i sådana diskussioner med tanke på vårt 
uppdrag. Vår avsikt har varit att skapa en förtroendefull relation till 
organisationen (”inte att bedöma utan att förstå”) men vi har inte önskat påverka 
några ställningstaganden från organisationens sida. Vi är medvetna om att det 
faktum att organisationen ingår i en undersökning kan göra att man gör vissa 
överväganden som annars inte skulle ha gjorts. Detta förhållande gäller vid alla 
typer av studier av det aktuella slaget. Det sagda hindrar dock inte att andra 
representanter från PrioriteringsCentrum har haft diskussioner med olika 
sjukvårdshuvudmän – inklusive de fyra som ingår i studien – som berör såväl 
prioritering i allmänhet som de aktuella riktlinjerna och dess implementering.  
 
 
1.8 Materialet och dess analys 
 
Under senhösten 2003 genomförde projektgruppen fyra intervjuer för att samla 
kunskap om det arbete som har bedrivits för att utveckla NRH. De personer som 
intervjuades hade alla varit involverade i utvecklingen av NRH. Inom 
Socialstyrelsen hade inledningsvis fyra arbetsgrupper arbetat med medicinska 
prioriteringar. I dessa grupper hade doktor Erling Karlsson fungerat som 
ordförande och enhetschef Christina Kärvinge vid Enheten för medicinska 
riktlinjer och prioriteringar vid Socialstyrelsen hade varit projektledare. Dessa 
två personer intervjuades utifrån deras erfarenheter av projektarbetet. Vi 
intervjuade också professor Lars Wallentin och doktor Bertil Lindahl från 
Uppsala Clinical Research Center (UCR). Professor Lars Wallentin intervjuades 
i egenskap av medlem i gruppen som hade huvudansvar för det medicinska 
faktaunderlaget och doktor Bertil Lindahl för sin medverkan som författare av 
medicinska faktaunderlaget för hjärtinfarkt och instabil angina pectoris. 
 
Den information som sedermera ligger till grund för rapporten har främst 
inhämtats genom individuella intervjuer (samt några gruppintervjuer). 
Sammanlagt har vi under perioden mars till och med oktober 2004 genomfört 88 
intervjuer (med 96 intervjupersoner). Majoriteten av dessa har genomförts under 
perioden april till juli 2004. Två kompletterande intervjuer gjordes i oktober.  
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En sammanställning över de kategorier av personer som intervjuats framgår av 
tabell 1. Anna Andersson har ansvarat för intervjuerna i Västra Götaland och 
Skåne. Sven-Olof Junker har ansvarat för intervjuerna i Sörmland och 
Västernorrland. Peter Garpenby har deltagit i intervjuer med personer som 
ansvarat för utvecklingen av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för 
hjärtsjukvård.  
 
Vi har använt oss av standardiserade intervjuguider för olika kategorier 
(vårdpersonal, medicinsk ledning, politiker etc.). Samtliga intervjuer har spelats 
in antingen på band eller elektroniskt (mp3) och därefter transkriberats, varefter 
de överförts till ett dataprogram för kvalitativ analys (NVivo). För analysen av 
materialet efter fastställda kategorier (se kapitel 3 ”Preliminär teori”) svarar 
Anna Andersson, under fortlöpande diskussioner med Peter Garpenby. Texten i 
rapporten har skrivits av Peter Garpenby och Anna Andersson i nära samarbete.  
 
Tabell 1: Intervjuerna indelade i kategorier, exkluderat bakgrundsintervjuerna 
 

 Landstinget 
Sörmland 

Landstinget 
Västernorrland 

Region 
Skåne 

Västra 
Götalandsregionen 

Sammanlagt 

Genomförda 
intervjuer 

17 17 25 29 88 

Intervjuade 
personer 

17 19 25 35 96 

Intervjuade 
kvinnor 

9 6 12 20 47 

Intervjuade 
män 

8 13 13 15 49 

Vårdpersonal 5 4 6 10 25 

Medicinsk 
ledning 

5 7 3 8 23 

Administrativ 
ledning 

2 3 9 6 20 

Politisk 
ledning 

3 3 4 9 19 

Professions 
nätverk 

2 2 3 2 (+3) 9 (12) 
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2. BAKGRUNDEN TILL NATIONELLA RIKTLINJER 
 
Denna studie behandlar implementeringen av Nationella riktlinjer för 
hjärtsjukvård. Dessa riktlinjer är resultatet av förändringar i hälso- och 
sjukvården där både interna och externa faktorer medverkat, men svensk 
sjukvård har också påverkats av idéer, synsätt och trender av mer internationell 
karaktär. Inledningsvis lämnas en kortfattad bakgrund till utvecklingen av 
nationella riktlinjer i Sverige.  
 
 
2.1 Variationer i klinisk praxis 
 
Variationer i klinisk praxis har alltid förekommit och betraktades tidigare som 
en bekräftelse på att medicin också är ”konst” vid sidan av vetenskap. Begreppet 
läkekonst omfattade variationer i kunskap och erfarenhet bland kliniker, men 
också individuella skillnader i bedömningen av patientfall. De variationer som 
eventuellt noterades accepterades i stor utsträckning av patienterna och några 
systematiska jämförelser lät sig knappast göras. Inställningen bland läkare var 
att skillnader förkom, och i de flesta fall fanns naturliga och rimliga förklaringar 
och fanns inte sådana förklaringar ville man inte gärna rota i kollegornas 
förehavanden. Stora avvikelser i handläggning som utsatte patienter för fara 
kunde naturligtvis inte accepteras, men i stort fick dessa variationer i klinisk 
praxis passera. Man kan utgå från att förhållandena i dessa avseenden var 
likartade i de flesta länder. 
 
Det var med en artikel av Wennberg och Gittelsohn (1973), som behandlade 
märkliga skillnader i antalet hysterektomier i delstaten Maine i USA, som det 
systematiska studiet av praxisvariationer slog igenom. Denna följdes av 
ytterligare studier av Wennberg och andra medicinska epidemiologer, som bl a 
visade att inställningen bland läkare till lämpliga behandlingstider 
(hospitalisering) var den faktor som hade störst påverkan på 
behandlingskostnaden (Wennberg, Gittelsohn, Shapiro 1975). In på 1980-talet 
hade det systematiska studiet av praxisvariationer blivit en etablerad verksamhet 
och en mängd arbeten visade att sådana variationer snarast var regel än undantag 
i de flesta specialiteter (Ham 1988). I Sverige genomfördes i slutet av 1980-talet 
kartläggningar inom flera medicinska specialiteter som visade på betydande 
skillnader mellan enheterna i handläggningen av patienter (Eckerlund 1988).  
 
I förklaringen av praxisvariationer utgick Wennberg och medförfattare från ett 
”mikro-perspektiv”, nämligen den enskilda läkarens preferenser vid 
bedömningen av patienter och tillämpningen av medicinska metoder 
(Wennberg, Gittelsohn 1982).  
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Man ansåg att dessa uppfattningar eller preferenser förutom individuell läggning 
kunde förklaras av skillnader i utbildning. När skillnader mellan geografiska 
områden skulle förklaras tänkte man sig att dessa bestämdes av den samlade 
verksamheten bland individuella läkare med deras olika preferenser (man skulle 
alltså summera eller aggregera ”praktikstilar” från en mängd olika läkare). En 
sådan utgångspunkt har senare förkastats till förmån för mer ”strukturrelaterade” 
teorier, där omgivningsfaktorer, uppfattade både som möjligheter och hinder, 
lyfts fram (Westert, Groenewegen 1999).Det stod emellertid klart att från att ha 
betraktats som en naturlig del av – och kanske till och med en tillgång för – den 
medicinska delen av hälso- och sjukvården, hade variationer i klinisk praxis 
(särskilt omotiverade sådana) alltmer kommit att uppfattas som ett problem.  
 
 
2.2 Evidensbaserad medicin 
 
Den moderna hälso- och sjukvården använder olika typer av kunskap. 
Utmärkande för hälso- och sjukvården är att den är klientorienterad, d v s 
kunskap ska användas för att hjälpa enskilda individer med varierande problem. 
För att göra detta möjligt samverkar ett antal yrkesgrupper i en organisation. Det 
förutsätter olika kunskapsformer: dokumenterad vetenskaplig kunskap (resultat 
från grundforskning och klinisk forskning), praktisk kunskap (”hur-kunskap”) 
som möjligen kan övas upp, och ”tyst” kunskap i form av människokännedom 
(vilket förutsätter erfarenhet). Dessutom är den moderna sjukvården ett lagarbete 
vilket innebär att ”system av kunskaper” kommer att utvecklas, där den enskilda 
kunskapen ingår i en större organisation, där olika delar är tänkta att komplettera 
varandra.  
 
Sedan början av 1990-talet har betydelsen av en bättre grund för beslutsfattande 
inom hälso- och sjukvården betonats. Åsikter om vikten av bättre underbyggda 
kliniska beslut började framföras inifrån den medicinska professionen (Eddy 
1990). Inledningsvis fokuserades på det kliniska beslutsfattandet och vikten av 
att läkaren i varje situation skulle använda bästa möjliga tillgängliga 
beslutsunderlag (evidens). Företrädarna för detta synsätt – där begreppet 
evidensbaserad medicin (”evidence based medicine” eller EBM) först lanserades 
– betonade samspelet mellan individuell klinisk expertis och extern klinisk 
evidens som integreras i det egna beslutsfattandet (Sackett m fl 1996). Senare 
har utvecklingen av extern klinisk evidens fått mer utrymme och bland många är 
det detta som är liktydigt med evidensbaserad medicin. Det underlag för 
beslutsfattande som då eftersträvas är i första hand randomiserade kliniska 
studier (RCTs) och systematiska sammanställningar av sådana studier 
(systematiska litteraturgranskningar).  
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Flera olika typer av organisationer vilka har till syfte att på ett systematiskt sätt 
söka efter, granska och sammanställa medicinsk evidens har vuxit upp, t ex det 
internationella sällskapet Cochrane Collaboration och den svenska myndigheten 
SBU. 
 
I de fall randomiserade studier inte finns tillgängliga eller inte kan användas för 
att belysa en frågeställning, används evidens av annat slag. Ett problem i 
sammanhanget är dels att möjligheten att påvisa hälsoeffekter kan kräva mycket 
stora studiepopulationer (vilket kräver samverkan över nationsgränser och 
medför stora kostnader) och dels att effekter (t ex reducerad risk att insjukna) 
kan ta lång tid att påvisa. Inslag i evidensbaserad medicin har kritiserats från 
olika utgångspunkter (Miles m fl 2003). Vad som dock torde stå klart är att den 
evidens som presenteras i bästa fall är statistiskt säkerställd på gruppnivå, men 
att den inte nödvändigtvis säger något om hur enskilda patienter ska handläggas. 
Det innebär att det individuella kliniska beslutsfattandet inte kan tillmätas 
minskad betydelse. Evidensbaserad medicin kräver större medvetenhet och en 
lokal dialog för att vara meningsfull.  
 
 
2.3 Riktlinjer – internationellt fenomen 
 
Hälso- och sjukvården har alltid varit kunskapsbaserad men tillämpningen av 
kunskap har, som framgått tidigare, resulterat i avsevärda variationer i klinisk 
praxis. Under det gångna decenniet har intresset för att utveckla 
sammanställningar av kunskap som vägledning för kliniskt beslutsfattande ökat 
starkt i många länder. Bland hälso- och sjukvårdens olika aktörer kan motiven 
för att stödja en sådan utveckling variera (Woolf m fl 1999). Hos såväl kliniska 
som andra beslutsfattare, liksom hos vårdens finansiärer, har det dock funnits en 
önskan om att riktlinjer ska vara ett verktyg för att göra vården mer likformig 
och effektiv och bidra till att minska gapet mellan klinisk praktik och 
vetenskaplig kunskap.  
 
I många länder förekommer sammanställningar av kunskapsunderlag i förening 
med rekommendationer, ofta under benämningen kliniska riktlinjer (clinical 
practice guidelines). Involverade i sådant arbete kan vara t ex nationella 
myndigheter, lokala vårdgivare och professionella organisationer. Definitionen 
av kliniska riktlinjer varierar emellertid liksom synen på vad dessa ska användas 
till. De kan förekomma som nationella rekommendationer men också i form av 
lokala varianter och vara mer eller mindre specifika till sin natur. I Sverige 
används också begreppet vårdprogram för denna typ av sammanställningar.  
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Processen för att utarbeta riktlinjer/vårdprogram kan variera; från systematiska 
studier av vetenskapliga underlag, vilka tillkommer under ledning av 
myndigheter, till mer konsensusorienterade processer inom professionella 
organisationer. 
 
En möjlighet är att indela i riktlinjer som föreskriver/påbjuder respektive 
avvisar/förbjuder ett visst beteende. I Sverige förekommer knappast den senare 
varianten i något sammanhang. En annan möjlighet är att skilja på riktlinjer som 
är tänkta som vägledning, respektive de som har karaktären av regler, vilka t o m 
kan vara kopplade till sanktioner. Inte heller den senare typen förekommer i 
Sverige. Ytterligare en indelningsgrund är symtomorienterade riktlinjer (för 
handläggning av patienter med vissa symtom), sjukdomsorienterade riktlinjer 
(för behandling av specifik sjukdom) samt metodorienterade riktlinjer (avser 
vissa diagnostiska eller behandlingsinriktade metoder) (Hurwitz 1998). Samtliga 
tre kategorier är möjliga att hitta bland svenska ”riktlinjer”.  
 
Kliniska riktlinjer eller vårdprogram är i sig inte lösningen på alla de problem 
som hälso- och sjukvården i många länder brottas med, t ex att nå balans mellan 
tillgängliga resurser och den vård som teknologiska framsteg möjliggör. 
Kliniska riktlinjer eller vårdprogram leder inte per automatik till ett förändrat 
beteende bland de kliniskt verksamma i vården. Det finns ingen enskild bästa 
metod för att implementera sådana verktyg. En metaanalys av studier som 
behandlar genomslaget av riktlinjer3 i sjukvården visar att i en stor majoritet av 
fallen kunde effekter noteras. Sannolikheten för genomslag var dock betydligt 
större för de riktlinjer som utvecklats internt inom en organisation jämfört med 
riktlinjer utvecklade på nationell nivå, där sannolikheten för genomslag var låg 
(Grimshaw och Russell 1993).  
 
Inledningsvis fokuserades intresset mot utvecklingen av program eller riktlinjer 
och man antog att faktorer som hade att göra med utvecklingen av själva 
riktlinjerna avgjorde den senare användningen. Numera finns kunskap som tyder 
på att det främst är faktorer i den mottagande miljön som är avgörande. 
Visserligen spelar attityder bland individer en roll, men kulturen inom den 
mottagande organisationen är ännu viktigare för användningen (Groll och 
Grimshaw 2003).  

                                                 

3 I studien användes följande definition av kliniska riktlinjer: ”systematically developed statements to assist 
practitioner decisions about appropriate health care for specific clinical circumstances.” 
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Som exempel på nationellt utvecklade riktlinjer av föreskrivande karaktär inom 
ett sjukdomsområde kan nämnas de brittiska s k National Service Frameworks 
(NSF). Den övergripande målsättningen har starka beröringspunkter med den 
som vägleder svenska Nationella riktlinjer, nämligen att reducera omotiverade 
skillnader i handläggning av patienter, utveckla ett mer evidensbaserat tänkande 
i hälso- och sjukvården och stödja lokala organisationer vid utvecklingen av 
lokala handlingsplaner (vårdprogram). Men det finns också betydande skillnader 
mellan de brittiska och de svenska dokumenten, vilket avspeglar skillnader i 
hälso- och sjukvårdssystemet. Till skillnad från svenska Nationella riktlinjer 
sätter den brittiska motsvarigheten (t ex National Service Framework for 
Coronary Heart Disease, 2000) upp standarder som är tänkta att tillämpas 
generellt av de lokala sjukvårdsorganisationerna inom en viss tidsram. De 
svenska riktlinjerna är mer vägledande och lämnar ett betydande 
beslutsutrymme till landsting och andra huvudmän, medan den brittiska 
varianten är en kombination av ”morot” och ”piska”, i form av utlovade 
resurstillskott och specifika mål (targets) som ska uppfyllas. En annan väsentlig 
skillnad mellan brittiska National Service Frameworks och svenska Nationella 
riktlinjer, är att de senare utvecklats i en riktning som innebär att de ska 
uppmuntra lokala beslutsfattare till att bedriva en systematisk prioritering som 
medel i att nå målet: en effektiv och behovsanpassad vård.  
 
 
2.4 En hälso- och sjukvård som hushållar med resurser 
 
Alla länder med en offentligt finansierad hälso- och sjukvård och där 
behovsprincipen ska vägleda vem som får vård brottas med frågor om hur 
resurserna ska användas på bästa sätt. Åtminstone bland beslutsfattare är det 
uppenbart att de teknologiska framstegen i allt högre grad skapar möjligheter 
som inte fullt ut kan täckas med resurstillskott, utan val måste ske mellan mer 
och mindre viktiga insatser. En rangordning och val mellan alternativ – 
prioriteringar – sker inom alla sjukvårdsystem, främst i dold form. 
Förutsättningarna att öppet redovisa prioriteringar varierar och hela ämnet 
uppfattas i många länder som något problematiskt. I Sverige gäller emellertid 
officiellt ambitionen att prioriteringar i högre grad ska redovisas öppet, även om 
det inte är utsagt i vilken form detta ska ske (Proposition 99/00:149:17).  
Regeringen har i den nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvården 
angett att ansträngningar för att tillse att resurserna utnyttjas rätt måste 
intensifieras och att dessa ska integreras i sjukvårdshuvudmännens 
planeringsarbete på alla nivåer med medvetna och öppet redovisade 
prioriteringar som följd (Proposition 99/00:149:17). 
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I sammanhanget pekar regeringen på att dilemmat med avvägningar inom 
sjukvården återfinns i alla länder och på flera håll har man försökt hantera 
situationen genom att undanta hela diagnosgrupper eller behandlingar från den 
offentliga finansieringen. Denna väg har dock endast haft marginell framgång 
och de internationella erfarenheterna talar för att detta inte är en framkomlig 
huvudstrategi för länder med generella välfärdssystem likt Sverige. 
Huvudstrategin är i stället att utveckla styrmedel som säkrar att hälso- och 
sjukvårdens resurser används effektivt och för rätt patientgrupper, menar 
regeringen. (Proposition 99/00:149:17). Man kan betrakta Nationella riktlinjer 
som ett inslag i utvecklingen av sådana styrmedel.  
 
 
2.5 Historiken kring Nationella Riktlinjer i Sverige 
 
I Dagmaröverenskommelsen för 1996 mellan staten och 
sjukvårdshuvudmännen, återfanns ett avsnitt om nationella och lokala 
vårdprogram. Avsikten var att de nationella programmen skulle utarbetas av 
Socialstyrelsen i samråd med bl a den medicinska professionen och 
brukarorganisationer och täcka större sjukdomsgrupper. De skulle innehålla 
specifika uppgifter om diagnostik, behandling, prevention, rehabilitering och 
mätbara kvalitetsindikatorer för aktuell sjukdom. Som underlag för dessa tidiga 
program avsåg man använda mer konsensusinriktade dokument vilka utarbetats 
av arbetsgrupper inom den medicinska professionen (s k state-of-the-art 
dokument). De centrala vårdprogrammen var tänkta att tillämpas i hela landet 
och sjukvårdshuvudmännen skulle kunna komplettera de nationella programmen 
med lokala versioner — där egna prioriteringar och bedömningar skulle vägas 
in.  
 
Efter en namnändring kom slutresultatet att benämnas Nationella riktlinjer och 
de första från 1996 avsåg vård och behandling av patienter med diabetes 
mellitus. Under 1998 tillkom Nationella riktlinjer för kranskärlssjukvård. 
Riktlinjerna var uppdelade på tre dokument avsedda för olika målgrupper; ett 
sammanfattande dokument som främst riktade sig till sjukvårdspolitiker och 
andra beslutsfattare på landstingsnivå, kliniska riktlinjer avsedda för sjukvårdens 
professioner samt ett med information riktad till patienter. Det var meningen att 
nationella riktlinjer skulle utgöra underlag till de regionala och lokala 
vårdprogram som skulle utformas av respektive sjukvårdshuvudman. 
Arbetet med Nationella riktlinjer har fortsatt men såväl arbetsprocess som 
inriktning har förändrats under senare år. Riktlinjerna bygger numera i högre 
utsträckning än tidigare på evidensbaserade och graderade systematiska 
översikter av den medicinska och, på senare tid, också av den hälsoekonomiska 
vetenskapliga dokumentationen inom det aktuella sjukdomsområdet.  
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Riktlinjerna tas fram i en multidisciplinär process under medverkan av ett stort 
antal forskare inom medicin, hälsoekonomi och etik samt kliniker från olika 
vårdprofessioner.  
 
År 2000 fick Socialstyrelsen i uppdrag att komplettera riktlinjerna med 
beslutsstöd för prioriteringar med utgångspunkt i det riksdagsbeslut om 
prioriteringar i hälso- och sjukvården som trädde i kraft den 1 juli 1997. Det 
innebär att riktlinjerna från 2004 innehåller en rangordning av olika insatser som 
bygger på en kombination av medicinsk (och i förekommande fall även 
hälsoekonomisk) evidens men även tar hänsyn till de etiska principerna i 
riksdagsbeslutet om prioriteringar. Det första exemplet på denna nya inriktning 
är Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård.  
 
