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HÄLSA STYRNING HELHET 

Hur ska vi skapa en bra helhet inom hälso- och 
sjukvården anpassad till behoven och resurserna? 
Det var det övergripande temat för den åttonde nätverkskonferensen som 
ägde rum två ovanligt milda februaridagar i Uppsala 2008. Centrala 
frågor som diskuterades bland omkring 440 förtroendevalda och 
tjänstemän från hela landet var: 

• Hur ska styrningen av hälso- och sjukvården gå till? (Går det över 
huvudtaget att styra den?)  

• Hur ska resurserna räcka till behoven? (Vem ska ta de svåra 
besluten om prioriteringar?) 

• Hur kan vi stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
arbetet? (”Hälso-” i begreppet hälso- och sjukvård tenderar att 
komma bort!)  

• Hur vi kan arbeta mer gränsöverskridande för en bättre helhet? 
(Om vi hjälps åt och lägger ihop resurserna räcker de till mer!)  

Ansvaret för folkhälsan och hälso- och sjukvården fördelas mellan den 
statliga, regionala och lokala nivån, och för en helhet behövs 
gränsöverskridande samverkan med kommunerna, som har ansvar för 
omsorgen.  

Men hur kan och ska en så omfattande och komplex verksamhet som 
hälso- och sjukvården styras? På nationell nivå skapas regelverk i form 
av lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer. Öronmärkta pengar, 
utvecklings- och stimulansbidrag är andra vägar. Ofta handlar det om 
överenskommelser mellan staten och landstingen. Professionens 
företrädare är starka parter i samhällsdebatten, liksom påtryckargrupper i 
form av olika brukarorganisationer. När det gäller den regionala och 
lokala nivån ligger makten över verksamheten i olika avseenden hos de 
förtroendevalda, tjänstemännen och professionen. Hur kommer brukarna 
och deras behov in? Behovsanalyser och ersättningssystem som ska styra 
över resurserna dit där behoven är som störst är några vägar som togs upp 
på konferensen.  

De politiska mandaten och därmed ideologierna växlar, organisationer, 
strukturer och traditioner är segare. Professionen har den medicinska 
kunskapen, politiker och tjänstemän står för överblicken och 
sammanvägningarna. Forskningen visar att det inte är så lätt att få de 
politiska ambitionerna att slå igenom i verkligheten. Kan det i vissa fall 
till och med vara bra med en viss tröghet i systemen? 



 4 

Dokumentationen följer dessa huvudteman och täcker inte alla inslag i 
konferensen. Tanken är att den också ska kunna fungera som 
tankeväckare och underlag för vidare diskussioner. Ytterligare material 
från konferensen finner du på Nätverkets hemsida, www.natverken.se. 

I den inledande texten nedan sammanfattas föreläsningarna och varvas 
med kommentarer i form av reflektioner från såväl inbjudna talare som 
några deltagare i konferensen. För den intresserade följer sedan mer 
sammanhängande referat från föreläsningarna under respektive 
programrubrik.  

Styrning i dialog med profession och brukare 

Flera av inslagen i konferensen tog upp frågorna om styrning – olika 
styrmedel, komplexiteten i mönster av makt, inflytande och ibland 
motstridiga intressen, och inte minst behovet av dialog och gemensamt 
ansvar för svåra beslut, t.ex. om prioriteringar. 

Lagstiftning kan bli nödvändig för att öka 
tillgängligheten  
Den statliga styrningen representerades av socialminister Göran 
Hägglund, som i sitt inledningstal betonade att det finns en politisk 
enighet och samsyn om en solidarisk och gemensam finansiering av 
hälso- och sjukvården. Regeringen önskar styra mot en behovsanpassad 
tillgång till effektiv vård av god kvalitet. Det vill man bland annat göra 
genom att underlätta för fler aktörer inom hälso- och sjukvården samt 
förbättra och utveckla uppföljning och tillsyn.  
 
  – Det offentliga har inte monopol på medmänsklighet. Alla 
krafter, kommuner, privata och ideella, behövs i samverkan för det 
gemensamma bästa, sa Göran Hägglund.  
 