Arbetet med att utveckla Nationella riktlinjer inom olika sjukdomsområden har 
blivit ett viktigt redskap för Socialstyrelsen i dess uppdrag att verka för att 
”frågan om prioriteringar integreras i sjukvårdshuvudmännens planeringsarbete 
på alla nivåer med medvetna och öppna prioriteringar som följd.”4 Det innebär 
att riktlinjerna alltmer har fjärmats från det område som internationellt är 
mycket stort, nämligen utvecklingen och användningen av kliniska riktlinjer 
(clinical practice guidelines). Detta område, som belystes ovan (2.3), gäller 
främst stöd för enskilda kliniker i handläggningen av patienter, och att ge 
vägledning för kliniska chefer på en lägre nivå. Bakom nuvarande Nationella 
riktlinjer finns en annan och större ambition: att vara en vägledning för 
landsting/regioner i att organisera ett helt sjukdomsområde i en tid då effektiv 
resursanvändning blivit allt viktigare, och då vården därför ska bli än mer 
behovsorienterad (”den med stört vårdbehov har företräde”) och därför kräver 
inslag av prioritering.5  
 
 
2.6 Utvecklingen av Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 
 
Om uppdraget hade varit av annan art, som att enbart visa på bästa möjliga 
evidens för det aktuella sjukdomsområdet, hade arbetet med Nationella riktlinjer 
för hjärtsjukvård kunnat bedrivas på ett helt annat sätt än vad som blev fallet. Då 
hade det sannolikt räckt med att ta fram ett medicinskt faktaunderlag – i och för 
sig en grannlaga uppgift om det ska baseras på systematisk litteraturgranskning 
av tillgängliga vetenskapliga studier.  

                                                 

4 Citat hämtat från http://www.sos.se/hs/riktprio/riktprio.htm, 040915. 
5 Frågan om att komplettera kliniska riktlinjer med dokument som har en bredare samhällsnyttoinriktning har 
aktualitet i många länder. Se t.e.x Wailoo m fl 2004.  
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Istället blev arbetet med de Nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård något 
mycket mer omfattande, eftersom den vetenskapliga medicinska evidensen 
skulle fogas samman i en mall för prioritering, där även hälsoekonomisk evidens 
(data om kostnadseffektivitet) skulle tillföras. Arbetet med riktlinjerna blev en 
läroprocess för de inblandade, i och med att de frågeställningar som genererades 
av prioriteringsambitionen inte först var uppenbar för alla. Framtagningen av det 
medicinska faktaunderlaget fick successivt anpassas till denna verklighet.  
 
Under ledning av Socialstyrelsen bedrevs arbetet i ett antal grupper vars 
sammansättning styrdes av olika principer. Till arbetsgruppen för det medicinska 
faktaunderlaget som kompletterades med författare av delavsnitt, faktagranskare 
och vidhängande referensgrupp, vilken omfattade närmare 40 personer, var 
ambitionen att hitta personer med mycket goda vetenskapliga meriter, med 
förmåga att tillämpa ett evidensbaserat tänkande och med förhoppningsvis god 
förankring i sina respektive professioner (hög grad av legitimitet).  
 
Till en projektgrupp med ansvar för det hälsoekonomiska underlaget valdes fem 
personer med erfarenhet av att söka och bedöma hälsoekonomiska studier inom 
särskilt hjärtsjukvård ut. Resultatet av dessa två gruppers arbete blev 
kunskapsunderlag som skulle vara anpassade till att sättas in i ett 
prioriteringssammanhang och att kunna ge vägledning för en rangordning efter 
angelägenhetsgrad. Fyra arbetsgrupper för prioritering inom olika 
sjukdomsområden skapades - sammanlagt drygt 30 personer – där majoriteten 
valdes ut via kontakter med relevant specialistförening, och där ambitionen var 
att täcka in olika vårdprofessioner med klinisk förankring, olika vårdnivåer och 
med god geografisk spridning över landet. Slutligen formerades en styrgrupp för 
sammanvägning av underlag och bedömning av slutlig rangordning 
(prioritering) som omfattade knappt 20 personer. I denna återfanns deltagare 
från de andra grupperna kompletterade med personer som besitter kunskap om 
prioritering.  
 
Det går inte att bedöma huruvida Socialstyrelsens ambitioner när det gäller 
sammansättning av och legitimitet för de olika grupperna har infriats. 
Representanter för myndigheten har förklarat att man i det stora hela bedömer 
att ambitionerna uppfyllts men att man på någon punkt möjligen kunde ha varit 
bättre beträffande geografisk representation och medverkan av ytterligare 
yrkesgrupper. Att fördela uppdragen geografiskt har haft två syften, dels att få 
med olika behandlingstraditioner och dels att få spridning bland de personer som 
tillägnar sig tankarna bakom riktlinjerna, där avsikten är att dessa på hemmaplan 
ska kunna verka för förståelse för vad riktlinjerna representerar.  
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Visserligen har de olika grupperna arbetat var för sig men Socialstyrelsen har 
även samlat alla experter i prioriteringsgrupperna till upptakts- och 
avslutningsmöten där synpunkter har kunnat ventileras. Myndigheten har strävat 
efter öppenhet så att alla inblandade ska vara medvetna om vad som pågår och 
vilka överväganden som har gjorts. Ett antal informationsmöten har också hållits 
med kardiologsammanslutningar och sjukvårdshuvudmän under arbetets gång. 
Någon fullständig täckning av alla relevanta intressenter har det dock inte varit 
frågan om. Man kan konstatera att representanter för patientorganisationer har 
varit med i referensgruppen för det medicinska faktaunderlaget men inte vad 
gäller prioriteringsarbetet.  
 
I prioriteringsgrupperna blev det uppenbart att det medicinska faktaunderlaget i 
dess första version inte besvarade nödvändiga frågor om evidensgradering, 
behov och effekter av åtgärder. Den uppdelning som ska gälla för 
prioriteringsarbetet måste återspeglas i kunskapsunderlagen – denna nödvändiga 
förändring i processen lärde man sig efter hand. En ny erfarenhet var också att 
väga in hälsoekonomiska underlag med dess speciella nyttobegrepp (vunna 
levnadsår m m). Modellen för att göra prioriteringar utgår från erfarenheter i t ex 
Östergötland och Västra Götaland samt inom Svenska Läkaresällskapet. Arbete 
lades ned på att diskutera och söka nå förståelse för uppbyggnaden av 
prioriteringsordningen, en 10-gradig skala, och hur denna ska uppfattas. Att 
skapa samsyn kring detta krävde viss ansträngning.  
 
Bedömningar inom hälso- och sjukvården är inget ”fyrkantigt”, det finns alltid 
situationer som inte passar in i ”mallen”. Det innebär att man genom arbetet med 
riktlinjerna inte har löst alla problem som kan uppstå och att riktlinjer inte 
lämnar svar på alla frågor som kan uppstå inom landstingen. Det kan t ex gälla 
hur man ska bedöma multisjuka, där hjärtåkomman bara är en del i 
sjukdomsbilden, eller gränsdragningen mellan rutinsjukvård och experimentell 
verksamhet.  
 
Bland de ansvariga för utarbetandet av riktlinjerna finns uppfattningen att 
resultatet ska uppfattas som ett ”grovt regelverk”, att det absolut inte är någon 
”kokbok” i vilken sjukvårdshuvudmän kan läsa i detalj hur de ska handla och 
det vore olyckligt om landsting och regioner använde listan utan egen 
bearbetning. Istället tänker personerna bakom utvecklingen av NRH att 
riktlinjerna ska spela rollen av ”input” i en självständig lokal process där såväl 
politiker, som sjukvårdsledningar och professionsföreträdare ska ingå. 
Myndigheten kan inte föreskriva hur huvudmännen ska arbeta men kan lämna 
vägledning.  
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Verksamhetsföreträdarna ska initiera en diskussion om den egna rangordningen 
och möjligheten att uppfylla alla önskningar om tänkbara medicinska insatser, 
vilken kan mynna ut i en konsekvensanalys för prioritering och eventuella 
bortval. Konsekvensanalysen kan sedan fungera som underlag för politiska 
beslutsfattare.  
 

”Det är [också] viktigt att man hittar former för en fortlöpande dialog mellan 
politiker, sjukvårdsadministratörer och verksamhetsföret rädare som ett led i 
beslutsprocessen. Rätt använda bör sådana beslutsunderlag vara ett första steg 
mot en mer behovsstyrd hälso- och sjukvård.”  

Socialstyrelsen 2004, 19  
 
Riktlinjerna innehåller förvisso en rangordning av kombinationer av 
sjukdomstillstånd och åtgärder (baserade på svårighetsgrad, effekter och 
kostnadseffekter) men hur denna rangordning ska anpassas till lokala 
förutsättningar är något som varje huvudman måste ta ställning till. 
Socialstyrelsen är noga med att påpeka att riktlinjerna inte lägger fast någon 
miniminivå för hjärtsjukvården utan att detta ytterst är en politisk fråga.  
Socialstyrelsen hyser uppfattningen att de nationella riktlinjerna bör uppfattas 
som ett sjukvårdspolitiskt dokument och inte som ett medicinskt dokument, 
avsett enbart för verksamhetsnivån.  
 
När riktlinjerna ska omsättas i lokala planer gäller det för inblandade i denna 
process att förstå vilka utgångspunkter Socialstyrelsen tillämpat för att komma 
fram till det aktuella resultatet. En remissversion överlämnades till 
landsting/regioner och intresseorganisationer samt professionens egna 
grupperingar och remisstiden varade från maj till november 2003. 6 Därefter 
genomfördes några mindre justeringar av dokumentet och en slutlig version 
publicerades i juni 2004.7  
 
 
2.7 Implementering av Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 
 
De riktlinjer för hjärtsjukvård som Socialstyrelsen publicerade i slutlig form 
under 2004 innehåller ingen detaljerad information om hur landsting/regioner 
ska agera med anledning av dokumentet.  

                                                 

6 För analys av remisser se kapitel 4 Remissvaren från Berörda Landsting & regioner. 
7 Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård 2004 – Beslutstöd för prioriteringar och Socialstyrelsens riktlinjer 
för hjärtsjukvård 2004 – Det medicinska faktadokumentet. 
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Skälen till detta är (a) att myndigheten inte kan föreskriva hur 
sjukvårdshuvudmännen ska agera och (b) att det knappast går att i detalj 
föreskriva hur ett genomförande (en implementering) på regional och lokal nivå 
ska utformas. Förutsättningarna varierar antagligen i hög grad mellan 
huvudmännen och någon enhetlig process är vare sig lämplig eller möjlig i detta 
sammanhang. Det innebär dock inte att det inom Socialstyrelsen helt saknas en 
föreställning om vad som bör ske hos huvudmännen med anledning av 
riktlinjerna.  
 
Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård betraktas inte som ett renodlat medicinskt 
dokument utan som ett sjukvårdspolitiskt underlag, vilket innebär ett bredare 
deltagande i en implementeringsprocess än bara från kliniskt verksam 
sjukvårdspersonal. Riktlinjerna ska inte användas av den enskilda klinikern i 
mötet med patienter, utan fungerar som underlag på en annan beslutsnivå. 
 
Riktlinjerna innehåller en vertikal rangordning inom ett sjukdomsområde (efter 
en viss modell med en viss typ av underlag). Det torde stå klart att 
Socialstyrelsen tycker att detta är en bra arbetsmodell och att en sådan 
rangordning bör kunna komma till stånd även regionalt och lokalt. 
Socialstyrelsen föreställer sig någon form av organiserat mottagande för 
riktlinjerna inom landsting/regioner. Det kan innebära att uppdrag lämnas till 
verksamhetsnivån (läkare och andra professioner) att analysera innehållet i 
vården, med utgångspunkt i den rangordning som presenteras i riktlinjerna. 
Detta innebär också att innehållet i vården kan komma att ändras, så att man gör 
mer av något och mindre av annat. Här ingår också ett klargörande kring 
indikationsgränser – i vilket läge insatser är aktuella. Hur mycket praxis kan 
komma att ändras beror givetvis på utgångsläget i sjukvårdsorganisationen 
(aktuell praxis) och regionala och lokala förutsättningar. I de fall organisationen 
då upplever resursbrist – i det fall man avser att följa riktlinjerna – ska en 
konsekvensbeskrivning presenteras för politiska beslutsfattare. I de fall ett 
politiskt ställningstagande om utbudsminskning blir aktuellt utgör 
konsekvensbeskrivningarna ett viktigt beslutsunderlag. Riktlinjerna ska framför 
allt uppmuntra till en fortlöpande dialog mellan politiker, 
sjukvårdsadministratörer och verksamhetsföreträdare.  
 
Detta är mycket kortfattat de viktigaste inslagen i en tänkt 
implementeringsprocess såsom Socialstyrelsen föreställer sig den; någon form 
av process som omfattar olika kategorier av beslutsfattare, tydliga uppdrag och i 
slutänden förändrad praxis. Frihetsgraderna för sjukvårdshuvudmännen att välja 
angreppssätt måste dock betraktas som stora. Någon standardiserad process kan 
vi inte förvänta oss. De nationella riktlinjerna ger inga svar på frågan hur 
landsting/regioner ska organisera vården.  
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De ger en vägledning om vilka insatser som är mer eller mindre angelägna, 
utifrån en modell där man sökt ta hänsyn till medicinsk evidens, 
hälsoekonomiska studier och den etiska plattformen i riksdagsbeslutet om 
prioriteringar. Riktlinjerna kan uppfattas som ett avancerat diskussionsunderlag 
för vidare dialog och handling på det regionala och lokala planet. 
 
 
2.8 Socialstyrelsens informationsaktiviteter 
 
Det har sedan 2003 bedrivits aktiviteter från Socialstyrelsens sida som har syftat 
till att informera och skapa diskussion om NRH för hjärtsjukvård. Främst har det 
inneburit att personer som har varit aktiva inom utvecklingen av NRH och 
medarbetare inom Socialstyrelsen har medverkat i sammankomster med bland 
annat professioner, organisationer och landsting. 

Tabell 5: Aktiviteter som har genomförts i syfte att presentera och informera om NRH 

Datum Aktiviteter 

2003 

8 maj Kardiovaskulärt vårmöte Älvsjö 7 - 9/5 "MADIT II STUDIEN - VAD BETYDER DEN 
FÖR SVENSK KARDIOLOGI"? Diskussion av en del av SoS Nationella riktlinjer för 
hjärtsjukvård.  

Representanter: Personer aktiva i utvecklingen av NRH för hjärtsjukvård Åhörare: 
läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster m fl inom hjärtsjukvård från hela landet. 

26 maj Presentation av bl a SoS Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård i Västra Götaland. 

Deltagare: Representanter från professionen i utvecklingen av NRH 

Åhörare: EpC och ordföranden för alla sektorsråd.  

2 juni Presentation av SoS Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård i Umeå. 

Deltagare: Profession från utvecklingen av NRH samt representanter från 
Socialstyrelsen. 

Åhörare: Hjärtcentrums verksamhetschefer, läkare och avdelningschefer  

5 juni Föredragning av Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård i södra sjukvårdsregionen 

Deltagare: Profession och styrgrupp från utvecklingen av NRH för hjärtsjukvård, 
representanter från Socialstyrelsen.  

Åhörare: Representanter för Regionsamverkansnämnden i Region Skåne, 
Tylösand. 

6 juni Presentation av SoS Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård i Landstinget Kronoberg.  

Deltagare: Profession från utvecklingen av NRH samt representanter från 
socialstyrelsen.  

Åhörare: Verksamhetschefer och avdelningschefer.   
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12 juni Presskonferens SoS utgående från SoS Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 

 

Datum Aktiviteter 

2003 

9 september Föredragning Nationella riktlinjer Hjärtsjukvård inkl. prioritering hos Uppsala läns 
landsting. 

Deltagare: Profession från utvecklingen av NRH. 

Åhörare: Öppet för alla i landstinget. 

25 september Svensk Internmedicinsk fortbildningsvecka i Västerås. Prioriteringar inom 
hjärtsjukvård - praktiska konsekvenser i svensk sjukvård med fokus helt på SoS 
Nationella riktlinjer hjärtsjukvård 

 

30 september Ämneskonferens Svenska Cardiologföreningen år 2003 med fokus helt på SoS 
Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård.  

Deltagare: Profession och styrgrupp från utvecklingen av NRH samt representanter 
från Socialstyrelsen.  

Åhörare: Kardiologier och övrig vårdpersonal inom hjärtsjukvården från hela landet. 

 

8 oktober SK-kurs Stabil och instabil kranskärlssjukdom i Uppsala. Prioriteringar vid 
kranskärlssjukdom med utgångspunkt SoS Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. 

14 oktober Prioriteringar inom sjukvården för Södra Regionvårdsnämnden. 

Deltagare: Profession från utvecklingen av NRH 

Åhörare: Regionala medicinska råd, chefläkare södra sjukvårdsregionen, politiker 
och administratörer från landstingen  

30 oktober Föredragning av NRH för hjärtsjukvård i Gävleborgs landsting 

Deltagare: Profession från utvecklingen av NRH samt representanter från 
socialstyrelsen. 

Åhörare: Samverkansnämnden 

27 november Presentation av NRH för hjärtsjukvård på Landstingsförbundet  

Deltagare: Profession från utvecklingen av NRH samt representanter från 
Socialstyrelsen.  

Åhörare: Landets Landstingsdirektörer  
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Datum Aktiviteter 

2004 

6 februari Regionmöte kardiologi för landstingen i Värmland och Örebro, med halvdags fokus 
på NRH för hjärtsjukvård 

Deltagare: Profession från utvecklingen av NRH 

Åhörare: Ett 100-tal läkare och sjuksköterskor  

1 april Föreläsning "Prioritering i sjukvården" i samband med vidare utbildningsmöte för 
Medicinska och Kardiologiska kliniken vid Södersjukhuset. 

Deltagare: Profession från utvecklingen av NRH. 

Åhörare: Cirka 40 åhörare.  

6 april Heldagsseminarium Med temat "Prioriteringar inom sjukvården" i Växjö  

Deltagare: Profession från utvecklingen av NRH 

Åhörare: Landstingsfullmäktige, utskottsledamöter, driftenheternas 
ledningsgrupper, uppdragsavd, planeringsavd.  

19 april Halvdagsseminarium Prioriteringar inom sjukvården - valfrihet och vårdgarantier" i 
Varberg för Landstinget Halland 

Deltagare: Profession från utvecklingen av NRH 

Åhörare: 80 deltagare förvaltningschefer, verksamhetschefer, chefläkare, 
Landstingspolitiker 

22 april Deltagande utbildningsdag anordnad av Läkemedelskommittén  i 
Landstinget Kronoberg om NRH för hjärtsjukvård.  

Deltagare: Profession från utvecklingen av NRH. 

Åhörare: 90 - 100 deltagare (verksamhetschefer, läkare, sjuksköterskor) varje 
halvdag. 

7 maj Utbildningsdag Landstinget i Sörmland om prioritering i sjukvården med speciell 
inriktning mot hjärtsjukvård och då med fokus helt på SoS Nationella riktlinjer 
hjärtsjukvård.  

Deltagare: Profession från utvecklingen av NRH. 

Åhörare: 40 - 45 deltagare - läkare, sjuksköterskor från såväl primärvård som 
sjukhuskliniker.  

8 oktober SK-kurs Stabil och instabil kranskärlssjukdom i Uppsala. Prioriteringar vid 
kranskärlssjukdom med utgångspunkt SoS Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. 
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3. PRELIMINÄR TEORI 
 
Undersökningen har en beskrivande och till viss del förklarande ambition. Vår 
metodologiska förebild är den jämförande fallstudien (multiple-case-study). 
Under optimala omständigheter kan en sådan studie visa hur faktorer som är 
närvarande respektive frånvarande producerar olika utfall inom två grupper av 
”fall” (se fig 1). En optimal design kan, om den genomförs till punkt och pricka, 
framstå som mycket elegant och klargörande. Den fungerar emellertid bäst om 
man arbetar med en faktor som ”oberoende variabel”, som ska förklara utfallet. 
En sådan design förutsätter emellertid ingående kunskaper om de ”fall” som 
inkluderas i studien. Låt oss illustrera med vår egen studie om implementering 
av nationella riktlinjer. 
 
Om det vore så (vilket det inte är) att vi utgick från föreställningen att 
”storleken” på landsting i väsentlig grad skulle avgöra hur man tar till sig 
innehållet i nationella riktlinjer, borde vi välja en grupp med ”stora” och en 
grupp med ”små” landsting. Ett problem skulle vara att dra gränsen mellan 
”stora” och ”små” landsting” (men det bortser vi från just nu). Vår uppläggning 
av studien skulle då kunna se ut så här: 
 
Figur 1: Optimal design av en jämförande fallstudie 
              Grupp 1             Grupp 2 

                    

 

 

                                  Faktor X             Faktor X 

        närvarande                                  frånvarande 

                                                         Demonstrera olika utfall 

 

 Demonstrera lika utfall   Demonstrera lika utfall 

 

Detta är tveklöst en ”elegant” design, som följer gängse metodböcker (Yin 
2003). Vi ställdes dock inför flera överväganden vid uppläggningen av den 
aktuella studien. Vi önskade dels följa processen i flera landsting och regioner i 
syfte att beskriva denna (en deskriptiv ambition). Dels önskade vi utveckla 
studien i riktning mot en förklarande ambition. Vi befann oss dock inte i det 
läget att vi kunde följa en ”optimal” design (figur 1).  
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Skälen var flera; för det första saknade vi i utgångsläget ingående kunskaper om 
”fallen” (urvalet följde andra principer än vad som vore motiverat om man 
önskar demonstrera ”lika” respektive ”olika” utfall) och för det andra (vilket är 
viktigare) trodde vi inte att man kan betrakta implementering av nationella 
riktlinjer så ”endimensionellt” som ovanstående idealdesign förutsätter. Vi tror 
nämligen att flera faktorer är viktiga att beakta. För det tredje finns ingen 
entydig kunskap om vilka ”faktorer” som spelar roll vid implementering av den 
typ av dokument som de nationella riktlinjerna representerar. Vår bedömning 
var att det måste bli en mer explorativ studie där vi, förutom beskrivning av 
fallen, kan testa ett antal faktorer som vi – med utgångspunkt i litteratur från 
implementeringsforskning och från implementering av kunskapsdokument i 
hälso- och sjukvårdsmiljö – har anledning att beakta.  
 
Vår utgångspunkt är att varje landsting och region utgör ett separat ”fall” som 
det finns anledning att beskriva i sig men eftersom vi arbetar med fyra sådana 
fall finns möjligheten att använda styrkan i en jämförande studie för att tydligare 
demonstrera hur förutsättningarna varierar mellan landsting och regioner. Vi har 
då möjlighet att testa ett antal i förväg identifierade faktorer som vi har 
anledning att tro påverkar när det gäller hur man regionalt och lokalt tar emot ett 
dokument som nationella riktlinjer. Vi måste beakta faktorer som kan antas vara 
generella för alla sjukvårdshuvudmän samt sådana som kan vara unika för ett 
”fall”. Vi måste också vara öppna för olika kombinationer av faktorer som vid 
en viss tidpunkt kan påverka processen.  
 

"The fact that behaviour takes place within a relatively isolated context may 
mean that a certain proportion of the explanation of this behaviour may be 
found among factors extrinsic to all systems - universal factors - and a certain 
proportion may be found among factors that are intrinsic to particular systems 
and not generalizable across systems."  

 Przeworski och Teune,1970,s. 13 
 

Det skulle också kunna uttryckas så här: vi tror att vissa förutsättningar vid 
implementering av ett dokument som nationella riktlinjer gäller för alla 
landsting och regioner, men att det bland huvudmännen också kan finnas 
specifika förutsättningar som avgör hur de enskilt kommer att agera. Det finns 
en betydande kunskap i tidigare studier som avser faktorer som påverkar 
implementering i allmänhet – och det ska vi dra nytta av – men det kan också 
finnas erfarenheter från implementering av just kunskapsdokument i en hälso- 
och sjukvårdsmiljö, som även bör vägas in. I bästa fall kommer vi att kunna säga 
något om allmänna (generella) förhållanden bland landsting och regioner, och 
kanske även kunna säga någon om vilka faktorer som påverkar förutsättningarna 
att ta till sig nationella riktlinjer under specifika omständigheter.  
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Studien har alltså en explorativ ambition och det finns anledning att gå vidare 
och testa aktuella faktorer i andra miljöer (bland andra grupperingar av ”fall”).  
 
 
3.1 Implementering 
 
Detta är framför allt en studie av implementering (genomförande), där 
Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård står i centrum. Forskning om 
implementering i offentlig sektor har en drygt 30-årig historia som är kantad av 
studier som pekar ut ”misslyckanden”. Trots tre decennier av empiriska studier 
finns inte någon vedertagen ”teori” att utgå från vid undersökning av 
genomförande av offentlig politik (program, reformer etc.). Den s k uppifrån-
och-ned ansatsen (top-down) bygger på ett traditionellt kontroll- och 
styrningsperspektiv, som utgår från ett antagande om att beslut fattas på en nivå 
och verkställandet sker på en annan nivå. Man antar vidare att det finns tydliga 
avsikter och mål för det som ska implementeras. Hinder som uppstår – i form av 
ovilliga genomförare – ska undanröjas. Den som följer upplägget för en sådan 
studie utgår explicit eller implicit från föreställningen att de viktigaste 
beslutsfattarna finns i toppen. Denna ansats kom emellertid att ifrågasättas av 
företrädare för den s k nedifrån-och-upp skolan (bottom-up), vilka främst 
intresserar sig för attityder och handlingar bland aktörer i den organisation som 
ska verkställa besluten. Av mindre intresse är om några egentliga avsikter och 
mål är formulerade i toppen (hos avsändaren) och om dessa förverkligas.  
 
Vi tror inte att någon av dessa ”traditionella” ansatser är fruktbara i samband 
med en undersökning av implementering av nationella riktlinjer, utan vi lutar 
mera åt de ”synteser” som vuxit fram. En sådan är Sabatiers (1988) Advocacy 
Coalition Framework (ACF) som tar hänsyn till olika ”intressenters” 
uppfattningar (belief system) men också anlägger ett strukturellt perspektiv, i så 
motto att ramen för genomförandet beaktas (t ex politiska, ekonomiska och 
legala hinder).  
 
Vi har valt en ansats där den mottagande organisationen står i centrum. Vi börjar 
kartläggningen av genomförandet och dess förutsättningar på kliniknivå och rör 
oss därefter uppåt i organisationen inom de landsting och regioner som ingår i 
undersökningen. Det innebär dock inte att vi bortser från den nationella nivån 
och det arbete som Socialstyrelsen lagt ned på att utveckla riktlinjerna, eller om 
det faktiskt finns avsikter och tankar bakom dessa riktlinjer, som bör följas upp. 
Vi anlägger ett aktör-strukturperspektiv där både inställningen till nationella 
riktlinjer bland olika aktörer är viktigt, samt ramverket (andra beslutsnivåer) 
runt dessa aktörer.  
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Det är viktigt att ställa sig frågan vad det är som egentligen ska implementeras. 
Är det ett färdigt ”program” eller är det en idé om ett arbetssätt? Vi anser att 
man ska utgå från föreställningen att implementeringen av nationella riktlinjer 
ska resultera i något, men att detta något kan vara av olika slag. Vi skiljer i det 
sammanhanget på process, output och outcome. Med outcome avses 
uppfyllandet av det yttersta målet för riktlinjerna, vilket vi uppfattar som en 
”likvärdig vård av hög kvalitet”. Vår studie kan dock inte lämna något svar på 
frågan i vilken grad ”outcome” uppnås. Istället ägnar vi oss åt process och 
output. Processen är svår att ha någon uppfattning om i förväg; den innebär 
någon form av agerande med anledning av riktlinjerna, men det går inte att i 
förväg uttala sig om vilken nivå på handlande det kan bli frågan om. Vi tror att 
processen kan påverkas av flera faktorer (se vidare nedan). Med output avser vi 
konkreta åtgärder och resultat – som kanske på längre sikt leder fram till 
”outcome”. Vad det kan handla om är t ex konkreta uppdrag inom en 
organisation att agera med anledning av riktlinjerna, en utvecklad dialog mellan 
olika nivåer i landsting/region med utgångspunkt i riktlinjerna och inslag av 
prioritering som kan avläsas i vårdprogram eller i form av en rangordning och 
eventuella bortval.  
 
 
3.2 Teoretiskt ramverk för undersökningen 
 
Inom ramen för en jämförande fallstudie är det lätt att fastna i en omfattande och 
planlös datainsamling om projektgruppen från början saknar en teoretisk 
”karta”. Vi hade från början inställningen att denna studie måste styras av en 
teoretisk ram, annars blir datainsamlingen och analysen av data omöjlig att 
hantera och det blir svårt att ta fram meningsfull kunskap. Vi valde att låta 
undersökningen bestå av tre olika delar, som är tänkta att stödja varandra. Vi 
avser att hålla fast vid detta upplägg under hela arbetet – alltså även i kommande 
rapporter.  
 
3.2.1 Del 1. Faktorer för passform mellan NRH och landsting/region. 
Frågan om “passform” (“goodness of fit”) mellan det ”program” som ska 
introduceras och den aktuella organisationen är central vid studier av 
policyimplementering. Ett visst program passar helt enkelt bättre in hos en typ 
av organisation än hos en annan (Scharpf 1978). Här återfinns både den 
”tradition” och erfarenhet som organisationen har utvecklat inom 
nyckelområden, liksom vårdorganisatoriska och politiska förhållanden. Vi 
kommer att använda dessa faktorer för att förklara de skillnader och likheter vi 
kan observera mellan landsting/regioner i utvecklingen av en process för att ta 
till sig innehållet i NRH (en implementeringsprocess).  
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Tabell 2: Analysmodellen över passform 

Passform mellan NRH och den aktuella organisationen 

I vilken grad passar de krav NRH ställer på organisationen förhållanden inom landsting och region? 

1. Organisatorisk passform (vårdorganisationen på landstings-regionnivå) 

Vi beaktar den befintliga vårdorganisationen och pågående strukturförändringar 

2. Organisationens kapacitet (politiska förhållanden, opinionstryck, ekonomisk kris) 

Det är viktigt att inkludera förhållanden (”ecological capacity”) som sätter upp hinder eller på annat 
sätt påverkar möjligheten att förändra (Goggin 1990). Det kan vara ekonomiska, politiska eller andra 
mer situationsbundna faktorer. Till situationsbundna faktorer räknas t.ex. uppmärksamhet i media och 
uppmärksammade medicinska händelser. 

3. Tradition 

3a EBM (landstingsnivå, verksamhetsnivå) 

NRH utgår i hög grad från ett evidens-perspektiv (evidens based medicin, EBM, samt ett 
hälsoekonomiskt perspektiv). Det är betydelsefullt vilken tradition som förekommer inom 
organisationen (landsting och vårdorganisationen) med avseende på ett systematiskt angreppssätt 
för att bevaka och förändra vårdens praxis. Tillämpas t.ex. en mer ”anarkistisk” lösning där praxis är 
summan av de individuella besluten, och kliniska beslutsfattare är fria att utveckla och förändra sin 
praktik? Eller förekommer mer systematiska försök att påverka och ”styra” kliniska aktiviteter? Vi utgår 
från empiriska observationer av bl a Dopson m fl (2003). 

3b Systematisk prioritering 

I all sjukvård förekommer prioritering. Vi är intresserade av om en ”tradition” av mer systematisk 
prioritering förekommer, där man söker ta ett samlat grepp i denna fråga. Detta gäller såväl 
landstinget som helhet som varje vårdenhet. Frågan är dock hur man betraktar 
prioriteringsproblematiken; som en teknisk fråga eller en fråga där olika aktörer, t ex politiker, har en 
roll att spela och där processer och dialoger måste utvecklas. 

 
3.2.2 Del 2. Ansvarsfördelningen vid implementering av NRH 
Vi intresserar oss för den ansvarsfördelning som sker inom mottagande 
organisation med anledning av NRH. Vi utgår från the Ambiguity-Conflict 
Model of Policy Implementation (Matland 1995). Var i organisationen ansvaret 
placeras avgörs i stor utsträckning av hur olika aktörer uppfattar NRH; om man 
ansluter sig till dess övergripande mål (låg eller hög grad av konflikt) samt hur 
man uppfattar medel för att omsätta NRH i praktisk handling (tydliga eller 
diffusa). I ett läge där flera tydliga mål existerar jämsides kan resultatet bli en 
konflikt som måste lösas genom förhandling mellan olika parter. Likaledes är 
läget ett annat när valet av lämpliga medel för genomförandet ter sig självklart 
jämfört med ett där valet av medel är osäkert och måste bli föremål för en lokal 
läroprocess. I en situation där flera tydliga mål existerar och medel för 
genomförande är entydiga löses ofta konflikten på ”hög nivå” i organisationen.  
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I en situation med stor osäkerhet i alla avseenden flyttas vanligtvis ansvaret 
längre ned i organisationen, där antingen en läroprocess eller en 
förhandlingssituation vidtar. När denna är klar kan ansvaret för avgörande 
senare flyttas uppåt i organisationen (Matland 1995). 

Tabell 3: Analys av ansvarsfördelning inom fa llen 

Ansvarsfördelning vid regional/lokal implementering av NRH 

1.  Var i organisationen (landsting och region) kommer NRH att hanteras?  
     Förändras ansvarsfördelningen över tiden? 

2.  Vi skiljer mellan den politiskt-administrativa delen av organisationen och verksamheten  
     som domineras av vårdprofessioner.  

 
 
3.2.3 Del 3. Implementeringsprocessen utifrån ett aktör-strukturperspektiv.  
Vi utgår här från ett aktör- strukturperspektiv vid implementering av riktlinjerna 
(Lundquist 1987). Varje aktör (individ eller organisation), ingår i ett större 
sammanhang som påverkar utrymmet för handlingar. En struktur kan vara mer 
formell – ett landsting- eller mer informell – professionella grupperingar. Ett 
landsting kan vara en aktör, men samtidigt utgöra en struktur för en 
sjukhusklinik. Vi ser den nationella nivån som den mest övergripande 
strukturen. Strukturer skapar möjligheter men kan också utgöra ett hinder för 
förändring. Aktörer kan anpassa sig till strukturer, men också försöka påverka 
dessa. Olika mål och strategier förekommer hos olika kategorier av aktörer inom 
ett landsting/en region. 
 
Vi undersöker dels landstinget och dess omgivning, t ex sjukvårdsregionen, och 
dels det utvalda sjukhuset och dess omgivning (d v s landstinget/regionen som 
helhet). Vi beaktar särskilt förekomsten av ”påskyndare” och ”opinionsledare” 
som vi kan identifiera. 
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Tabell 4: Analysens aktör - strukturperspektiv 

Aktörer handlar inom ramen för en struktur 

Hur handlar olika aktörer och vilken roll spelar omgivningen? 

1. Sjukvårdens hierarki 

Landstinget/regionen och dess omgivning. Aktörer på landstingsnivå, politiska, administrativa och 
professionella, samt aktörer utanför landstinget/regionen. 

2. Opinionsledare 

En typ av aktör vid implementering av medicinska kunskapsdokument är ”opinionsledaren”. Enligt 
Lacock m fl (2001) kan man urskilja ”vetenskapliga opinionsledare”, som tar ställning till substansen i 
olika studier, och mer ”praktiknära opinionsledare” som påverkar kollegor lokalt. En ”opinionsledare” 
kan vara en ”formell ledare” men det kan också vara någon som kontrollerar ”kritisk” information - 
någon som är viktig i en lokal process av förhandling kring ny information. En ”opinionsledare” kan 
”stödja” förändring, men kan också vara ”fientligt” inställd till förändring. 

3. Påskyndare (”fixer”) 

En annan typ av aktör vid implementering är ”påskyndaren” (”fixer”). En ”påskyndare” kan vara en 
individ, men är vanligen en organisation, grupp eller koalition (nätverk). En ”påskyndare” kan utses av 
den som önskar driva utvecklingen i viss riktning men det kan också vara en självpåtagen roll. En 
”påskyndare” kan agera utifrån egenintresse men också arbeta enligt ett tilldelat uppdrag eller mandat 
(Bardach 1977). 
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4. REMISSVAREN FRÅN BERÖRDA LANDSTING OCH 
REGIONER 
 
Under hösten 2003 inbjöd Socialstyrelsen bland andra huvudmän, 
specialistgrupper och intresseorganisationer att lämna synpunkter på NRH. 
Innan vi går vidare med att redovisa resultatet från vår intervjustudie kan det 
vara lämpligt att kortfattat redogöra för innehållet i de remissvar som de berörda 
landstingen och regionerna skickade in till Socialstyrelsen under slutet av 2003. 
Våra frågeställningar är följande: 

1. Framgår det vilka nivåer i landstinget/regionen som har deltagit i 
remissförfarandet? 

2. Hur involverade var politiker, tjänstemän, profession och vårdpersonal i 
remissförfarandet? 

3. Hur uppfattar olika ledningsnivåer möjligheterna att delta i remissarbetet? 
4. Vilka uppfattningar framkommer gällande för- och nackdelar med 

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård? 
 
 
4.1 Landstinget Sörmland  
 
När Landstinget Sörmland mottog remissversionen av NRH fanns inledningsvis 
en ambition att involvera politiker, tjänstemän och profession i remissarbetet. 
Men ledningen för landstinget insåg ganska snart att det blev ett alltför 
omfattande arbete och föreslog istället att den regionala samverkansnämnden 
borde utgöra remissinstans. Det innebär att Landstinget Sörmland inte har 
avlämnat ett eget remissvar till Socialstyrelsen.  
 
 
4.2 Landstinget Västernorrland  
 
Förutom två remissvar från Landstinget Västernorrland har Socialstyrelsen 
mottagit ett yttrande från norra samverkansnämnden som är författat av 
regionala chefssamrådet för hjärtsjukvård i norra sjukvårdsregionen. Det nämns 
att primärvården har varit inblandad i sjukvårdsregionens remiss när det gäller 
främst prevention, stabil angina pectoris, hjärtsvikt och rehabilitering. Av de två 
svaren från Landstinget Västernorrland har det ena lämnats av 
hjärtsektionschefen vid Sundsvalls sjukhus och det andra av hjärtsektionschefen 
vid Härnösands sjukhus. Det framgår att politiker och tjänstemän inom 
Landstinget Västernorrland inte har varit delaktiga i remisskrivandet.  
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I de tre yttrandena kommenteras NRH som ett viktigt dokument som är väl 
underbyggt - men det finns några återkommande synpunkter:  

• Ett ifrågasättande om tillräcklig hänsyn har tagits i NRH till att olika 
huvudmän har utvecklat olika medicinsk praxis.  

• Vidare ifrågasätts om alla huvudmän kan leva upp till 
rekommendationerna i NRH, som exempelvis att bygga upp olika former 
av kompetenser.  

• De begränsade möjligheterna vid små och medelstora sjukhus att utföra 
PCI. 

• Beslutfattares, patienters och anhörigas små möjligheter att förstå och 
använda rangordningslistan med tanke på dess nuvarande utformning. 

• Hur riktlinjerna ska användas när det saknas vidare kunskap om samspelet 
mellan vertikala och horisontella prioriteringar. 

 
 
4.3 Region Skåne  
 
Den södra sjukvårdsregionen har genom det regionala medicinska rådet för 
hjärta/kärl utarbetat ett remissvar som varje huvudman i regionen fick ta 
ställning till. Detta remissvar har diskuterats vid olika möten för att slutligen 
tillställas Socialstyrelsen. Politiker och tjänstemän inom Region Skåne, eller 
representanter för primärvården, har inte så vitt vi kan bedöma deltagit i arbetet. 
Av remissvaret att döma uppfattar den södra regionen NRH som ett gediget 
dokument och de anmärkningar mot de medicinska prioriteringarna som 
framförs är marginella. Den södra sjukvårdsregionen uppger att den kan svara 
upp mot de rekommendationer som finns i NRH. Det finns dock ett frågetecken 
med avseende på hur patienter ska kunna få en likvärdig vård när medlet för att 
genomföra NRH är de vårdprogram som utformas av landstingen och regionerna 
själva.  
 
 
4.4 Västra Götalandsregionen 
 
Västra Götalandsregionens remissvar är utarbetat av sektorsrådet för 
hjärtsjukvård (se vidare i kap 5 ”Förutsättningar för passform”) och Hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen har ställt sig bakom detta yttrande. Västra Götalandsregionen 
beskriver NRH som ett dynamiskt dokument som därför ständigt kräver 
uppdatering. I yttrandet ställs frågan vad som sker om regioner, sjukhus eller 
läkare väljer att inte följa NRH. Det poängteras att det måste finnas en öppenhet 
även framöver för skillnader i intresse gällande forskning och utveckling, vilket 
kan få genomslag i praxis. Det går inte att likrikta allting. Det nämns också att 
det genomförs ett arbete med öppna prioriteringar i regionen och att detta 
uppvisar likheter med tankegångarna i NRH.  
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5. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PASSFORM 
 
Enligt teorin om ”passform” (”goodness of fit”) kan förutsättningarna inom den 
mottagande organisationen variera med avseende på hur väl kritiska faktorer 
överensstämmer med intentionerna hos det program som ska implementeras. I 
det mest ideala fallet finns en hög grad av överensstämmelse (”passform”) 
mellan det program som ska genomföras och förutsättningarna inom den 
mottagande organisationen. Vi har valt att inkludera fyra faktorer som vi anser 
betydelsefulla i samband med genomförandet av NRH. Vi inleder med att ge en 
kartläggning av organisationsstrukturen och vilka förändringar som pågår eller 
är planerade. Vi fortsätter sedan med faktorer som kan påverka landstingets eller 
regionens kapacitet att genomföra NRH och dessa kan vara av lite olika slag: 
politiska, ekonomiska, organisatoriska. Därefter beskrivs landstingen och 
regionernas traditioner av att arbeta med evidensbaserade material och 
systematiska prioriteringar. Vi kommer senare i texten att knyta dessa faktorer 
till gjorda observationer avseende implementeringsprocessen. Meningen är 
också att observationerna i detta kapitel ska användas i nästa steg av 
undersökningen, som ligger längre fram i tiden.  
 