Han tog också upp att överenskommelsen mellan staten och landstingen 
om vårdgarantin inte har fungerat som det var tänkt. Även om många 
landsting är på väg åt rätt håll finns det stora regionala skillnader och 40 
% av patienterna får vänta längre än tre månader på behandling.  
 
 – Köerna riskerar att hota det höga förtroendet för sjukvården. 
Ersättningssystem som stimulerar effektivitet och tillgänglighet och 
öppna jämförelser är några vägar att gå. Men jag lutar också åt att det kan 
bli nödvändigt med lagstiftning om vårdgarantin, sa Göran Hägglund. 

Vårdvalsmodellen – ett ersättningssystem där 
patienternas val styr resurserna 
Filippa Reinfeldt, moderat landstingsråd i Stockholms läns landsting, var 
en av representanterna för den politiska styrningen på regional nivå. Hon 
beskrev Vårdval Stockholm som ett sätt att med ersättningssystemen låta 
patienternas efterfrågan styra mer över var resurserna hamnar i 
primärvården.  
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 – Vi står inför stora utmaningar när det gäller hälso- och 
sjukvården. Finansiering är en utmaning, liksom kvalitet, och 
genusperspektiv i forskning och vård. Ett av de största 
kvalitetsproblemen är tillgänglighet. Det finns olika syn på hur det ska 
lösas, men man måste våga pröva något nytt. Utgångspunkten för 
Vårdval Stockholm som genomförs just nu är att byta perspektiv. 
Reformen ska ge inflytande och makt till patienterna, politiker och 
tjänstemän får ta ett kliv bakåt. Det är patienterna själva som ska välja, sa 
Filippa Reinfeldt.  
 
Människors egna val får betydelse genom att verksamheter dit många 
söker sig får större intäkter och kan växa. Hög grad av service och 
tillgänglighet lönar sig. Det är också enklare för vårdgivare som slipper 
korta avtalstider. Ett tydligt regelverk gör det lätt för vårdgivare att 
komma in – och åka ut om man inte lever upp till kvalitetskraven. 
Patienternas nöjdhet blir avgörande. Ersättningssystemen stimulerar 
etablering där det inte finns andra mottagningar, dvs. där det finns ett gott 
patientunderlag och behoven är störst.  
 
 – Det ställer nya krav på politiker och tjänstemän. Vi måste rikta 
om fokus, prioritera att jobba mer med att följa utvecklingen, mäta 
kvalitet och tillgänglighet och utvärdera mer. Det ska göras en årlig 
översyn och en löpande utvärdering av effekter, med justering vid behov. 
Om vi inte har hamnat rätt ska vi ompröva och tänka nytt sa Filippa 
Reinfeldt. 

Politiska ambitioner i förhållande till professionell 
kunskap och intressen 
Forskningen visar på komplexiteten i styrningen av hälso- och 
sjukvården. Hur det går att förverkliga de politiska målsättningarna beror 
på maktförhållanden mellan olika aktörer och organisatoriska miljöer, 
konstaterade sa Ulrika Winblad, forskare vid Institutionen för folkhälso- 
och vårdvetenskap, Uppsala universitet, utifrån egen och andras 
forskning.  
 
Den kommunala självbestämmanderätten gör det problematiskt med 
statlig styrning av vården. Vi har en tradition av ”mjuk styrning” genom 
överenskommelser med Sveriges kommuner och landsting, som är 
ovanlig internationellt sett. Det finns få sanktioner, vilket får till följd att 
landstingen genomför överenskommelserna i olika grad.  
 
En viktig förklaring till att den politiska styrningen inte lyckas bättre är 
den medicinska professionens maktställning och specialisering. Läkarna 
har egna intressen att bevaka. Fördjupade specialiteter ger bättre 
karriärmöjligheter och mer kontroll över utvecklingen i ämnesområdet. 
Olika specialiteters – och deras företrädares – status har också stor 
betydelse.  
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Specialiseringen är viktig, den driver utvecklingen framåt, men det gäller 
att finna komplementära krafter, menar Ulrika Winblad. Man måste 
motverka statushierarkier i professionen och göra det mer attraktivt med 
primärvård, geriatrik och psykiatri.  
 