 
5.1 Landstinget Sörmland 
 
Landstinget Sörmland har genomgått en rad förändringar under 2004 och fram 
till 2005, bland annat förändrades den politiska majoriteten och den 
organisatoriska strukturen strax innan och under tiden intervjuerna genomfördes. 
I den fram till 2004 gällande organisationsstrukturen var landstinget indelat i två 
sjukvårdsområden - det nordvästra och det södra sjukvårdsområdet - och den 
politiska hälso- och sjukvårdsnämnden var delad för att stämma överens med 
denna geografiska indelning.  
 
Det största sjukhuset är Mälarsjukhuset i Eskilstuna (MSE) som har ett 
länsansvar inom vissa områden såsom hjärtsjukvård samt ansvarar för planerad 
PCI.8 Fram till 2005 fanns vid MSE även thoraxkirurgi. Kullbergska sjukhuset i 
Katrineholm är ett närsjukhus och ska i huvudsak betjäna sörmlänningar i länets 
västra del. Sjukhuset har opererande verksamheter gemensamt med 
Mälarsjukhuset. I Nyköping finns ett länsdelssjukhus som också är ett 
akutsjukhus.  

                                                 

8 Vi avser inte att specialstudera PCI, vilken är en av många teknologier inom hjärtsjukvård. Anledningen till att 
PCI behandlas i anslutning till våra fyra ”fall” är att denna teknologi har särskilt framhållits av många av de 
intervjuade.  
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Landstingets rättspsykiatriska regionvård bedrivs vid Regionsjukhuset 
Karsudden. Landstingets vårdcentraler är fördelade på länets kommuner 
(Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Trosa och 
Vingåker). Vi vill peka på att det under landstingsdirektören finns ett medicinskt 
råd vars uppgift är att fungera som rådgivare och verka för samordning, fram till 
2004 mellan de två sjukvårdsområdena. 
 
5.1.1 Organisationsförändring 
På den politiska nivån kan nämnas att hälso- och sjukvårdsnämnden inte längre 
kommer att vara uppdelad på två geografiska länsdelar, utan är gemensam för 
hela landstinget. Under den centralt placerade nämnden kommer det att finnas 
tre samverkansnämnder (norra, södra och västra), vars tänkta uppgifter är att 
samverka tillsammans med kommuner när det gäller bland annat närsjukvård 9. 
 
Under 2004 påbörjades en organisationsförändring som har fortsatt under 2005, 
som innebär att det under landstingsdirektören kommer att finnas tre 
divisionschefer med ansvar för närsjukvård, länssjukvård och medicinsk service. 
Respektive kliniker och enheter i hela landstinget kopplas till den division som 
har motsvarande ansvarsområde, vilket medför att verksamhetscheferna placeras 
under divisionscheferna. Utvecklingsresurserna inom landstinget kommer att 
samlas till en enhet. Denna förändring innebär att den gamla strukturen tas bort 
och sjukvårdsförvaltningarna upphör att existera från 2005. Det har historiskt 
funnits vissa samverkansproblem mellan det nordöstra och det södra 
sjukvårdsområdet, vilket landstinget försöker överbrygga med den nya 
organisationsstrukturen.  
 
Det finns sedan den 23 augusti 2004-en länssjukvårdssamverkan mellan 
Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland. Den innebär att de två 
landstingen ska samarbeta både funktionellt och organisatoriskt även inom 
länssjukvården. Divisionaliseringen och bildandet av samverkansnämnder 
mellan landstingen är steg i denna riktning. Ett annat steg är att den 25 oktober 
2004 skrev landstinget ett avtal tillsammans med Landstinget Västmanland med 
Uppsala akademiska sjukhus och Örebro universitetssjukhus som kommer att 
gälla från 1 januari 2005. Detta gäller högspecialiserad vård och det finns 
underavtal gällande den högspecialiserade hjärtsjukvården. Det medicinska rådet 
kommer att finnas kvar i den nya organisationen och verka under 
landstingsdirektören i en rådgivande roll samt ansvara för utvecklingsarbetet 
kring öppna prioriteringar. 

                                                 

9 Översyn av landstinget Sörmlands politiska organisation – rapport från kommittén för översyn 31 augusti 2004, 
Dnr LKD4127, Landstinget Sörmland. 
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5.1.2 Faktorer som påverkar organisationens kapacitet 
Exempel på faktorer som påverkar organisationens kapacitet är dels byte av 
politisk majoritet i landstinget och dels byte av landstingsdirektör. Under 2004 
genomgick landstinget ett maktskifte vilket fick till följd att den nu sittande 
majoritetskoalitionen består av alla partier i fullmäktige (moderaterna, 
folkpartiet, centern, miljöpartiet och vänsterpartiet) utom socialdemokraterna. 
Det som hände var i korta drag att den tidigare socialdemokratiska ledningen 
inte fick tillräckligt stöd för att flytta ansvaret för operationer från Kullbergska 
sjukhuset till MSE. Vilka konsekvenser maktskiftet kommer att få för 
utvecklingen av hjärtsjukvården i landstinget och genomförandet av NRH är för 
närvarande svårt att bedöma.  
 
5.1.3 Tradition av evidensbaserad medicin (EBM) 
Vi har noterat att det saknats en samordning mellan sjukhusen i Eskilstuna och 
Nyköping. Vi har dock funnit exempel på att man från central nivå i landstinget 
vidtagit åtgärder för att öka samarbetet. Det främsta exemplet är bildandet av det 
medicinska rådet, som har möjlighet att agera för en mer enhetlig medicinsk 
praxis och ett fördjupat samarbete i landstinget. Det är emellertid svårt att se 
konkreta resultat av arbetet inom det medicinska rådet på denna punkt. Det 
förefaller som om mottagandet och tillgodogörandet av evidensbaserat material 
hittills i praktiken har avgjorts på kliniknivå. Det blir därmed sektionschefen för 
hjärtsjukvård som ansvarar för och bestämmer ambitionsnivån för hur 
evidensbaserade policydokument och vetenskapliga rapporter avseende 
hjärtsjukvård ska tillämpas. Vi har uppgifter från MSE om att kunskap från 
nationella och internationella studier och konferenser premieras. Studier och nya 
metoder diskuteras vid formella möten men också vid mer informella träffar.  
 
5.1.4 Tradition av systematisk prioritering 
Enligt vår bedömning har öppna och systematiska prioriteringar hittills inte 
tillämpats i praktiken i Landstinget Sörmland, men organisationen har 
efterfrågat kunskap på området. Det förs en diskussion inom den medicinska 
professionen och vårdpersonalen, liksom bland tjänstemän och politiker, om 
möjligheten att utveckla systematiska prioriteringar. Vår tolkning är att 
vårdpersonal och profession har en positiv syn på öppna prioriteringar. 
Vårdpersonal och profession anger att dolda prioriteringar har gjorts och det 
finns nu en önskan att detta ska öppet och systematiskt redovisas. Det 
efterfrågas också riktlinjer från landstingets tjänstemän och politiker för hur 
prioriteringar ska ske. Huvudargumentet är att detta skulle ge en tydlig bild av 
resursfördelningen i motsats till exempelvis generella neddragningar. 
Vårdpersonalen uppfattar att öppet redovisade prioriteringar är ett stöd i 
relationen till patienterna. 
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5.2 Landstinget Västernorrland 
 
Landstingsstyrelsen i Västernorrland är indelad i fyra delegationer; 
servicedelegationen, kultur, utbildning- och forskningsdelegationen, 
personaldelegationen, samt hälso- och sjukvårdsdelegationen. Hälso- och 
sjukvårdsdelegationen ansvarar för landstingets hälso- och sjukvård, tandvård, 
hjälpmedel och handikappverksamhet samt folkhälsa. Det finns tre 
samrådsgrupper knutna till denna delegation och dessa motsvarar de tre 
sjukvårdsområdena i Kramfors–Sollefteå, Örnsköldsvik och Härnösand–
Medelpad. I sjukvårdsområdena ingår sjukhus och primärvård.  
 
Kramfors – Sollefteå sjukvårdsområde består av Sollefteå sjukhus som är ett 
akutsjukhus. På intensivvårdsavdelningen finns det vårdplatser för akuta 
hjärtpatienter. Vidare finns det också pacemakerverksamhet. I Örnsköldsviks 
sjukvårdsområde ingår Örnsköldsviks sjukhus som är ett akutsjukhus med 
länsdelsansvar. Den hjärtsjukvård som bedrivs på medicinkliniken i 
Örnsköldsvik omfattar HIA-avdelning, pacemakeinläggningar, 
hjärtekografiundersökningar och prehospital trombolys i ambulans. Härnösand–
Medelpads sjukvårdsområde är uppbyggt kring sjukhusen i Sundsvall och i 
Härnösand som tillsammans bildar länssjukhuset Sundsvall-Härnösand vilket är 
ett akutsjukhus. Medicinkliniken i Sundvall är sjukhusets största klinik. Där 
ingår sju vårdavdelningar, en akutintagningsavdelning med 
hjärtintensivvårdsplatser och en dialysavdelning. Det genomförs 
koronarangiografi vid Sundsvalls sjukhus men det finns ingen PCI-verksamhet. 
Det är Sundvalls sjukhus som har länsansvar för hjärtsjukvården i samarbete 
med Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Patienter som behöver genomgå PCI 
remitteras till Umeå.  
 
Landstinget Västernorrland tillhör norra sjukvårdsregionen tillsammans med 
landstingen i Västerbotten, Jämtland och Norrbotten. Det finns ett regionalt 
chefssamråd för hjärtsjukvård. Rådet består i huvudsak av hjärtsektionschefer 
från de sjukhus som har länsansvar för hjärtsjukvården i respektive landsting. 
Rådet, som har en rådgivande roll, verkar för en gemensam syn på medic insk 
praxis inom norra regionen. 
 
5.2.1 Organisationsförändring 
Pågående organisationsförändringar i landstinget berör medicinklinikerna. 
Förändrade uppdrag för klinikerna gör att personal flyttas till ett annat sjukhus. I 
oktober 2005 kommer Härnösand att lämna över ansvaret för hjärtsjukvård till 
Sundsvall och upphöra med hjärtsjukvård förutom viss mottagningsverksamhet. 
För hjärtsjukvården innebär det en centralisering. Genom överflyttning av 
personal till andra sjukhus kan även innehållet i hjärtsjukvården komma att 
förändras eftersom olika praxis förekommer vid sjukhusen.  
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Vid sjukhuset i Sundsvall finns önskemål om att starta egen PCI-verksamhet 
vilket skulle förändra hanteringen av hjärtpatienter inom landstinget. Hittills har 
hjärtsjukvården i detta avseende bedrivits genom samarbete med Umeå dit 
patienter remitterats.  
 
5.2.2 Faktorer som påverkar organisationens kapacitet 
Den förändring som planeras vid sjukhuset i Härnösand – som bland annat 
innebär att hjärtsjukvården ska flyttas till Sundsvall – har påverkat landstinget 
på fler sätt. Framtiden för detta sjukhus har diskuterats i landstinget under lång 
tid och medförde också bildandet av ett sjukvårdsparti (för övrigt det första i 
Sverige) som fortfarande är representerat i landstingsfullmäktige. Våren 2004 
uppnåddes en politisk enighet kring fortsatta förändringar vid sjukhuset i 
Härnösand främst inom slutenvården.  
 
Hjärtsjukvården i Landstinget Västernorrland, främst vid sjukhuset i Sundsvall, 
fick under 2004 stor medial uppmärksamhet. Vi kan inte direkt bedöma hur 
detta har påverkat landstinget och sjukhuset men utan tvekan kom utvecklingen 
av hjärtsjukvården ännu mer i fokus. Inom landstinget har förts en diskussion 
om förutsättningarna för att bedriva PCI-verksamhet vid sjukhuset i Sundsvall. 
Man har dock inte fått stöd för en sådan utveckling i övriga delar av norra 
sjukvårdsregionen, där universitetssjukhuset i Umeå rekommenderat att man 
ensam ska stå för den kompetensen. Skäl som angivits är otillräckligt 
befolkningsunderlag för ytterligare PCI-verksamheter.  
 
För landstingets del kom hjärtsjukvården konkret i fokus i mars 2004 när 
samhällsprogrammet ”Uppdrag granskning” hade ett inslag om bl a 
verksamheten vid Sundsvalls sjukhus. I programmet jämfördes två patienter med 
diagnosen hjärtinfarkt, där den ena behandlades på universitetssjukhuset i Lund 
med akut PCI, medan den andra patienten behandlades akut på lasarettet i 
Helsingborg. Patient nummer två var hemmahörande i Sundsvall, så när 
patienten efter vården i Skåne kom hem och fick svår kärlkramp uppsökte han 
sjukhuset i Sundsvall. I programmet ifrågasattes inriktningen på hjärtsjukvården 
i Sundsvall och man hänvisade till statistik från nationella kvalitetsregister.10  
Den politiska ledningen i landstinget Västernorrland, som också intervjuades i 
”Uppdrag granskning”, tillsatte under 2004 en arbetsgrupp med uppgift att 
granska och utveckla hjärtsjukvården i landstinget. Gruppen består av politiker, 
tjänstemän och företrädare för den medicinska professionen.  

                                                 

10 Vi tar inte ställning till innehållet i programmet eller åsikter som framförts i programmet angående 
hjärtsjukvården i Landstinget Västernorrland. Vi kan dock konstatera att inslaget i ”Uppdrag granskning” från 
den 16 mars 2004 bl a resulterade i en debatt i Dagens Medicin mellan företrädare för hjärtsjukvården i 
Sundsvall och företrädare för kvalitetsregistret Riks-HIA.  
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Vi har i den medicinska ledningen stött på uppfattningen att tillsättningen av 
arbetsgruppen, och inställningen centralt inom landstinget, har ökat 
möjligheterna för att sjukhuset i Sundvall att kunna etablera PCI-verksamhet.  
 
5.2.3 Tradition av evidensbaserad medicin (EBM) 
Vi menar att man måste ta med i beräkningen hur regionala chefssamrådet för 
hjärtsjukvård agerar när vi bedömer hantering av EBM inom Landstinget 
Västernorrland. Inom rådet förekommer en uppfattning om hur mottagandet av 
riktlinjer och ny medicinsk kunskap bör ske som kortfattat går ut på att den 
medicinska professionen ska ta emot och sprida dessa inom det egna landstinget. 
Vi finner dock att det inom Landstinget Västernorrland och dess kliniker finns 
flera uppfattningar om hanteringen av evidensbaserade underlag. Vi finner 
således hos företrädare för hjärtsjukvården dels uppfattningen att mottagandet är 
en uppgift för den enskilde läkaren och dels inställningen att evidensbaserade 
underlag bör hanteras gemensamt och ge utrymme för diskussioner och 
analyser.  
 
5.2.4 Tradition av systematisk prioritering 
Vi konstaterar att landstingets tradition av systematiska prioriteringar inte är 
särskilt omfattande. Det har tagits politiska beslut som går ut på att öka 
kunskapen om systematiska prioriteringar bland politikerna11 men den 
medicinska professionen har inte någon praktisk erfarenhet av att arbeta med 
systematiska prioriteringar. Inom professionen har vi mött uppfattningen att det 
inte går att prioritera eftersom återkommande ekonomiska nedskärningar gjort 
att det inte längre finns pengar att utföra nödvändig vård. Man anser att öppna 
prioriteringar är önskvärda men kan inte se vad som kan prioriteras bort i en 
redan ansträngd situation.  
 
 
5.3 Region Skåne 
 
Region Skåne har lämnat beställar- utförarmodellen för den övergripande 
styrningen och använder istället för sin organisation uttrycket koncernmodell. I 
regionstyrelsen med 15 ledamöter bildar socialdemokraterna, vänsterpartiet och 
miljöpartiet majoritet. Under regionstyrelsen finns en hälso- och 
sjukvårdsnämnd med beslutanderätt för den vård som berör regionens olika 
distrikt och nämnden ska ha en helhetssyn på sjukvården i regionen. 
 

                                                 

11 I det sammanhanget har informationsutbyte förekommit med bl a PrioriteringsCentrum. 
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Under regiondirektören ansvarar hälso- och sjukvårdsledningen för frågor 
avseende den övergripande inriktningen samt mål och prioriteringar inom hälso- 
och sjukvård. Hälso- och sjukvårdsdirektören har under sig två biträdande hälso- 
och sjukvårdsdirektörer, varav en ansvarar för hälsopolitisk ledning och en för 
sjukvårdsledning. Den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen 
samverkar i fem sjukvårdsområden. Dessa har var sin politisk distriktsnämnd 
som ger uppdrag till primär- och slutenvård. Det finns också ett 
förvaltningskansli för slutenvård och ett för primärvård i respektive 
sjukvårdsområde.  
 
Nordvästra sjukvårdsdistriktet omfattar kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, 
Höganäs, Klippan, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. De sjukhus som finns i 
detta område är Helsingborgs lasarett, ett specialiserat akutsjukhus där man tar 
emot patienter från hela nordvästra Skåne. Här bedrivs bland annat planerad 
PCI. Sjukhuset har också ansvar för delar av Helsingborgs närsjukvård. Det 
finns även ett sjukhus i Ängelholm för närsjukvård med speciella inriktningar 
för planerad kirurgi och ortopedi.  
 
Mellersta sjukvårdsdistriktet omfattar kommunerna Landskrona, Svalöv, Höör, 
Hörby, Eslöv, Kävlinge, Lund, Burlöv, Lomma och Staffanstorp. I det mellersta 
sjukvårdsområdet finns universitetssjukhuset i Lund som bedriver specialistvård 
och forskning samt har regionansvar för hjärtsjukvård. Inom Region Skåne är 
det bara sjukhuset i Lund som utför akut PCI. I detta sjukvårdsområde ingår 
också Landskrona lasarett som är ett närsjukhus.  
 
Ystad-Österlens sjukvårdsdistrikt omfattar kommunerna Simrishamn, Sjöbo, 
Skurup, Tomelilla och Ystad. Simrishamns sjukhus erbjuder specialiserad hälso- 
och sjukvård samt fungerar som närsjukhus och Ystads lasarett är ett 
specialistsjukhus.  
 
Sydvästra sjukvårdsdistriktet omfattar kommunerna Malmö, Svedala, Trelleborg 
och Vellinge. I Sydöstra området finns universitetssjukhuset i Malmö som ger 
specialistvård och bedriver forskning. Där finns även planerad PCI-verksamhet.  
 
Nordöstra sjukvårdsdistriktet omfattar kommunerna Bromölla, Hässleholm, 
Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge. I Nordöstra sjukvårdsområdet 
finns Hässleholms sjukhus som är ett närsjukhus inom medicin, ortopedi, 
kirurgi, psykiatri och geriatrik samt rehabilitering. I Kristianstad finns ett 
länssjukhus (CSK). Medicinkliniken vid CSK omfattar kompetenser inom 
akutmedicinska problem och kliniken har hjärtmottagning och HIA samt en 
hjärtsektion. Den hjärtsjukvård som utförs är bland annat kranskärlsutredningar 
inklusive planerad PCI och klaffutredningar samt pacemakerverksamhet.  
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Region Skåne ingår i den södra sjukvårdsregionen tillsammans med Landstingen 
i Kronoberg, Blekinge (som bedriver thoraxkirurgi i Karlskrona) och Södra 
Halland. I södra regionen finns regionala medicinska råd (RMR) för olika 
specialiteter, däribland hjärta/kärl. I RMR-hjärta/kärl är regionsamarbetet väl 
utvecklat och omfattar bland annat att ta fram kravspecifikationer, utbildning, 
utvärdering och medicinsk revision. Ledamöterna kommer från sjukhusen i 
regionen och företräder den hjärtsjukvård som bedrivs på respektive sjukhus.  
 
5.3.1 Organisationsförändring 
Sedan 2001 bedrivs i regionen ett förändringsarbete som går under namnet 
”Skånsk livskraft”. Tanken är att de förslag som kommit fram ska 
implementeras i regionen under hösten 2004 och därmed upphöra att vara ett 
förändringsprojekt och istället övergå till att bli regionens nya 
organisationsstruktur. I huvuddrag är grundtanken i Skånsk livskraft att arbeta 
utifrån ”vårdlogiker”. Dessa är fyra till antalet och består av (a) närsjukvård, (b) 
akut sjukvård (c) planerad sjukvård samt (d) högspecialiserad vård. I praktiken 
innebär förändringen att det kommer  att ske omfördelningar av uppgifter mellan 
sjukhusen, och att samtliga tio sjukhus kommer att inordnas under dessa fyra 
”vårdlogiker”.  
 
Strukturförändringen kommer att innebära att vissa sjukhus kommer att ha ett 
mer begränsat vårdutbud än idag. Såväl patienter som personal ska kunna flyttas 
mellan de olika sjukhusen. Enligt de uppgifter vi tagit del av är inte alla 
förändringar och kommande omstruktureringar beslutade och vi kan därför inte 
förutsäga vad det slutgiltiga resultatet av Skånsk livskraft kommer att bli. Det 
finns dock indikationer på att denna omstrukturering ännu inte är förankrad hos 
allmänheten eller alla ledningsnivåer i regionen, vilket kan innebära framtida 
förändringar i den tänkta strukturen.  
 