Primärvården behöver förutsättningar att möta breda och sammansatta 
behov. Nya samverkansmodeller, närsjukvård, kognitiv beteendeterapi i 
primärvården och en husläkarroll som utgår från vårdbehoven kan vara 
incitament som gör det intressantare att jobba där. Medicinskt sett 
fungerar vården bra, men patienter är inte lika nöjda med service, 
bemötande, delaktighet, information och kontinuitet.  
 
 – Delaktighet ses inte alltid som något positivt inom professionen, 
det tar tid och man tycker inte att det hör till yrkesrollen. Men vi vet att 
en bra relation och ett gott bemötande ökar patientens motivation att följa 
råd och förskrivningar, patienterna är nöjdare och återinskrivningarna 
och sjukskrivningstiderna minskar. Det är viktigt, inte minst 
samhällsekonomiskt, betonade Ulrika Winblad. 

Förtroende och respekt viktiga ledord 
Ofta sägs det att hälso- och sjukvården bara kan förstås utifrån sina egna 
speciella förutsättningar. Men är det så att vård och omsorg kan ha något 
att lära av styrning och ledarskap inom andra områden? Martin Olauzon, 
tidigare huvudsekreterare i Ansvarskommittén, menade att hälso- och 
sjukvården kanske inte är så unik som vi tror. Även rättsväsendet präglas 
t.ex. av komplexitet och starka professioner, samspel mellan den 
nationella och regionala nivån. Här borde det finnas en del att lära genom 
erfarenhetsutbyte. Kan det finnas paralleller mellan hälso- och 
sjukvården och konstnärlig verksamhet? Cecilia Rydinger Alin, dirigent 
och konstnärlig ledare för Allmänna Sången i Uppsala, överlät åt 
auditoriet att själva avgöra, när hon beskrev den konstnärliga processen 
från idé till förverkligande. 
 
 – Några viktiga byggstenar i det konstnärliga ledarskapet är 
tydliga mål som ligger nära i tiden, tydlig kommunikation, ofta ordlös, 
närvaro, koncentration, lust och inspiration. Det handlar i hög grad om ett 
psykologiskt ledarskap, som kräver ömsesidigt förtroende och respekt. 
Musikerna ska kunna lita på dirigenten för att kunna spela riktigt bra, ge 
av sin vilja och personlighet. Dirigenten måste 
veta var dirigentpinnen tar slut och musiken tar 
vid. Dirigenten är en första impulsgivare, och 
musikerna svarar, i ett levande flöde. Musiken 
skapas av alla tillsammans och var för sig, i 
kommunikation med publiken. Det finns både ett 
enskilt och gemensamt ansvar för det samlade, 
klingande, resultatet, sa Cecilia Rydinger Alin.  
 
 
 
 

 

Man styr på marginalen. Då är det bra 

att ha pengar med sig. Vi har en tight 

dialog med politiker, men 

förtroendevalda har inte alltid klart för sig 

alla fakta. Det är vår roll att hjälpa dem 

med det. (Tjänsteman) 
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Dialog mellan politiker, profession och medborgare 
Ett antal politiker, av olika färg, och tjänstemän var inbjudna att 
kommentera och reflektera över det som presenterades av föreläsarna. En 
hel del av reflektionerna gällde styrning och styrsystem. 
   
– Vi måste vara öppna för att hälso- och sjukvården inte måste vara 
likadan imorgon som igår och idag, sa Mats Eriksson, moderat 
landstingsråd från Halland. Förtroendevalda ska fokusera på rätt saker, 
sätta ramar och regler, rigga för medarbetarna i vården. Vi ska inte ta 
detaljbeslut, utan styra utifrån dagens och morgondagens behov och 
lägga krut på uppföljning. Vi får en bättre vård om medarbetarna släpps 
fria i ett tillåtande klimat. Det är uteslutet att ta politiska beslut om 
prioriteringar utan att vi har med oss professionen. 
 
Även Harriet Hedlund, socialdemokratisk ordförande i 
Folkhälsonämnden för Umeåområdet, menade att dialogen är viktig. För 
det behövs mötesplatser och att man inte pratar förbi varandra.  
 
 – Vi behöver arbeta med behov och helhetsperspektiv och hitta 
bra former för en bra dialog även med medborgarna, vilket skapar 
trygghet i befolkningen. Vi måste få alla att inse nödvändigheten av 
omprioriteringar för satsningar på förebyggande och främjande. Det 
kräver uthållighet, tålamod och mod, sa Harriet Hedlund.  
 
Dialoger förespråkades också av Berit Wirödal, kristdemokratiskt 
regionråd från Region Skåne. Hon menade att politiker måste ta beslut 
om prioriteringar, och att det kräver att man både förenas över 
blockgränserna och får medborgarna med sig. I Skåne finns en enighet 
om att systemen behöver göras om för 
att resurserna inte räcker till allt, men 
man vill skynda långsamt med att införa 
vårdval och genomföra det först när alla 
partier är överens, och i dialog med 
medborgarna.  
 
Anna-Karin Klomp, kristdemokratiskt 
landstingsråd i Uppsala, tog upp behovet 
av att den politiska nivån kommer in i 
tid, inte när det redan är för sent. Hon 
talade också om kunskapsstyrning och 
om att det är viktigt att lära sig av 
misstagen, så att man kan ta vara på 
andras erfarenheter av vad som varit svårt, vad som inte uppnåtts och vad 
som kan göras annorlunda.  
 
Henrik Hammar, moderat regionråd och ordförande i 
sjukvårdsdelegationen vid Sveriges Kommuner och Landsting, ansåg att 
den solida värdegrunden ”sjukvård efter behov” kommer att ligga fast i 
minst 25 år, men det betyder inte att systemet behöver se ut som det gör 
nu. Han menade också att den nationella och regionala nivån måste 

 

Det är viktigt att få med professionen. Men det 

är en arbetsam process. Det måste vara en 

kontinuerlig dialog – som i ett äktenskap. I 

landstinget är det jätteavstånd jämfört med t.ex. 

skolpolitiken, där man sitter med i 

skolkonferenser och programråd och kan 

förklara i båda riktningar. Då går det bättre att 

förstå varandra. (Politiker) 
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samarbeta mer och utveckla sina former för samarbete, först då kan man 
påverka. 
 
 – Jag tror vi kommer att tala mer om patient- och medborgarmakt 
i framtiden, sa Henrik Hammar. Det måste också vara ett samspel och en 
ömsesidig respekt mellan politiker och professionella, och då menar jag 
inte bara läkarna. ”Vad”-frågor är politik, ”hur”-frågor är professionens 
sak. Det hör till det politiska uppdraget att finansiera och prioritera, att 
tala om vad som ska ingå i det solidariskt finansierade.  
 
 – Politikerna måste våga bli tuffare i prioriteringar, menade han. 
Det behövs också en bättre kontroll över införande av nya tekniker och 
mediciner. Vi behöver konstruera ersättningssystem som tar hänsyn till 
vårdtyngd, behoven hos utrikes födda och som stimulerar främjande 
arbete, sa Henrik Hammar.  
 
Det är otacksamt att vara landstingspolitiker, menade Lars Stjernkvist, 
socialdemokratiskt kommunalråd i Norrköping. De blir bara 
uppmärksammade när det är elände. Allt det positiva, den enorma 
utvecklingen som skett inom hälso- och sjukvården t.ex., förknippas med 
professionen.  
 