5.3.2 Faktorer som påverkar organisationens kapacitet 
Vi kan redan notera en ökad massmedial uppmärksamhet inför hotande 
nedläggningar och förändringar av sjukhusens inriktning. Det finns tecken på att 
en opinion har uppstått mot att patienter i stor utsträckning ska behöva resa inom 
Skåne för att få olika former av vård. Enligt uppfattningar som vi tagit del av har 
detta medfört att regionens politiker inte beslutat om alla aviserade förändringar. 
Konsekvenserna av detta har blivit en ökad misstro bland personalen med 
avseende på vilka förändringar som ska genomföras liksom tidsplanen. Det finns 
tecken på att personalen ställer sig skeptisk till om alla beslut verkligen kommer 
att genomföras.  
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5.3.4 Tradition avseende evidensbaserad medicin (EBM) 
Vi har i våra intervjuer inte funnit några uppgifter om att det finns någon 
tradition av centralt mottagande av evidensbaserade underlag inom Region 
Skåne. Vad vi kan notera är att det inom den medicinska professionen finns 
tankar på att det regionala medicinska rådet skulle kunna fylla denna uppgift, 
men att rådet hittills inte har förelagts något sådant formellt uppdrag. Ansvaret 
för att ta emot och bedöma sådana dokument faller istället på sjukhusens 
kliniker och dess ledning. Vi tycker oss se en önskan från administrativ och 
politisk ledning att vara med och påverka medicinsk praxis i regionen. Detta 
kommer framför allt till uttryck i förändringsarbetet ”Skånsk livskraft”.  
 
5.3.5 Tradition avseende systematisk prioritering 
I Region Skåne har systematiska prioriteringar hittills mest kommit till uttryck 
på ett diskussionsplan och den diskussion som har förts i media om detta ämne 
tycks snarast ha skapat oro vad gäller det önskvärda i att bedriva öppna och 
systematiska prioriteringar. Däremot menar medicinsk ledning och vårdpersonal 
att det på kliniknivå finns en lång tradition av prioriteringar i det vardagliga 
arbetet men att det inte finns någon egentlig erfarenheten av att öppet redovisa 
hur man prioriterar. Vi noterar dock att det på verksamhetsnivå finns en vilja att 
arbeta mer med systematiska prioriteringar. 
 
 
5.4 Västra Götalandsregionen 
 
I Västra Götalandsregionen finns i den politiska organisationen ett hälso- och 
sjukvårdsutskottet med ansvar för regionens hela hälso- och sjukvård. Det finns 
också en etikkommitté som arbetar med frågor om etik, prioriteringar och 
vårdgaranti. Den politiska organisationen är geografiskt uppdelad på tolv hälso- 
och sjukvårdsnämnder för upphandling av vård. Som stöd för den politiska 
strukturen finns en tjänstemannaorganisation med bland annat den geografiskt 
utspridda hälso- och sjukvårdsavdelningen som arbetar med regionens 
övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor.  
 
Västra Götalandsregionen arbetar efter en tydlig beställar-utförarmodell., 
Producenterna av vård är organiserade i fyra sjukhusgrupper (se nedan) samt en 
enhet för primärvård/tandvård, med egna politiska styrelser., 
Beställarorganisationen består av fyra sjukvårdsområden, Fyrbodal, Norra 
Älvsborg, Storgöteborg och Södra Älvsborg. Dessa fyra områden har hälso- och 
sjukvårdskanslier med uppgift att ta fram underlag till de hälso- och 
sjukvårdsnämnder som inom respektive område ska besluta i frågor om 
upphandling (se ovan).  
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De fyra sjukhusgrupperna är följande:  
 
Till Sahlgrenska universitetssjukhuset räknas SU/Sahlgrenska, SU/Mölndal, 
SU/Östra, SU/Lillhagsparken och SU/Högsbo. Detta är ett av Europas största 
sjukhus som bedriver akut- och specialistsjukvård samt forskning och sjukhuset 
har ett regionansvar för hjärtsjukvården i Västra Götaland. Det var från början 
endast SU/Sahlgrenska som hade PCI-verksamhet. Numera ansvarar 
Sahlgrenska för akut PCI och regionen har decentraliserat den planerade 
verksamheten till ytterligare fyra sjukhus. Utöver SU finns i området två 
specialistsjukhus i Kungälv och Frölunda. Alingsås lasarett som har en egen 
ledning är ett sjukhus med akutmottagning men reduceringar har gjorts i 
sjukhusets kapacitet.  
 
Inom NU-sjukvården finns Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL) samt sjukhusen 
i Uddevalla, Strömstad och Lysekil samt Dalslands sjukhus. NÄL och Uddevalla 
är akutsjukhus medan övriga är inriktade mot specialiserad öppenvård och 
dagsjukvård. Det är NÄL som har ett ansvar i sjukvårdsområdet för 
hjärtsjukvården och det är här som planerad PCI-verksamhet bedrivs.  
 
Skaraborgs sjukhus (SkaS) utgörs av fyra sjukhus där Kärnsjukhuset i Skövde är 
det största akutsjukhuset. Ett akutsjukhus finns även i Lidköping. Därutöver 
finns ett sjukhus i Falköping som ansvarar för planerad kirurgi. Sjukhuset i 
Mariestad har mottagningar inom de flesta specialiteterna.  
 
Till Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) som ingår i studien räknas sjukhusen i 
Borås och Skene. Det finns en politikisk tillsatt sjukhusstyrelse och under 
sjukhusdirektören finns en sjukhusledning med tre staber, fyra 
sjukvårdsområden och allmän service. Borås är ett akutsjukhus som ansvarar för 
den akuta hjärtsjukvården och här finns det möjlighet att genomföra planerad 
och på dagtid akut PCI och medicinkliniken omfattar åtta sektioner och tio 
avdelningar. Skene bedriver akut hjärtsjukvård (exkluderat PCI) med 
jourverksamhet och med ett gemensamt vårdprogram med Borås.  
 
Västra Götalandsregionen bildar, tillsammans med norra delen av Landstinget 
Halland västra sjukvårdsregionen. En konsekvens av att Västra 
Götalandsregionen så kraftigt dominerar den västra sjukvårdsregionen är 
avsaknaden av specialistvisa samverkansgrupper. Västra Götalandsregionen har 
istället inrättat egna medicinska sektorsråd. Det finns 25 medicinska sektorsråd 
som täcker olika sjukdomstillstånd, bland annat ett sektorsråd för hjärtsjukvård. 
Här ingår sektionschefer från de sjukhus som bedriver hjärtsjukvård. Formellt är 
det sjukhusdirektörerna som utser vilka som ska representera sjukhuset i 
sektorsråden och ordförande för sektorsrådet utses av representanterna i rådet.  
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De medicinska sektorsrådens uppgift är att tillföra sakkunskap till den politiska 
och administrativa ledningen i regionen. Sektorsråden fungerar som ett forum 
för samråd och informationsutbyte, dels inom respektive specialitet och dels 
mellan olika specialiteter. Sektorsrådens roll är bland annat att verka för 
gemensamma grunder för prioriteringar inom vården (se vidare 7.4). Ett konkret 
exempel avseende hjärtsjukvården där sektorsrådet har haft en rådgivande roll 
har varit en förfrågan från Kärnsjukhuset i Skövde om att få starta 
kranskärlskirurgi. Regionledningen fann dock efter hörande av sektorsrådet att 
patientunderlaget är för litet.  
 
5.4.1 Organisationsförändring 
År 2003 inleddes ett regionövergripande arbete för att utveckla och förändra 
vårdstrukturen i Västra Götalandsregionen. Syftet är att skapa en organisation 
som bättre ska tillgodose befolkningens behov av både akut och planerad vård. 
Den framtida hälso- och sjukvården i Västra Götaland ska bestå av fyra 
vårdnivåer: primärvård, specialistsjukhus, akutsjukhus och regionsjukhus. 
Nivåerna är generella och kan variera med lokala behov och förutsättningar. Det 
innebär förändringar av vårdutbudet på sjukhusen och det kommer att påverka 
deras inriktning, t ex om de ska fungera som akutsjukhus eller vara avsedda för 
planerad vård. Det innebär också att det kommer att finnas ett komplett 
akutsjukhus inom varje område och där bland annat PCI-verksamhet kommer att 
finnas. De andra sjukhusen ska istället bli specialsjukhus och inriktas mer mot 
planerad vård. Regionsjukvården, som framför allt kommer att bedrivas vid SU, 
kommer att ansvara för högspecialiserad vård.  
 
En förändring av PCI-verksamheten som redan har genomförts är att i 
Storgöteborg fungerar SU som koordinator för vart patienter i ambulans ska 
transporteras för vård. Data skickas från ambulansen till SU varefter patienten 
skickas till det sjukhus som är bäst lämpat för att ta hand om patienter med just 
det aktuella problemet.  
 
5.4.2 Faktorer som påverkar organisationens kapacitet 
Västra Götalandsregionen är en geografiskt och befolkningsmässigt mycket stor 
huvudman med en komplex organisation, med beställare och utförare, samt 
konstruktioner med särskilda uppgifter såsom t ex de medicinska sektorsråden. 
Regionen har en förhållandevis strikt uppdelning av ansvar mellan de delar (där 
politiker och tjänstemän ingår) som representerar vårdproducerande 
verksamheter respektive de som är befolkningsföreträdare.  
 
Vi har mött en del invändningar mot sektorsråden från delar av den medicinska 
professionen, som menar att diskussionen om medicinsk praxis borde utvecklas 
ytterligare i detta forum.  
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Men vi har också mött antydningar om att sektorsråden riskerar att bli alltför 
inflytelserika i relation till den administrativa ledningen på olika nivåer i 
regionen. I sektorsråden ingår verksamhetschefer och sektionschefer – vilka 
formellt är sjukhusledningarnas underställda chefer. Som en form av balans har 
det skapats ett råd där sjukhusdirektörerna kan träffas och diskutera vårdens 
utveckling i regionen.  
 
Det pågående prioriteringsarbetet (se nedan 5.4.4) har på det hela taget mottagits 
positivt av media. Vi bedömer att arbetet fortfarande är alltför abstrakt för att 
allmänheten ska kunna bilda sig någon uppfattning om vad det går ut på liksom 
konsekvenserna av detta. Det hör till saken att de prioriteringslistor som 
utarbetats ännu inte används för några politiska prioriteringar. Således har några 
lokala opinionsyttringar ännu inte visat sig. Det som däremot har orsakat livliga 
diskussioner i media är den pågående strukturförändringen i regionen. Ett 
exempel är koncentrationen av akutsjukvården till ett sjukhus i varje 
sjukvårdsområde. Det är framför allt inom Fyrbodal (Uddevalla, Trollhättan, 
Vänersborg) som detta har varit omdebatterat. Det har orsakat opinionsyttringar 
från såväl allmänhet som vårdpersonal.  
 
5.4.3 Tradition av evidensbaserad medicin (EBM) 
Det finns en önskan på central nivå i regionen att sektorsråden ska vara en 
plattform för mottagandet av exempelvis evidensbaserade dokument. Det är 
tänkt så att de underlag inom hjärtsjukvården som ska ligga till grund för 
vårdprogram först ska diskuteras inom sektorsrådet för hjärtsjukvård. Vi kan 
emellertid notera att det finns delade meningar om hur väl sektorsråden har 
lyckats leva upp till rollen som mottagare och bedömare av evidensbaserade 
underlag, med uppgift att sedan sprida dessa vidare i organisationen. Vi har mött 
åsikten att sektorsråden har potential för att i framtiden ta på sig en mycket mer 
aktiv roll i detta avseende. Det är möjligt att rådens uppdrag inom regionens 
pågående prioriterings- och omstruktureringsarbete har medfört att andra 
aktiviteter har fått stå tillbaka.  
 
Givet dessa omständigheter bygger mottagandet i Västra Götlandsregionen på 
att sjukhusens kliniker själva fångar upp materialet och använder detta i sina 
vårdprogram. Det är inom SÄS tänkt att vårdprogrammet för Borås ska tas fram 
tillsammans med Skene för att man ska samarbeta och ha samma vårdprogram. 
Det är en uppgift för såväl medicinsk ledning som vårdpersonal att gå igenom 
vårdprogrammet och granska vad som skrivs i uppdateringen. Det är ett arbete 
som involverar även sjuksköterskor. Det finns även intentioner att genom 
samverkan med kommuner och primärvård i så kallade ”REKO - grupper” skapa 
vårdprogram som täcker mer än bara den medicinska vården och dessa 
vårdprogram ska i framtiden gälla för hela sjuhärdsbygden. 
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5.4.4 Tradition av systematisk prioritering 
Västra Götalandsregionen är en av få sjukvårdshuvudmän som har praktisk 
erfarenhet av systematiska prioriteringar. Denna erfarenhet bygger på det arbete 
som under senare år har utförts av de medicinska sektorsråden. Vi har dock inte 
funnit tecken på att det finns erfarenheter av att i praktiken arbeta med öppna 
prioriteringar i vårdarbetet på den klinik som vi har besökt. Däremot har vi 
funnit att det finns ambitioner att i vårdprogrammen införa rangordningssystem 
som överensstämmer med rekommendationer i gällande riktlinjer och i det 
arbete som utvecklas av sektorsråden.  
 
Inom varje sektorsråd har prioriteringslistor gjorts utifrån diagnos och åtgärd 
som resulterar i en prioriteringsnivå efter angelägenhetsgrad, effektvärde, 
väntetid och vårdnivå.12 Västra Götalandsregionen har utgått från de fyra 
prioriteringsgrupper som finns i riksdagens prioriteringsbeslut. Listor från alla 
sektorsråd har sammanställts och reviderats - inom sektorsråden genom att ett 
råd fick bedöma arbetet hos ett annat råd och sedan skedde vissa förändringar av 
listorna. Därefter hölls den 31 mars 2004 en ordförandekonferens för 
sektorsråden och där presenterades arbetet i sin helhet innan det skickades ut på 
remiss i verksamheten. Det är meningen att arbetet ska fortsätta och att listorna 
efter hand ska användas i vårdorganisationen. 
 
I sektorsrådet för hjärtsjukvård finns representanter som tydligt ser kopplingen 
mellan det egna arbetet och det arbete som utförts inom Socialstyrelsen och som 
resulterat i NRH, och där framskymtar en del funderingar kring onödigt 
dubbelarbete. Eller som en representant i sektorsrådet beskriver det egna arbetet: 
 

”…Det ska man väl inte sticka under stolen med att det var under viss protest 
från vår sida. Vi tyckte att det gjordes ett jätteavancerat arbete på 
Socialstyrelsen och att vi har väl knappast så himla mycket annorlunda tankar, 
men vi gjorde det på ett likartat sätt med lite andra kriterier...” 

 

                                                 

12 Angelägenhetsgraden ska ge ett mått på vad som sker om patienter i detta tillstånd inte får angiven vårdinsats. 
Graderingen är mellan 1-10 där en etta indikerar mest angelägen (som innebär omedelbart livshot) och tian står 
för att risken för att patienten ska försämras är obefintlig. Effektvärde avser behandlingens effekt och vilken 
nytta åtgärden har (där A betyder att sjuklighet och död kan förhindras och F betyder att det till och med kan 
finnas risk för försämring). Väntetiden anger den tid som en patient ska få vänta för att få åtgärden utförd. 
Vårdnivåerna avser åtgärder relaterade till högspecialiserad vård, regionvård, länssjukvård, primärvård eller 
egenvård. Det finns också till varje kombination av tillstånd - åtgärd angivet kommentarer som berättar varför 
det är viktigt att utföra visa åtgärder och från vilka studier uppgifterna är hämtade. 
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Det finns anledning att följa arbetet i Västra Götlandsregionen eftersom det är 
sektorsrådet för hjärtsjukvård som kommer att ansvara för NRH. Av våra 
intervjuer framgår att man i regionen hyser förhoppningar om att NRH ska 
implementeras i anslutning till det prioriteringsarbete som pågår i regionen. Men 
vi har också, som framgått ovan, mött antydningar om att sektorsråden riskerar 
att bli alltför inflytelserika i relation till den administrativa ledningen som 
exempelvis sjukhusledningar.  
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6. ANSVAR VID REGIONAL/LOKAL IMPLEMENTERING 
 
När ett program ska genomföras kommer enligt Matland (1995) den mottagande 
organisationens uppfattning av mål och medel att påverka hur implementeringen 
gestaltar sig. Det är stor skillnad på en situation där en entydig uppfattning finns 
om det övergripande målet, jämfört med en situation där målet är otydligt och 
inbjuder till olika tolkningar. I detta kapitel kommer vi att tillämpa Matlands 
analysmodell och undersöka uppfattningar om mål och medel för genomförande 
av NRH inom landsting/regioner. Vi kommer senare att relatera detta till 
observationer om fördelning av ansvar för genomförandet i respektive 
landsting/region, med beaktande dels av var i organisationen ansvaret har 
placerats (nivå) och dels fördelningen mellan politisk/administrativt respektive 
professionellt ansvar.  
 
 
6.1 Landstinget Sörmland 
 
Likvärdig och effektiv vård är något som vi uppfattar att alla aktörer inom 
landstinget i princip stödjer. Men bland tjänstemän och politiker finns vissa 
invändningar angående enhetlig och effektiv hjärtsjukvård. De ställer sig frågan 
om det verkligen går att ha detta mål för en komplicerad verksamhet som 
hjärtsjukvården. De ställer sig också frågande till om Socialstyrelsens mål är 
realistiska och om alla delar av landet verkligen kan nå enhetlighet eller om det 
helt enkelt inte är så att olikheterna är för stora.  
 
När det gäller val av medel för att genomföra NRH finner vi att politiker och 
tjänstemän tvivlar på att landstingen verkligen har den beredskap som krävs för 
att rangordna på det sätt som antas i NRH. Om rangordning och öppna 
prioriteringar är medel för att uppfylla målet för enhetlighet så uppfattas detta av 
den administrativa ledningen som ett önsketänkande. Den politiska ledningen 
har svårt att se sin roll i frågan om val av medel för att genomföra en likvärdig 
och effektiv vård; detta anses vara en fråga för professionen. Uppfattningen är 
att den medicinska professionen i praktiken måste kunna hitta de medel som står 
till buds för att uppfylla målen.  
 
Stödet för en enhetlig hjärtsjukvård är entydigt hos den medicinska ledningen 
och vårdpersonalen. Dessa finner det naturligt att medborgarna ska få likvärdig 
vård oavsett var de bor och att medicinsk praxis bör vara enhetlig. Man ställer 
sig tveksam till om andra beslutsfattare i landstinget hunnit ta till sig innehållet i 
NRH och menar att det krävs insatser för att diskutera mål och medel bland 
dessa. 
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Bland medicinsk ledning och vårdpersonal återfinns en tro på att vårdprogram 
och öppna prioriteringar är en framkomlig väg för att förändra svensk hälso- och 
sjukvård. Ett resonemang förs om att innehållet i NRH skulle kunna användas 
utan vidare bearbetning, hellre än att försöka anpassa innehållet till olika 
landsting. Alltför mycket arbete har under årens lopp lagts ned på att anpassa 
olika dokument och det vore därför bäst att utgå från NRH och följa detta 
dokument över hela landet. Hos medicinsk ledning och vårdpersonal finner vi 
åsikten att det förekommer en polarisering mellan politiska beslutsfattare och 
verksamhet som kan bli ett problem. Uppfattningen är att för att innehållet i 
NRH ska kunna genomföras krävs ett bredare samarbete.  
 
 
6.2 Landstinget Västernorrland 
 
Målen med likvärdig och effektiv vård är något som administrativ och politisk 
ledning ställer sig bakom. De tycker att målen är både viktiga och relevanta men 
att riktlinjerna måste granskas kritiskt med hänsyn tagen till varierande 
medicinsk praxis. Tjänstemän och politiker ser det som en styrka att det nu finns 
riktlinjer som gör att alla patienter vet att de får en likvärdig vård var de än 
befinner sig i Sverige. Men samtidigt uttrycker de en rädsla för att 
genomförandet av NRH kommer att kräva investeringar som det inte finns 
pengar till.  
 
Med avseende på lämpliga resurser för att genomföra NRH uttrycker tjänstemän 
och politiker åsikten att det riskerar att bli både resurs- och kompetenskrävande 
och därför borde NRH ha diskuterats mer utförligt inom ramen för 
Landstingsförbundet under remissfasen. Det efterfrågas externt stöd för att skapa 
en dialog som syftar till konsensus mellan politiker och profession om det lokala 
genomförandet av NRH. Från den politiska ledningen efterfrågas externt stöd 
för att hantera NRH fortsättningsvis, eftersom man upplever att prioriteringar 
och vårdprogram främst är vårdpersonalens verktyg.  
 
Det övergripande medicinska målet för NRH – en likvärdig vård - stöds även av 
medicinsk ledning och vårdpersonal. Dessa ställer sig dock frågande till vilka 
frihetsgrader som finns avseende det övergripande målet. En fråga som framförs 
är hur likvärdig vård ska ställas mot vårdpersonalens ansvar för att fatta 
självständiga beslut. Menas med likvärdig vård att alla ska göra exakt samma 
åtgärder eller är det resultatet, t ex i antal räddade liv, som ska vara likvärdigt? 
Bland vårdpersonalen finns en rädsla för att stressen och den ekonomiska press 
som organisationen är utsatt för kommer att leda till att det inte finns någon tid 
till eftertanke, vilket riskerar medföra att möjligheten att leva upp till målen 
försvinner.  
 



47 

Inom medicinsk ledning och bland övrig vårdpersonal ställer sig flertalet bakom 
de medel som NRH anvisar: öppna prioriteringar och vårdprogram. Det finns 
dock personer inom vårdpersonalen och den medicinska ledningen som ställer 
sig avvaktande till användningen av öppna prioriteringar och vårdprogram. De 
undrar vad som över huvud taget kan väljas bort i den redan trängda situationen 
och anser att vårdprogrammens roll i det praktiska vårdarbetet är överskattad.  
 
 
6.3 Region Skåne 
 
Tjänstemän och politiker på regionnivå anger inte tydligt vad de anser om 
enhetlig och effektiv vård. Vi uppfattar att det saknas en gemensam ståndpunkt 
på regionnivå. Det som däremot framförs från tjänstemän och politiker är att de 
ställer sig positiva till att det finns gemensamma riktlinjer för hur sjukvården 
bedrivs i Sverige och att dessa riktlinjer ska ligga till grund för beslut hos 
samtliga huvudmän. Det vi har noterat är att tjänstemän och politiker inte har 
diskuterat eller artikulerat en ståndpunkt gentemot den medicinska professionen 
när det gäller öppna prioriteringar och vårdprogram. Däremot sägs öppet att 
NRH ska följas och att man inte ska gå emot innehållet i dokumentet. Det 
övergripande målet i NRH - enhetlig och effektiv vård - är något som 
reservationslöst har stöd hos medicinsk ledning och vårdpersonal. Om Sverige 
ska kunna bedriva en god sjukvård framöver är målen för NRH en viktig 
ledstjärna.  
 
Medlen för genomförandet av NRH har starkt stöd hos såväl den medicinska 
ledningen som hos vårdpersonalen. Den uppfattning som framkommer är att 
man redan har vårdprogram som följer NRH och att nästa steg är öppna 
prioriteringar. Den insyn som givits och den diskussion som förts regionalt och 
lokalt under utvecklingen av NRH och under remissförfarandet har gjort att man 
stödjer såväl rangordningen av aktiviteter som de hälsoekonomiska måtten i 
dokumentet. En intervjuperson uttrycker det i följande ordalag: ”Vi är redan 
frälsta!” 
 
 
6.4 Västra Götlandsregionen 
 
I Västra Götalandsregionen framförs på regionnivå uppfattningen att NRH är ett 
viktigt dokument när det gäller inriktningen för svensk hjärtsjukvård. Politikerna 
menar att det är mycket viktigt att regionen efterlever NRH. Målet i form av en 
enhetlig och effektiv vård delas i hög grad av de intervjuade. 
Det finns inget som talat emot detta mål utan man vill snarare att huvudmannen 
anstränger sig för att leva upp till det.  
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Att NRH förordar öppna prioriteringar och användningen av vårdprogram som 
medel för genomförandet uppfattas av administrativ och politisk ledning som väl 
motiverat. Vi bedömer dock att den centrala ledningen i regionen vill se 
genomförandet av NRH som en del i det prioriteringsarbete som utförs av 
sektorsrådet för hjärta/kärl – en uppfattning som delas av både tjänstemän och 
politiker. Politikernas roll i detta sammanhang är mer diffus. 
 
Det övergripande målet för NRH stöds av medicinsk ledning och vårdpersonal i 
regionen. Ett problem som förs fram är dock att innehållet i dokumentet i alltför 
liten grad har diskuterats inom den medicinska professionen i Västra 
Götalandsregionen särskilt med avseende på kritisk granskning. Vårdpersonal 
och medicinsk ledning betonar att vårdprogram är viktiga redskap och att de ska 
följa innehållet i NRH. Inom framför allt vårdpersonalen finns önskemål om 
snabba återkopplingar av resultat från vården så att man kan se att 
vårdprogrammen efterlevs. Vårdpersonalen uppfattar öppna prioriteringar som 
oumbärliga för vårdens fortsatta utveckling, men man antyder samtidigt att det 
saknas praktiskt erfarenhet på detta område. Personalen vänder sig dock starkt 
mot dolda prioriteringar.  
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7. IMPLEMENTERINGSPROCESSEN 
 
Vi kommer i detta kapitel att redogöra för den tidiga implementeringsprocessen 
i respektive landsting/region, med utgångspunkt i ett aktör- strukturperspektiv. 
Det innebär att vi betraktar genomförandet av NRH som en process där aktörer 
på olika nivåer påverkas av varandra. Denna påverkan kan fungera som ett stöd 
vid implementeringen av NRH men kan också innebära ett hinder (i förhållande 
till vilka ambitioner som förekommer). Med nivå avses i detta sammanhang t ex 
sektion, klinik, sjukhus, område, landsting, sjukvårdsregion. Vi beaktar särskilt 
sådana aktörer som har givits ett uppdrag vid implementeringen av NRH eller 
som vi uppfattar agerar för att skapa sig ett uppdrag (Bardachs 1977 
samlingsbegrepp för dessa är ”fixer” och vi har vald den svenska översättningen 
”påskyndare”). Vi kommer också, när så bedöms relevant, att anknyta processen 
till deltagarnas syn på vem som har rollen som opinionsledare i regionalt/lokalt 
perspektiv. 
 
 
7.1 Landstinget Sörmland 
 
När datainsamlingen påbörjades våren 2004 stod det inte klart om det inom 
Landstinget Sörmland skulle utpekas någon aktör på central nivå som skulle 
ansvara för implementeringen av NRH. Det framkom inte heller om den 
politiska ledningen uppfattade att den hade ett ansvar vid implementeringen eller 
om detta var en uppgift enbart för den medicinska professionen. Den 
administrativa ledningen uttryckte emellertid en vilja att verka för ett 
genomförande av NRH, trots en viss tvekan inför de konsekvenser NRH skulle 
kunna få för landstinget. En företrädare för administrationen uttryckte sig på 
följande sätt: 
 

”…Men det är ganska kontroversiellt för mig, jag sitter ju ändå och funderar på 
hjärtpatienternas andel av den totala sjukvårdskakan. … Starka företrädare 
lyckas få genomslag i mediabruset för hjärtsjukvården…” 

 
Det var först under sensommaren 2004 som det medicinska rådet i Sörmland 
fick uppdraget att ansvara för implementeringen och uppföljningen av NRH. 
Den 7 maj 2004 genomfördes ett seminarium riktat till läkare och sjuksköterskor 
från sluten- och primärvården i hela landstinget. Syftet var att diskutera NRH 
och dess konsekvenser för Sörmland. Det medicinska rådet hade bjudit in talare 
som hade arbetat med utvecklingen av NRH. Under dagen diskuterades NRH 
och man använde sig av scenarieteknik för att i grupper resonera kring NRH. 
Det framkom att landstinget under hösten 2004 och våren 2005 skulle fortsätta 
med att utveckla arbetet för att implementera NRH. 
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Vi har indikationer på att den politiska ledningen i landstinget därefter har tänkt 
om beträffande den egna rollen i implementeringsprocessen, men hur det skulle 
kunna fungera rent praktiskt är fortfarande oklart. En politiker förklarade sin syn 
på saken i följande ordalag: 
 

”… Det har varit så att det har varit en medicinsk uppgift eller att det har gjorts 
på kliniknivå. Men jag tycker inte att det ska vara så, eftersom jag anser att i 
nästan alla fall när det gäller nationella riktlinjer så är det en 
landstingsövergripande fråga, som inte ska skötas på enskild klinik. Men det har 
nog varit så…” 

 
Det har inte heller framkommit att några formella eller informella diskussioner 
förevarit mellan administrativ ledning och medicinsk profession. Vi tolkar 
situationen som sådan att landstinget inledningsvis ser implementeringen av 
NRH som en uppgift primärt för medicinsk ledning och vårdpersonal, medan 
tjänstemän och politiker tills vidare intagit en mer avvaktande hållning i denna 
process. Inställningen till hur implementeringsprocessen ska utformas kan också 
förstås om man undersöker vilka opinionsledare (viktiga för genomförandet av 
NRH) som uppmärksammas av profession, tjänstemän och politiker. Främst 
nämns personer i den medicinska ledningen. Exakt vilket inflytande dessa har är 
omöjligt att uttala sig om, men att flera parter uppfattar deras röster som 
betydelsefulla råder det ingen tvekan om och inte heller att de har formell makt 
genom att de både ansvarar för budget och medicinsk ledning. Detta stärker 
snarast bilden av att politiker och tjänstemän inte identifierar sig med 
implementeringsprocessen till skillnad från medicinsk ledning och vårdpersonal. 
Detta blir tydligt när vi undersöker hur implementeringen hittills har utformats 
vid medicinkliniken vid MSE. Men först något om situationen inom 
primärvården. 
 
7.1.1 Aktiviteter i primärvården 
Primärvården har inte deltagit i några aktiviteter som syftar till att implementera 
NRH utöver seminariet den 7 maj 2004. I intervjuer poängterar representanter 
för primärvården att NRH av dem uppfattas som en angelägenhet för 
slutenvården. Primärvårdens representanter ser dock en risk att slutenvården 
genom vårdprogram och öppna prioriteringar kommer att förändra 
förutsättningarna för primärvården att kunna uppfylla intentionerna i NRH. Det 
intervjupersonerna nämner som en viktig faktor är att vårdprogram och 
prioriteringar framtagna av slutenvården riskerar att skapa överföringar av 
patienter till primärvården, utan inslag av ekonomisk kompensation. 
Primärvården frågar sig om det är inom den öppna vården som lågt prioriterade 
patienter från slutenvården kommer att hamna. Det är dessa frågor som uppfyller 
primärvården - som dock främst ser sig som en passiv deltagare i en 
implementeringsprocess. Inget framkommer dock som tyder på att primärvården 
vill stå utanför, utan det är snarast så att de hittills inte har blivit inbjudna. 
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7.1.2 Aktiviteter vid sjukhuset 
Den medicinska ledningen och vårdpersonalen vid MSE har – som vi tidigare 
konstaterat (kapitel 6) - en positiv inställning till NRH. De ser det som viktigt att 
NRH blir en del av det vardagliga arbetet vid sjukhuset, men för att det ska 
fungera friktionsfritt krävs teknologier som kan underlätta för främst läkare och 
sjuksköterskor att följa riktlinjerna och som möjliggör för dessa yrkesgrupper att 
också följa den utveckling som NRH pekar ut. Man efterfrågar ännu mer 
tekniskt stöd för inrapportering till kvalitetsregister, som exempelvis Riks-Hia, 
och återkopplingar från dessa register. Det som medicinsk ledning och 
vårdpersonal ser som det svåraste är att hitta de rätta formerna för att innehållet i 
NRH ska kunna bli en integrerad del av arbetet på kliniken. Det är också på 
kliniknivå som man ställer sig frågande till vilka ambitioner politiker och 
tjänstemän har när det gäller att implementera NRH. Det vi kan se är att det på 
kliniknivå finns ett önskemål om att politikerna ger sitt stöd till NRH och att de 
tillsammans med administrativ ledning verkar för att NRH fullföljs.  
 
Det som gör att den medicinska ledningen upplever situationen som 
komplicerad är att landstingets vilja att genomföra NRH måste manifesteras 
även i avtalsprocessen. Det är först genom avtalen som verksamhetschefen får i 
uppdrag att utföra viss vård till en viss budget. I denna process kan NRH 
implementeras i praktiken – om landstinget så önskar. Det krävs därför att 
tjänstemän och politiker är övertygade om att hjärtsjukvården har en utformning 
som de är villiga att avsätta pengar till. Detta kan ske i flera steg, där den första 
aktiviteten är en översyn av vårdprogrammen. Det är sektionschefen för 
hjärtsjukvården vid MSE som får en viktig roll när det gäller att initiera 
implementeringen av innehållet i NRH. När detta har påbörjats kan kliniken visa 
hur den tänker sig utformningen av hjärtsjukvården och vad det kommer att 
kosta, och då blir det särskilt viktigt att administration och politisk ledning tar 
ställning.  
 
Vi uppfattar att på kliniknivå önskar medicinsk ledning och vårdpersonal 
försäkra sig om att administrativ ledning och politiker kommer att stödja en 
revidering av vårdprogrammen och en utveckling av hjärtsjukvården i en 
riktning som NRH föreskriver, så att det inte blir problem i samband med 
avtalsskrivandet. I det sammanhanget knyts vissa förhoppningar till den 
kommande organisationsförändringen, den nya divisionsstrukturen och 
samarbetet med Landstinget Västmanland, vilket skulle kunna förändra 
situationen, och innebära att NRH kommer att beaktas när nya avtal ska skrivas. 
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7.2 Landstinget Västernorrland 
 
Politikerna i Landstinget Västernorrland har inte inom ramen för vår 
datainsamling gjort några utsagor som indikerar att de tänker initiera en 
implementeringsprocess för NRH eller att de ser sig som aktörer i en sådan 
process. Vi har inte identifierat några ambitioner hos den politiska ledningen att 
genomföra NRH, och detta gäller även beträffande den administrativa 
ledningen. Däremot har vi registrerat åsikter hos tjänstemän och politiker som 
tyder på att de uppfattar NRH som ett dokument som i första hand angår den 
medicinska professionen.  
 
En faktor som gör situationen inom Landstinget Västernorrland komplicerad är 
att det i den medicinska professionens led finns divergerande åsikter om 
bedrivandet av en implementeringsprocess i anslutning till NRH. På den ena 
sidan finner vi åsikten att det är den enskilde läkarens ansvar att själv bestämma 
hur han/hon vill förhålla sig till NRH. På den andra sidan hittar vi åsikten att 
läkarna som grupp, tillsammans med exempelvis sjuksköterskorna bör enas om 
hur implementeringen av NRH i landstinget ska gå till. Vi kan dock inte se att 
medicinsk ledning och vårdpersonal egentligen efterfrågar att politiker och 
tjänstemän på central nivå ska stödja eller delta i en implementeringsprocess. 
Den medicinska ledningen nämner att samarbetet inom den norra 
sjukvårdsregionen är en faktor som påverkar handlingsutrymmet, vilket kan 
gälla även för implementeringen av NRH. Det kan sammanfattas som en 
respondent från professionen uttryckte sig:  

 
”… Umeå är vårt så att säga regionsjukhus och vi vill göra allting samma…Så 
vi har ju ständigt ett samarbete, träffas ofta, har samma riktlinjer och så där så 
att det är ganska slimmat …Så vi gör likadant...” 
 

Det regionala chefssamrådet för hjärtsjukvård i norra sjukvårdsregionen har 
inställningen att landstingen bestämmer själva vad de vill göra, men det finns 
utan tvekan uppfattningar inom professionen som går i riktning mot att rådet 
mer tydligt skulle kunna initiera en implementering av NRH. Vi har emellertid 
inte inledningsvis kunnat identifiera några aktiviteter som tyder på att 
landstingen i norra regionen har koordinerat sig i avsikt att implementera NRH. 
Det är som en intervjuperson från rådet förklarade apropå rådets uppdrag: 
 

“…Alltså några formella mandat uppfattar jag inte att det har. Men vi har ett 
intryck att sjukvårdsledningar lyssnar på gruppen och även kollegor... ” 

 
I ett första skede tycks det som om inställningen bland enskilda läkare vid 
sjukhusen i Landstinget Västernorrland blir avgörande för utformningen av 
hjärtsjukvården.  
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Det är ambitioner hos dessa som kommer att påverka hur 
implementeringsprocessen för NRH kommer att gestalta sig. En möjlighet är att 
den grupp som tillsatts för att utvärdera och utveckla hjärtsjukvården i 
landstinget (se kapitel 5) kommer att fungera som stöd för en implementering av 
NRH, genom att tjänstemän och politiker blir mer aktiva, men detta är inget som 
har uttalats från landstingets sida.  
 
7.2.1 Aktiviteter i primärvården 
De representanter för primärvården som har medverkat i studien har uttryckt 
uppfattningen att de inte ser sig som delaktiga i det nuvarande eller det 
kommande implementeringsarbetet för NRH. De har inte deltagit i några 
diskussioner kring NRH och är osäkra på vad som kommer att hända i 
framtiden. De har inte heller uppfattat att det finns kollegor som på något sätt 
har varit delaktiga i förarbetet till en implementering av NRH inom Landstinget 
Västernorrland. 
 
7.2.2 Aktiviteter vid sjukhuset 
Det är oklart vilka aktiviteter som sjukhuset i Sundsvall kommer att initiera för 
att implementera NRH. Man pekar på att en del förändringar troligtvis kommer 
att ske inom hjärtsjukvården framöver. Ett exempel är den PCI-verksamhet som 
sjukhuset önskar starta. Det är dock inte tillkomsten av NRH som är den direkta 
orsaken till en eventuell förändring i den riktningen; vi har noterat att sjukhuset 
länge önskat få möjlighet att etablera PCI. Det är ändå tydligt att det finns en 
politisk vilja att stödja Sundsvall i en förändring av hjärtsjukvården som också 
möjligtvis skulle kunna inkludera en implementering av NRH. I vilka former de 
intervjuade politikerna tänkt sig detta stöd, eller i vilken takt man vill förändra, 
är dock mera oklart. Eller som en politiker formulerar det: 
 

”… Men jag tror ju fortfarande att eftersom det nu är nästan rutin med PCI så 
har jag en känsla att det kommer så småningom till Sundsvall …” 

 
Av vårt material drar vi slutsatsen att den medicinska ledningen i Sundsvall 
ställer sig bakom en implementering av innehållet i NRH, men de har ingen 
tydlig uppfattning om lämplig väg framåt. Det finns en osäkerhet om hur 
utbudet av vården på kliniken borde förändras och hur innehållet i NRH ska 
anpassas till att bli en del av det dagliga vårdarbetet. Det som ytterligare 
komplicerar situationen är att det inom den medicinska professionen finns olika 
syn på hur detta arbete bör gå till. Det är som en representant från professionen 
förklarar: 

 
”…Ja det finns i hela sjukvården, olika kulturer. Och det kanske ska vara så 
också, det vore kanske hemskare om alla gjorde på precis samma sätt. Det 
kanske ska finnas lite utrymme för lite olika tolkningar. Det som är sant i 
Heidelberg kanske är en lögn i Jena…” 
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Vi tycker oss dock uppfatta en samsyn inom professionen i Västernorrland att 
kvalitetssystem och policydokument likt  kan förbättra vården. 
 
 
7.3 Region Skåne 
 
Den politiska ledningen i Region Skåne har inte (genom vårt material) visat vad 
den anser om att implementera NRH i regionen eller hur den uppfattar den egna 
rollen i en sådan process. När det gäller de medel som kan bli aktuella vid 
genomförandet av NRH kan konstateras att politikerna uttryckt en viss oro för 
öppna prioriteringar och vårdprogram. Dessa uppfattas vara ett verktyg enbart 
för den medicinska professionen, som används för att genomdriva särintressen. 
En politiker uttryckte sig på följande sätt: 

 
”… Sån där öppna prioriteringar, jag är rädd för ett samhälle där vi mer och 
mer nu börjar prata om att ledande politiker säger att vi inte har råd med den 
välfärd som finns … Men alltså samtidigt så ser jag ju hur mycket pengar vi 
ändå har, men använder vi dom rätt…” 

 
Sammantaget tycker vi oss se att den politiska ledningen inledningsvis inte har 
uppfattat att den har en roll att spela i en implementeringsprocess. En politikers 
kommentar till genomförandet av NRH var följande: 
 

”… Alltså den diskussionen har nog inte varit uppe på politisk nivå …” 
 
Den administrativa ledningen däremot, ställer sig uttalat positiv till NRH som 
kunskapsdokument, men uttrycker ingen tydlig uppfattning om den egna rollen 
vid en implementering. Vi finner istället inom den administrativa ledningen en 
rad frågtecken kring vad som kommer att hända när fler riktlinjer - som täcker 
andra sjukdomstillstånd - tillkommer och hur dessa kommer att påverka 
regionen. Enligt den administrativa ledningen är det inte en framkomlig väg att 
implementera NRH utan eftertanke, utan riktlinjerna måste placeras in i ett 
större sammanhang.  
 
Den medicinska ledningen framhåller att dess ambition är att genomföra 
innehållet i NRH i regionen och att detta har påbörjats redan under 
utvecklingsfasen för NRH. Det finns hos medicinsk ledning en tydlig bild av 
kopplingen mellan att följa NRH och att kunna avläsa resultatet i 
kvalitetsregister. Vi tolkar inledningsfasen i Skåne som att politiker, tjänstemän 
och profession har olika ambitioner när det gäller implementeringen av NRH. 
Det har också medfört att olika aktiviteter har påbörjats, men utan något 
egentligt stöd för en samlad implementeringsprocess. 
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Bland de aktiviteter som kan noteras är att det medicinska rådet för hjärta-kärl i 
den södra sjukvårdsregionen (som i hög grad domineras av Region Skåne) har 
visat intresse för att spela en roll vid implementeringen av NRH. Detta visade 
sig först genom att man inom den egna gruppen utvecklade en process för att 
framkalla en positiv inställning till NRH och dess genomförande. Därefter 
arbetade rådet mot övriga delar av hjärtsjukvården i Region Skåne för att en 
delegation skulle få möjlighet att besöka regionens sjukhus i avsikt att 
undersöka förutsättningarna att där bedriva hjärtsjukvård. När idén var förankrad 
inom den medicinska professionen vände sig det medicinska rådet till regionens 
administrativa ledning för att hos denna skapa acceptans för, och erhålla en 
officiell sanktion av, inspektionen. Från den administrativa ledningen fick rådet 
ett uppdrag att genomföra inspektionsrundan och att skriva en 
utvärderingsrapport. Det bestämdes internt inom rådet att deltagarna i 
inspektionsgruppen skulle vara ordföranden och två ledamöter från Landstingen 
Kronoberg och Blekinge. Inspektionen genomfördes under våren 2004 och i 
början av hösten samma år kom en utvärderingsrapport. Den administrativa 
ledningen har också tillstyrkt att utvärderingen kan utgöra en grundstomme för 
utvecklingen av hjärtsjukvården i projektet Skånsk livskraft (se vidare kapitel 5). 
 
Vi menar att det regionala medicinska rådet för hjärta/kärl har etablerat sig som 
en aktör i en initial implementeringsprocess för NRH och även blivit en 
kollektiv opinionsledare. Där återfinns personer som har vetenskaplig förankring 
och som företräder kardiologin inom sina respektive sjukhus och vars åsikter 
väger tungt. Som enskild aktör har det regionala medicinska rådet hjärta/kärl fått 
genomslag för sina ståndpunkter. Det står klart att den administrativa ledningen 
tar till sig det som rådet uttrycker om hjärtsjukvården. Det tydligaste exemplet är 
att utvärderingsrapporten får ställning som centralt dokument i 
omstruktureringen av hjärtsjukvården via Skånsk livskraft. Detta har enligt vår 
uppfattning blivit möjligt dels genom att professionen accepterar gruppen och 
dels att denna lyckas uppvisa enighet i det sätt på vilket man vill driva frågor 
avseende hjärtsjukvården. Bilden förstärks när vi studerar CSK som enskilt 
sjukhus, där tilltron till rådet och intresset att få genomföra NRH tydligt 
framkommer.  
 
7.3.1 Aktiviteter i primärvården 
Den administrativa ledningsnivån inom primärvården i Region Skåne uppfattar 
att NRH kommer att påverka den öppna vården. Det som enligt uppgift däremot 
saknas inom primärvården är en diskussion om konsekvenserna av NRH och hur 
en roll för primärvården kan ta sig ut vid implementering av NRH. Hos 
allmänläkare på vårdcentraler finns kunskap om NRH och dokumentet uppfattas 
som något positivt. Det finns dock farhågor att NRH kommer att innebära att 
fler patienter förs över till öppenvården, något som ingen har kalkylerat med.  
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7.3.2 Aktiviteter vid sjukhuset 
Vid CSK är hjärtsjukvården organiserad som en sektion inom medicinkliniken. 
Sektionen har en tradition att delta i olika studier och stödjer en utveckling av 
hjärtsjukvården som ligger i linje med den som uttrycks i NRH. Kliniken har 
sedan länge rapporterat till kvalitetsregister och vill gärna visa upp sitt 
deltagande och sina resultat. Vi uppfattar att det är viktigt för kliniken att visa att 
den stödjer och följer de rekommendationer som finns i NRH.  
 
Redan när utvecklingen av NRH kom igång och när olika rekommendationer 
kom till klinikens kännedom, var sektionens uppfattning att dessa ska följas. 
Arbetet i det regionala medicinska rådet för hjärta/kärl uppfattas som något 
positivt (rådets ordförande under innevarande period kommer för övrigt från 
CSK). Det kommer till uttryck genom att kliniken vill se rådet som en 
pådrivande aktör för att få till stånd en implementering av NRH i hela regionen. 
Det kan uttryckas som en representant från professionen förklarade: 
 

”…Utan det är underifrån och det är kardiologin som arbetar underifrån, vi 
bildar vårt eget nätverk mellan sjukhusen och det med medicinska rådet …” 

 
De åtgärder inom kliniken som presenterats för oss är för det första att tillse att 
befintliga vårdprogram ligger i linje med NRH och att därefter verka för att 
resten av hjärtsjukvården i regionen också följer innehållet i NRH. 
Uppfattningen vid kliniken är att vården redan i stort följer rekommendationerna 
i NRH. Hos såväl medicinsk ledning som vårdpersonal framhålls att det finns ett 
positivt samband sambandet mellan att följa NRH och sannolikheten att uppnå 
ett tillfredställande resultat i kvalitetsregistren.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att vi inte lyckats identifiera några enskilda 
aktiviteter på kliniken som direkt kan tolkas som inslag i en explicit 
implementeringsprocess (tillsättning av särskilda arbetsgrupper etc.). Vår 
uppfattning är att man vid CSK vill genomföra en successiv förändring av 
verksamheten i riktning mot innehållet i NRH. Vi kunde däremot inte uppfatta 
att man försökte göra en tydlig rangordning av de olika inslagen i 
hjärtsjukvården på kliniken (som en del i en öppen prioritering), men frågan är 
om inte regionen centralt först behöver ta ställning till sådana aktiviteter innan 
de är möjliga på kliniknivå.  
 
 
7.4 Västra Götalandsregionen 
 
Västra Götalandsregionen har gjort ett officiellt ställningstagande att NRH ska 
implementeras inom hjärtsjukvården, men synen på ansvarsfördelning skiljer sig 
åt mellan administration, politik och profession.  
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Den politiska ledningen har inte uttryckligen förklarat att den ämnar medverka i 
implementeringsprocessen, utan ser sin roll främst som att ta principiell ställning 
för öppna prioriteringar och det prioriteringsarbete som bedrivs i regionen. Men 
det förefaller vara en aning diffust om detta ställningstagande också omfattar 
genomförandet av NRH. Från den administrativa ledningen betonas att NRH 
kommer att integreras i regionens arbete med öppna prioriteringar och 
omstruktureringar i vården, och därmed kommer den politiska ledningen på 
regionnivå att tvingas ta ställning till NRH, även om det sker implicit. Längre 
ned i den politiska hierarkin - på hälso- och sjukvårdsnämndsnivå – uppfattas 
dock NRH som en fråga främst för utförarna och inte något som angår nämnden 
i dess egenskap av beställare.  
 
Den administrativa ledningen på regionnivå uppfattar att den, tillsammans med 
de medicinska representanterna i sektorsrådet, har ett ansvar för genomförandet 
av NRH (se vidare kapitel 5). En representant för den administrativa ledningen 
uttrycker det på följande sätt: 
 

”… Jag tror att det är bra med en medicinsk planeringsfunktion som är 
regionövergripande, där på något sätt dom här särintressena vägs ihop eller så 
att dom starka professionella särintressena inte blir så starka.” 

 
Man förlitar sig framför allt på sektorsrådet för hjärtsjukvård som förväntas 
driva implementeringsprocessen. Administrationen menar att de 
prioriteringslistor som har skapats av sektorsrådet har till syfte att utveckla en 
gemensam syn i hela regionen på hur man ska rangordna verksamheten. Dessa 
listor har varit ute på remiss i verksamheten och nu fortskrider arbetet med att få 
prioriteringar införda i vårdprogrammen. Sektorsrådet å sin sida, har följt 
utvecklingen av NRH, och diskussioner har förts fortlöpande inom den 
medicinska professionen och bland vårdpersonalen, men rådet har valt att 
invänta publiceringen av den slutgiltiga versionen, vilket skedde i juni 2004, 
innan det agerar. Vi menar att man i Västra Götaland vill framhålla att det hela 
tiden har varit regionens syfte att för hjärtsjukvården skapa prioriteringslistor 
och vårdprogram som överensstämmer med NRH.  
 
I Västra Götalandsregionen har den politiska ledningen, liksom ledningarna för 
administration och medicin, samt vårdpersonalen, svårt att identifiera några 
tydliga opinionsledare i anslutning till genomförandet av NRH. Sektorsråden är 
den gruppering som kommer närmast rollen som en opinionsledare och det finns 
från regionnivå önskemål om att sektorsråden ännu tydligare ska ta på sig rollen 
som opinionsledare.  
 



58 

7.4.1 Aktiviteter i primärvården 
Några negativa uppfattningar om NRH har inte registrerats inom primärvården 
men såväl dess administrativa ledning som personalen på vårdcentraler som vi 
har varit i kontakt med har tankar kring konsekvenserna för egen del. Det finns 
antydningar om att det har förekommit och förekommer friktioner i relationen 
mellan sjukhus och primärvård. Man hänvisar bl a till situationer där man från 
primärvårdens sida förväntat sig ett samarbete på likvärdig grund, men istället 
har ställts inför färdiga förslag framlagda av sjukhusets representanter. 
Förändringar i slutenvården har genomförts utan att vårdcentralerna i god tid har 
informerats. Dessa för primärvården negativa erfarenheter lyfts fram när 
implementeringen av NRH kommer på tal. Vi noterar att det finns ett önskemål 
från primärvårdens sida att delta i implementeringen av NRH i regionen. Trots 
en del problem finns dock exempel där samarbetet mellan olika delar av 
sjukvården har fungerat väl och primärvården hyser därför förhoppningar om ett 
lyckat samarbete i implementering av NRH. 
 
7.4.2 Aktiviteter vid sjukhuset 
Vid SÄS i Borås har sjukhusledningen uttryckt en avsikt att implementera 
innehållet i NRH. Det sker genom att sjukhusledningen visar sitt stöd för 
aktiviteter i verksamheten som går ut på att få NRH genomförda i det dagliga 
vårdarbetet. Sjukhusledningen stödjer också direkt ett utvecklingsprojekt vid 
SÄS som syftar till att implementera NRH vid medicinkliniken. Man hyser 
förhoppningen att detta projekt ska fungera som stöd till andra kliniker (vid 
genomförande av andra riktlinjer). Det nämnda projektet syftar till att, med 
hänsyn tagen till intentionerna i NRH, verka för prioriteringsgrundade 
resursfördelningar och investeringar, att förkorta väntetider, att utveckla 
beslutstödssystem och att intensifiera informationen till patienter och 
medborgare.  
 
Anledningen till att projektet fokuserar på dessa fyra områden är att arbetet med 
att förkorta väntetider har hög prioritet i regionen som helhet och att sjukhuset 
har arbetet med andra projekt som syftar till att halvera väntetiderna inom 
slutenvården. Det finns också en koppling till sjukhusledningens tidigare 
ambition att få ekonomin i balans, vilket förklarar att projektet också har en 
ekonomisk dimension där resurser och förbrukning ska identifieras och 
analyseras. Det beslutstödssystem som är under utveckling vid sjukhuset bygger 
på patientjournalen för hjärtpatienter. Avsikten är att journalsystemet ska 
innehålla en ”checklista” som gör det möjligt för läkare och sjuksköterskor att 
följa upp vården i relation till rekommendationer i bl a NRH. Det är också tänkt 
att systemet ska kunna stödja inrapporteringar till kvalitetssystem. Förbättrad 
information till patienter och medborgare uppfattas som en viktig del i 
slutenvårdens uppdrag och togs därför med i projektet. 
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Utöver nämnda projekt finns andra aktiviteter vid sjukhuset som också kan 
sägas ingå i implementeringen av NRH och dit kan räknas den årliga 
uppdateringen och justeringen av vårdprogrammet för hjärtsjukvård. Detta görs 
av den medicinska ledningen tillsammans med läkare och sjuksköterskor vid 
kliniken och även hjärtsjukvården vid sjukhuset i Skene är delaktigt i arbetet.  
Arbetet med att uppdatera vårdprogrammet betraktas som viktigt vid kliniken 
och det föregås av diskussioner inom och mellan olika yrkesgrupper. Vi kan 
konstatera att inte minst sjuksköterskorna är engagerade i denna uppgift och den 
leds av sektionschefen för hjärtsjukvård vid medicinkliniken. Kliniken hävdar 
bestämt att avsikten är att NRH ska få genomslag i dessa dokument. 
Vi kan notera att vid SÄS har medicinsk och administrativ ledning valt att 
samarbeta för att skapa förutsättningar för att implementera NRH, men man vill 
integrera detta arbete med sjukhusets egna mål, så att processen ska ge en 
hållbar förändring för sjukhuset och dess hjärtsjukvård.  
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8. DISKUSSION AV RAPPORTENS RESULTAT 
 
Erfarenheter från drygt 30 års studier av genomförandet av offentliga program – 
det engelska uttrycket är public policy implementation – säger oss att man inte 
bör förvänta sig en rak väg mot målet. Vi måste också vara beredda på att 
genomförande tar tid. Mycket sällan möter man en situation där allt kommer att 
implementeras, inte heller en situation där inget kommer att genomföras. 
Verkligheten ligger någonstans mellan dessa extermer (Goggin m fl 1990).  
 
Denna rapport är inte en utvärdering av en fullständig implementeringsprocess 
för NRH utan den visar på några initiala steg under år 2004. Syftet är framför 
allt att kartlägga förutsättningarna för implementering av NRH. Data är till 
största delen insamlade under första delen av 2004, vilket kan medföra att 
situationen i vissa avseenden kan ha förändrats innan rapporten har publicerats. 
Vi konstaterade inledningsvis att det är svårt att föreställa sig exakt hur en 
implementeringsprocess för NRH kommer att gestalta sig  - det återstår att 
undersöka vidare. 
 
I vissa fall kan det finnas utrymme för att direkt omsätta innehållet i NRH i 
praktisk handling, t ex genom att uppdatera vårdprogram, så att dessa 
överensstämmer med riktlinjerna. I andra fall förutsätter implementeringen flera 
aktiviteter bland olika aktörer över en längre tid; medicinsk ledning, 
administration och politiska beslutsfattare. I det fallet är det rimligt att anta att 
implementeringen kommer att ske genom en serie separata processer, av vilka 
några kan vara länkade till redan pågående arbete i organisationen. Vi tror att 
förutsättningarna för att genomföra NRH påverkas av interna förhållanden inom 
landsting/regioner och av faktorer utanför huvudmännens kontroll, vilka kan 
förändras över tiden (det är det vi menar med passform).  
 
 
8.1 Diskussionens disposition 
 
Först gör vi en tolkning av den hittillsvarande processen för att implementera 
NRH, där vi visar vilka åtgärder landstingen/regionerna har vidtagit på olika 
nivåer i organisationen (Tolkning av implementeringsprocessen initialt). 
Vi fortsätter sedan med en analys av fördelningen av ansvar för 
implementeringen av NRH i de fyra landstingen/regionerna, genom att knyta an 
till frågan om olika aktörers syn på mål och medel. Vi menar att inställningen i 
dessa avseenden kommer att påverka hur ansvaret fördelas och vem som 
kommer att bli ansvarig för att förtydliga innehållet i NRH (Ansvar för 
implementering). 
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Avslutningsvis närmar vi oss frågan om det redan nu går att observera likheter 
och skillnader mellan de fyra landstingen/regionerna som kan föras tillbaka till 
olika förutsättningar att inkludera NRH i den egna miljön (Förutsättningar för 
passform).  
 
 
8.2 Tolkning av implementeringsprocessen initialt 
 
Vem agerar och på vems uppdrag? Vem ger sin uppfattning om NRH tillkänna 
och vem försöker skapa förutsättningar för att innehållet i NRH ska få 
genomslag i den kliniska vardagen? Vem lämnar sitt stöd och vem visar 
intresse? Det är sådana frågor som blir väsentliga när vi försöker skapa 
konturerna av en initial implementeringsprocess i de fyra studerade 
landstingen/regionerna.  
Vi har i kapitel 7 beskrivit de viktigaste aktörerna som vi lyckats lokalisera. Här 
finns lokala kliniker vid sjukhus, professionella grupperingar och politiska och 
administrativa institutioner. Vi är särskilt intresserade av att se om det finns 
aktörer som på eget initiativ eller på uppdrag arbetar för att understödja 
genomförandet av NRH som vi kallar ”påskyndare” (Bardach 1977 benämning 
är ”fixer”). Vi vill också i förekommande fall se om man kan identifiera 
”opinionsledare” vars uppfattningar om NRH påverkar andra aktörer.  
 
8.2.1 Landstinget Sörmland 
Vi fann vid MSE ett stöd för innehållet i NRH och ett intresse att agera med 
utgångspunkt i NRH. Eftersom sjukhusen i detta landsting hittills saknat en 
tradition att uppträda gemensamt (se kapitel 5) var det inte förvånande att det 
MSE agerade på egen hand. Rollerna som ”påskyndare” och ”opinionsledare” 
kan knytas till enskilda personer i den medicinska ledningen. Inom MSE är man 
dock medveten om att en framgångsrik implementering i fortsättningen 
förutsätter stöd från landstingsledningen i form av formella uppdrag. Vi kan 
konstatera att organisationsförändringar i Sörmland möjligen kan komma att 
förändra bilden, då landstinget genom den nya divisionaliseringen uppenbart 
strävar mot en större samordning mellan sjukhusen. Samarbetet med 
grannlandstinget Västmanland kan också komma att påverka förutsättningarna 
för att bedriva hjärtsjukvård.  
 
Det medicinska rådet i Sörmland har inledningsvis sökt axlat rollen som 
gemensam kraft i landstinget för att skapa uppmärksamhet kring NRH. Det har 
skett genom att rådet anordnat informationsmöten mellan primär- och 
slutenvården.  
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Genom den ovan nämnda strukturförändringen kommer av allt att döma det 
medicinska rådet att få en tydligare roll som centralt placerad ”påskyndare” för 
NRH, genom utökat ansvar för prioriteringsfrågor och implementering av 
nationella kunskapsdokument av det slag som NRH representerar. En sådan 
utveckling måste dock bekräftas genom fortsatta studier innan vi med säkerhet 
kan uttala oss om rådets roll för implementeringsprocessen i Sörmland.  
 
 
8.2.2 Landstinget Västernorrland 
Den medicinska ledningen vid sjukhuset i Sundsvall har inte givit uttryck för en 
gemensam åsikt om implementeringen av NRH och vad som bör ske initialt. Vi 
kan notera att det finns divergerande åsikter om vad som bör göras, men vi kan 
inte i vårt material hitta exempel på konkreta aktiviteter som har påbörjats vilka 
kan relateras till implementeringen av NRH. Det finns inte heller några tecken 
på förekomsten av tydliga ”opinionsledare” och ”påskyndare” inom landstinget, 
vilket möjligen kan förklaras av att den medicinska professionen inte är enig i 
frågan om hur implementeringen ska gå till.  
 
Vi har svårt att bedöma om den arbetsgrupp som tillsattes av landstinget efter 
den mediauppmärksamhet som riktades mot hjärtsjukvården i Västernorrland (se 
5.2.2) över huvud taget kan bli en aktör i anslutning till implementeringen av 
NRH. Chefsamrådet för hjärtsjukvård inom den norra sjukvårdsregionen har inte 
heller axlat rollen som ”påskyndare” trots att rådet utan tvekan har ett 
genomslag som rådgivare inom professionen. Om inte den medicinska 
professionen, särskilt den medicinska ledningen, förmår ge en samlad bild av 
hur NRH bör hanteras av Landstinget Västernorrland torde det bli svårt för 
tjänstemän och politiker i landstinget att kunna ha någon åsikt om hur denna 
nivå ska agera med anledning av NRH.  
 
8.2.3 Region Skåne 
Vid det studerade sjukhuset CSK sker inledningsvis inga dramatiska aktiviteter 
med anledning av NRH, utan den medicinska ledningen hävdar att 
verksamheten är väl förberedd, och anpassad till innehållet i NRH och kommer 
att fortsätta utvecklas i den riktningen. Det är istället ställningstaganden från 
regionnivå som efterfrågas så att hjärtsjukvården kan samordnas i regionen med 
politikernas stöd. Utåt uppvisar den medicinska professionen i Skåne enighet 
vad gäller implementering av NRH och det beror till stor del på det arbete som 
gjorts i det regionala medicinska rådet, vilket enligt vår mening är det tydligaste 
exemplet på en ”pådrivare” som vi hittar bland de fyra fallen. Rådet har skaffat 
sig en position genom att säkra stöd från den medicinska professionen och från 
verksamheten, och genom att infoga NRH i arbetet med det stora 
förändringsprojektet ”Skånsk livskraft” har man även skaffat sig acceptans från 
den administrativa ledningen. 
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Det faktum att den politiskt-administrativa nivån har ställt sig avvaktande till 
NRH kan tolkas som att man inte vill hamna i ett läge där hjärtsjukvården 
tillskansar sig resurser på bekostnad av andra sjukdomsområden och att olika 
sjukdomsgrupper kommer att behöva vägas mot varandra i takt med att fler 
riktlinjer presenteras av Socialstyrelsen. Det är möjligt att detta dilemma har 
gjort att administrativ och politisk ledning har ställt sig avvaktande i ett initialt 
skede, och istället slussat in NRH i arbetet med ”Skånsk livskraft”. 
 
8.2.4 Västra Götalandsregionen 
Vid SÄS, ett sjukhus där administrativ och klinisk ledning är involverade i 
förändringsprojekt, är det inte förvånande att man gör NRH till ett eget projekt, 
som dock ska passa ihop med sjukhusets egna mål. Hur långt detta räcker utan 
explicit stöd från andra delar av den stora regionen återstår dock att se.  
Den aktör som skulle kunna lämna stöd till projektet är sektorsrådet för 
hjärtsjukvård som ansvarar för prioriteringsarbetet i regionen, men vi har 
inledningsvis svårt att bedöma på vilket sätt rådet kan axla rollen som 
”pådrivare” vad gäller genomförandet av innehållet i NRH. Det finns dock en 
annan faktor som måste beaktas och det är regionens struktur med beställar- och 
utförarmodell. Vi ser hur de politiskt tillsatta hälso- och sjukvårdsnämnderna 
uppfattar implementering av NRH som en uppgift för ”utförarsidan” som i 
praktiken är sjukhusen. Det finns visserligen formella direktiv från regionnivån 
att beställarna ska ta hänsyn till policydokument och riktlinjer när avtal 
utformas. Den insikten finns hos tjänstemännen på de kanslier som förser 
nämnderna med beslutsunderlag. Det vi ställer oss frågande till är om det räcker 
med den insikten hos tjänstemännen eller om det också krävs att politikerna i en 
beställarfunktion faktiskt uppfattar genomförandet av NRH som en del av deras 
ansvar. 
 
Västra Götalandsregionen är den huvudman av de fyra studerade där den 
politiskt-administrativa ledningen mest tydligt har uttryckt en positiv 
uppfattning om det medel för att genomföra tankarna i NRH som kan vara mest 
kontroversiellt, nämligen öppna prioriteringar. Däremot kan vi inte se att den 
politiska ledningen engagerat sig i arbetet med prioriteringar, utöver på ett 
principiellt plan. Istället knyts stora förhoppningar till att sektorsrådet för 
hjärtsjukvård ska kunna införliva NRH i sitt eget arbete med prioriteringar. 
Avsikten är att NRH ska infogas i de riktlinjer som ska utarbetas för att ge en 
likvärdig vård i hela regionen. Vi hoppas kunna följa detta arbete vidare 
framöver. 
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8.3 Ansvar för implementering  
 
Vem kommer att tillse att NRH omsätts i praktiken i landsting/regioner? Var i 
organisationen placeras ansvaret, oavsett om det är ett självpåtaget eller ett 
tilldelat ansvar? Kommer den politiska nivån att axla en roll i detta sammanhang 
eller blir det vårdpersonalen på golvet som känner ansvar för och försöker 
tillämpa riktlinjerna efter bästa förmåga? Socialstyrelsen betraktar NRH som ett 
sjukvårdpolitiskt dokument som bör förtydligas i en dialog mellan politisk och 
administrativ nivå respektive verksamhetsnivå och resultera i tydliga uppdrag. 
Är detta enbart en from förhoppning eller finns det förutsättningar för en dialog 
och tydliga uppdrag? Om vi föreställer oss implementering som en process 
utdragen i tiden, när i tiden ska en sådan dialog påbörjas?  
 
Vi tror inte att det räcker med att myndigheten har en vag föreställning om hur 
en regional implementeringsprocess kan gestalta sig. Vem i en regional 
organisation, likt landsting och region, som inledningsvis kommer att agera 
avgörs av hur de regionala och lokala aktörerna uppfattar NRH, framför allt dess 
mål och medel. Så länge riktlinjerna för hjärtsjukvård i huvudsak betraktas som 
en angelägenhet för just hjärtsjukvården kommer ansvaret för implementeringen 
att placeras långt ned i landstingens/regionens organisation. Så länge inga 
uppenbara konflikter kring alternativa mål existerar, och så länge oklarheter 
finns kring medel för att genomföra NRH, kommer ansvaret att ligga långt ned i 
organisationen, hos kliniker och sektioner för hjärtsjukvård.  
 
I kapitel 6 noterade vi att det bland de studerade landstingen och regionerna inte 
finns någon uttalad opposition mot de övergripande mål som NRH 
representerar, nämligen ”att stärka patienternas möjligheter att få likvärdig och 
effektiv vård i alla delar av landet”. Det fanns inte heller anledning tro att vi 
skulle hitta några tydliga invändningar. Målet är konstruerat för att vinna bred 
uppslutning, och är därför en aning diffust. Visserligen finns röster på den 
politiskt- administrativa nivån i Sörmland och Västernorrland som ifrågasätter 
det realistiska i en likformig vård. Det är svårt att säga vad dessa invändningar 
egentligen visar: att man inte satt sig in i vad NRH står för eller att det finns 
djupare liggande reservationer som tangerar frågan om vi verkligen kan och bör 
skapa en absolut likvärdig vård för alla, givet ekonomiska och geografiska 
skillnader. NRH har ett patientperspektiv där likvärdig vård inte står för absolut 
likformighet mellan de resurser landsting/regioner kan erbjuda – den likvärdiga 
vården kan ju erbjudas genom att man delar på resurser. De relativt små 
landstingen Sörmland och Västernorrland ser sin litenhet som ett problem där 
likvärdig vård framdeles förutsätter någon form av samordning med huvudmän i 
närområdet.  
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De stora regionerna Skåne och Västra Götaland däremot strävar mot att kunna 
erbjuda likvärdig vård inom sina egna gränser, och kan finna stöd för detta i ett 
policydokument som NRH. Sörmland och Västernorrland, som har pekat på 
problem med likvärdig vård, presenterar dock inga alternativa mål; vi tolkar 
invändningarna främst som ett tecken på att de upplever målen som otydliga.  
 
De medel Socialstyrelsen anvisar för att omsätta NRH i praktisk handling är 
förutom dialog mellan olika parter, även regionala och lokala vårdprogram samt 
öppna prioriteringar. De representanter för den politiska och administrativa 
nivån i de landsting och regioner som vi kommit i kontakt med har en i 
huvudsak vag uppfattning om dessa medel och ser dem - även prioriteringarna - 
som verktyg för den medicinska professionen.  
 
Inom verksamheten – medicinsk ledning och vårdpersonal – finns en i huvudsak 
stark uppslutning kring både mål och anvisade medel i NRH, möjligen med 
reservation för Landstinget Västernorrland där vi hos medicinsk ledning funnit 
vissa tveksamheter. Vi har dock funnit att såväl vårdprogram som öppna 
prioriteringar, angivna som medel för NRH, uppfattas som något diffust och det 
finns många förekommande tolkningar bland vårdpersonal, medicinsk ledning, 
tjänstemän och politiker. I de fall både mål och medel i ett program är oklara, 
och där ingen uppenbar konflikt existerar kring mål och medel, kommer vi att se 
en ”experimentell implementering” menar Matland (1995). Aktiviteter kommer 
att utspelas i huvudsak på en låg nivå i den implementerande organisationen och 
processen blir beroende av lokala aktörers resurser och ambitioner. Vi kommer 
inte heller att få uppleva någon större grad av enhetlighet med avseende på 
implementeringsprocessen. Utrymme skapas för aktörer som har ett starkt 
intresse i frågan och som har kapacitet att engagera sig. Det finns ett utrymme 
för organisationen att lära sig under vägen och att testa både teknologier och 
organisationens förmåga. 
 
Vi tycker oss se tecken på att genomförandet av NRH inledningsvis sker i form 
av ”experimentell implementering” enligt betydelsen hos Matland (1995). Det 
beror lite på vad man menar med lokal och central nivå i ett landsting/region. 
Det politiska beslutsfattandet är idag hårt centraliserat i de flesta landsting och 
regioner. Vi betraktar detta som den mest centralt placerade nivån. Det finns 
naturligtvis grupperingar av t ex läkare som har uppdrag som sträcker sig över 
hela huvudmannens domän (sektorsråd, medicinska råd etc). Dessa är dock 
sammansatta av lokala företrädare och uppdraget är ofta att väga samman lokala 
synpunkter och koordinera lokala krafter. Om man följer Matland (1995) är det 
först när alla frågetecken kring medel för implementeringen är uträtade och 
olika alternativ står mot varandra som centralt placerade aktörer, t ex politiska 
institutioner, får en tydlig roll. Ansvaret flyttas uppåt i hierarkin.  
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”When the policy is very clear, the macrolevel actors are able to exert 
considerable control, and this becomes a case of political implementation.” 

Matland 1995, s. 170 
 

Om konflikter över medel visar sig under vägen kan man enligt Matland istället 
hamna i en situation där lokala aktörer genom förhandlingar (eller tvång) löser 
dessa (”symbolic implementation”13). Särskilt professioner kan spela 
framträdande roller i sådana sammanhang, och styrkan i lokala konstellationer 
blir avgörande för utgången.  
 
Givet att mål och medel är otydliga för politiker och tjänstemän är det inte 
särskilt troligt att implementeringen av NRH i ett första skede kommer att 
engagera centralt placerade aktörer i landsting/region, såsom politiska 
institutioner. Det är mer logiskt att lokala aktörer som representerar olika 
professioner stiger fram och söker förtydliga medel och i vissa fall även mål. 
Aktiviteter i anslutning till implementeringen sker huvudsakligen i den domän 
som domineras av professioner. Vi ser tecken på detta i främst Landstinget 
Sörmland och Region Skåne samt Västra Götalandsregionen. Eventuella 
konflikter får lösas på en låg nivå. I ett senare skede när tydliga alternativ finns 
och när resursanspråk knyts till väl definierade medel kan man föreställa sig att 
ansvaret flyttas högre upp i organisationen, och där engagerar politiska 
beslutsfattare. Vi bedömer dock att tjänstemän och politiker på landstings- och 
regionnivå förr eller senare tvingas ta ställning till NRH. Först måste dock 
verksamheten göra sin ”hemläxa” och erbjuda den politiskt-administrativa nivån 
en tolkning av vad riktlinjerna kan innebära för respektive landsting/region. 

                                                 

13 Anledningen till att denna form av implementeringen benämns ”symbolic” är att de mål som står i centrum har 
”en symbolisk laddning” vars uttolkning sammanfaller med valet av medel. Det är just i detta som professioner 
ofta tar på sig eller tilldelas rollen av konfliktlösare.  
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Figur 2: En tentativ modell av en implementeringsprocess för NRH i landsting/region. 
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8.4 Förutsättningar för passformen 
 
I detta avsnitt ställer vi oss frågan vad man kan observera vid en första 
jämförelse mellan fallen. Det är viktigt – som vi inledningsvis konstaterade – att 
understryka att det vi benämner implementeringsprocess är åtgärder som är 
utspridda under lång tid (vi talar om flera år). Man bör vara försiktig med att, 
utifrån initiala observationer från första halvåret 2004, dra alltför långtgående 
slutsatser om hur landsting och regioner kommer att hantera NRH. Huruvida 
NRH kommer att ”passa ihop” med förhållanden hos de fyra studerade 
huvudmännen är egentligen för tidigt att uttala sig om. Vi har i kapitel 5 
redovisat förhållanden – ett antal olika faktorer - som vi bedömer är viktiga att 
följa och som kan komma att medföra att vissa huvudmän uppvisar likheter i sitt 
tillvägagångssätt, medan andra kommer att skilja sig åt. Vi tillåter oss några 
initiala observationer där vi utgår från innehållet i kapitel 5. 
 
8.4.1 Likheter 
Bland några huvudmän pågår ett förändringsarbete – antingen på makronivå 
(hela landstinget/regionen) eller mikronivå (på enskilda sjukhus), där NRH 
relativt snabbt har förts samman med detta arbete.  
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Vi kan i Region Skåne se att det regionala medicinska rådet lyckats hitta former 
för att knyta an NRH till förändringsprojektet ”Skånsk livskraft” och att man i 
Västra Götalandsregionen försöker sammanföra NRH med det strukturarbete 
och den utveckling av öppna prioriteringar som bedrivs av sektorsråden. Av 
detta kan vi dra (den föga överraskande) slutsatsen att om NRH kan förmås att 
passa ihop med en befintlig struktur, är det lättare att snabbt initiera aktivitet. 
Detta säger dock inget om hur man kommer att lyckas i fortsättningen med att 
dra nytta av innehållet i NRH. Vi vet inget om hur pågående förändringar av 
vårdens struktur i t ex Skåne och Västra Götaland kommer att gestalta sig –och i 
vilken grad lokala opinioner kan komma att påverka utgången. 
 
Vi har tidigare noterat att det i verksamheterna på det hela taget finns en– 
möjligen med undantag för Västernorrland - positiv inställning till systematiska 
öppna prioriteringar. Men det finns egentligen ingen tradition lokalt 
(sjukhus/klinik) att arbeta praktiskt i denna form. Utan tvekan kan Västra 
Götalandsregionen visa på att där finns erfarenhet, men vi bedömer att denna är 
knuten till sektorsråden och ännu inte har fått genomslag lokalt. Vi anser att alla 
fyra huvudmän har långt att gå innan de kan omsätta prioriteringsinslagen i 
NRH i praktisk handling, särskilt när prioriteringarna kräver ett politiskt 
beslutsfattande. Den politiska beredskapen saknas i stor utsträckning och NRH 
som enskilt dokument skapar inte denna beredskap.  
 
Vi har inte funnit någon tradition hos de studerade huvudmännen att 
landstingsövergripande koordinera arbetet med evidensbaserade dokument 
(EBM). Denna erfarenhet har en högst lokal prägel, och den syns tydligast i 
Region Skåne och Västra Götalandsregionen, där man på de studerade 
sjukhusen CSK och SÄS, tänker använda NRH direkt för att uppdatera sina 
vårdprogram. Vid åtminstone tre av sjukhusen, MSE, CSK och SÄS ser de 
ansvariga möjligheterna och betydelsen av att kunna följa tillämpningen av 
NRH genom resultat från kvalitetsregister.  
 
Insikten hos primärvården om vad NRH skulle kunna innebära för denna 
vårdnivå varierar i viss utsträckning i de fyra landstingen/regionerna. Vi finner 
dock ingenstans att primärvården har involverats i arbetet med att genomföra 
NRH. Företrädare för primärvården inser att de kan komma att påverkas och 
efterlyser samtal med sjukhusen. Att primärvården inte har kontaktats kan 
möjligen bero på att de berörda klinikerna ännu inte kan överblicka framtida 
konsekvenser av NRH.  
 
8.4.2 Skillnader 
Landstinget Sörmland, och i synnerhet det studerade sjukhuset MSE, är exempel 
på en utveckling mot samordning över landstingsgränser. Avsikten är att skapa 
förutsättningar för samordning av resurser med Landstinget i Västmanland.  
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Vi kan i denna tidiga fas inte värdera vad detta får för konsekvenser för att 
genomföra innehållet i NRH. Vi bedömer dock att utvecklingen i Sörmland både 
vad gäller förändrad organisation (divisionalisering) och 
landstingsöverskridande samverkan kan komma att inverka på 
implementeringen av NRH. Till det får vi anledning att återkomma. Landstinget 
Västernorrland är det landsting där hjärtsjukvården under 2004 fick en tydlig 
medial uppmärksamhet. Det resulterade i en särskild arbetsgrupp för att se över 
och utveckla hjärtsjukvården. Vi bedömer att det i hög grad beror på den 
medicinska professionen om den tillsammans kan verka för att få in NRH i detta 
arbete och tydliggöra vilka medel som kan bli aktuella för att genomföra 
innehållet i dokumentet – den politiska ledningen i landstinget ser NRH i stor 
utsträckning som ett medicinskt dokument. Det är mera osäkert vilken roll den 
norra sjukvårdsregionen kan spela i ett sådant sammanhang. Västernorrland har 
svårt att agera helt självständigt utan är beroende av att samordna resurser med 
universitetssjukhuset i Umeå. Landstinget Västernorrland är också den 
organisation som mest har öppnat upp för en kritisk diskussion av såväl mål och 
medel som rekommendationer i NRH. 
 
I Region Skåne har det regionala medicinska rådet lyckats få den medicinska 
professionen i regionen att uppvisa en hög grad av samsyn i inställningen till 
NRH. Rådet har på förhållandevis kort tid lyckats fasa in NRH i regionens eget 
interna förändringsarbete, vilket medfört att frågan om hjärtsjukvården snabbare 
har avancerat mot den politiskt-administrativa nivån. Detta snabba agerande av 
professionen på övergripande nivå är något vi inte har mött hos de andra 
huvudmännen. Det förutsätter dock att det redan finns en befintlig struktur – 
vilket var fallet i Skåne – som kan ta sig an ett dokument av det slag som NRH 
utgör.  
 
Västra Götalandregionen skiljer ut sig genom att det på regionnivå finns starka 
formella strukturer med givna ansvarsområden. Det framgår tydligt att 
implementeringen av NRH är en fråga för sektorsrådet och att det som framgent 
kommer ut från rådet också ska implementeras. Västra Götaland har dock en 
mycket komplex ledningsstruktur och vad detta kommer att innebära när 
formella beslut om NRH på regionnivå ska föras över till handling på lägre 
nivåer i regionen bör följas noggrant. Västra Götalandsregionen är den 
huvudman där olika aktörer framhåller att innehållet i NRH ligger väl i linje 
med de egna tankgångarna och det arbete kring prioriteringar som redan har 
genomförts. Underförstått i detta ligger att innehållet i NRH inte borde medföra 
några konflikter, men den stora regionen har så många aktörer och så många 
beslutsnivåer att genomförandet av NRH av allt att döma kommer att ställa stora 
krav på organisationen. 
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9. SLUTSATSER 
 
Vi har tidigare (3.1) berört frågan om vad en implementering av NRH 
egentligen innebär. Vad är det som ska implementeras, en förändrad klinisk 
praxis eller en process som förutsätter en fördjupad dialog mellan olika aktörer 
inom landsting/region? Socialstyrelsens nationella riktlinjer är – som vi tidigare 
konstaterat – en avancerad exercis i evidensbaserad medicin, som kan ge 
vägledning till främst den medicinska professionen om vad som är en rimlig 
praxis, men det är också ”ett avancerat diskussionsunderlag” för 
sjukvårdshuvudmän för att dessa ska kunna initiera en systematisk och öppen 
prioritering av vård till befolkningen. Vi kan se tecken på att den medicinska 
professionen relativt snabbt kan använda NRH i det första syftet, för att stämma 
av vårdprogram och klinisk praxis. Det senare syftet kräver mycket mer och 
framför allt ett politiskt ställningstagande, där vi ännu inte sett så mycket. Det är 
just i egenskap av avancerat diskussionsunderlag som NRH (och övriga liknande 
riktlinjer) på sikt kan få stor påverkan på svenska hälso- och sjukvård. Frågan är 
bara hur lång tid det tar att få igång en sådan process.  
 
NRH är tänkt att vara ett stöd för systematiska och öppna prioriteringar i 
landsting/regioner, men dokumentet som sådant löser inte på kort sikt problemet 
att de studerade landstingen och regionerna har begränsade erfarenheter av 
systematiska och öppna prioriteringar. På längre sikt kan NRH fungera som ett 
av flera avancerade diskussionsunderlag för att initiera en regional process som 
leder till mer systematiska och öppna prioriteringar.  
 
Vi finner på det hela taget en positiv attityd till NRH i verksamheten och en vilja 
att agera med dokumentet som underlag. Inom verksamheten uppfattas NRH 
som ett stöd för prioriteringar (motivering av bortval) och på många håll på 
verksamhetsnivån finns också ett stöd för öppna prioriteringar. Inom 
verksamheten liksom inom administrationen hittar vi en förhoppning om att 
NRH ska leda till ett arbete som ger en högre grad av systematisering av och 
överblick över hälso- och sjukvårdens innehåll. På många håll i verksamheten 
uppfattas NRH tillsammans med kvalitetsregister som viktiga verktyg för att 
följa upp och förbättra vården.  
 
Det är uppenbart att den professionella verksamheten och den politiskt-
administrativa delen inom de studerade landstingen/regionerna inte befinner i 
fas med avseende på kunskap om och förståelse för vad NRH innebär för 
huvudmannen. Initialt är inte detta att förvänta sig eftersom processen att 
utveckla NRH främst har involverat hälso- och sjukvårdens professioner.  
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Vi finner en ambivalens i synen på NRH. De har lanserats som ett 
sjukvårdspolitiskt dokument, men uppfattas ändå främst som ett medicinskt. 
Mycket ansvar faller på medicinska aktörer att visa att de medel som NR 
faktiskt tillhandahåller också har en politisk dimension. I nästa skede måste 
innehållet i NRH fogas in i huvudmannens uppdrag (beställningar) till 
verksamheten. Annars riskerar genomslaget att inte bli särskilt påtagligt. Det 
handlar inte bara om att uppdatera lokala vårdprogram utan berör även frågor 
om att omdisponera resurser. Detta exemplifierar i hög grad vårt antagande att 
implementeringsprocessen bör uppfattas i ett aktör- strukturperspektiv. Utan 
stödjande strukturer i form av administration och politisk ledning kommer inte 
vårdens aktörer att kunna implementera NRH fullt ut.  
 
I förlängningen måste NRH leda till en fördjupad diskussion om vad ”likvärdig 
och effektiv vård” ska innebära för befolkningen i olika delar av landet. Om 
medicinska företrädare inledningsvis har initiativet blir det desto viktigare för 
fortsättningen att politik och administration bildar sig en uppfattning om NRH 
och vad dokumentet kräver av landstinget/regionen. Det är än så länge en öppen 
fråga om trycket underifrån i organisationen räcker för att aktivera den politiskt-
administrativa nivån eller om nationella aktörer av olika slag måste stödja 
landstingen/regionerna för att detta ska bli möjligt.  
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SU Sahlgrenska universitetssjukhus, Västra Götalandsregionen 
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