 – Politikerna måste vinna de professionellas förtroende – inte se 
dem som motpart, utan få dem att vara med och ta ansvar för svåra 
beslut. Det är i och för sig är bra med politisk enighet kring 
principfrågorna, men samtidigt finns en risk att den politiska retoriken på 
nationell nivå förstärker föreställningen om att politiken kan ordna allt. 
Behoven överstiger resurserna och politikerna på alla nivåer måste ge 
stöd och vägledning i de kniviga frågorna, inte bara vilja vara med och 
sola sig när det går bra, sa Lars Stjernkvist.  
 
Även Sören Berg, chef för internationella kontoret vid Stockholms läns 
landsting, betonade att det behövs en dialog och ett långsiktigt ömsesidigt 
förtroende. Dessa frågor måste diskuteras redan på grundutbildningarna. 
Men medan han menade att den politiska nivån skulle kunna dra nytta av 
att det mesta fungerar bra utan styrning och fokusera på de stora 
frågorna, ansåg Lars Stjernkvist att det skulle vara förödande för 
politikernas legitimitet om de i ännu större utsträckning skulle ta ensamt 
ansvar för svåra frågor. Man måste hitta en balans där även professionen 
är med och tydligare tar ansvar för svåra beslut, menade Lars Stjernkvist.  
 
 – Rollen som befolkningsföreträdare och förtroendevald är svår 
och otacksam, sa Anna-Lena Sörenson, socialdemokrat och ordförande i 
Hälsa och Demokrati. Det finns en föreställning om att det går att utreda 
sig till det klokaste beslutet. I stället för att försöka fly undan vårt ansvar 
och uppdrag behöver vi utveckla vår roll och bli trygga och starka i den, 
våga sätta upp mål och ta svåra beslut.  
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Hon ville också nyansera diskussionen om ersättningsmodeller. Är de 
verkligen lösningen för allt, som att skapa hög tillgänglighet och 
tillfredsställa stora tunga behov? undrade Anna-Lena Sörenson. 
 
 – Den statliga styrningen har visat sig vara ett fiasko, sa Martin 
Olauzon, tidigare huvudsekreterare i Ansvarkommittén. Det behövs 
politisk styrning på regional och lokal nivå. Styrning är svårt, tar tid och 
kräver uthållighet. Det handlar inte om snabba lösningar som visar sig på 
kort sikt. Vi vet t.ex. att penningpåsar har en begränsad styrförmåga. Man 
måste styra mer långsiktigt. Att försöka styra genom att föra fram 
politiska ambitioner på DN debatt är ingen idé i så trögstyrda system som 
hälso- och sjukvården. Dessutom kan vara bra att professionen håller 
emot. Det behövs en dialog i styrningen. Den tiden är över då man kan 
tvinga fram förändring, politiken måste samspela med aktörer och 
medborgare. 
 
Martin Olauzon talade om två alternativ. Antingen anser man att styrning 
inte behövs. Vi kan ha en sjukvård utan sammanhållet styrsystem som 
använder resurserna som det faller sig. En sådan lösning skulle troligen 
inte ge en mer likvärdig vård. Ett andra alternativ är att utveckla den 
politiska styrningen av systemen. Det kanske innebär större styrning på 
vissa områden och mindre på andra, t.ex. mindre handlingsplaner och 
diskussioner om tillgänglighet.  
 
 – Kratta manegen i stället för att säga till professionen vad de ska 
göra, sa Martin Olauzon. 
 

Ökade behov och begränsade resurser – att främja 
hälsa och förebygga sjukdom blir allt viktigare 
Många reflektioner rörde växande behov idag och i en nära framtid, samt 
nödvändigheten av att göra svåra prioriteringar i hälso- och sjukvården. 
Vem vill och vågar ta i den frågan? Det finns mycket att vinna, inte minst 
ekonomiskt, på att få en friskare befolkning, dvs. att främja hälsa och 
förebygga sjukdom. Kan statsbidrag med koppling till folkhälsa vara en 
idé? Margareta Kristenson, Linköpings universitet, talade om 
hälsofrämjande hälso- och sjukvård och redogjorde för evidensen för vad 
främjande och förebyggande insatser 
betyder. 
 
På spaning efter tendenser i nutid och 
framtid var även Lars Dencik, som forskar 
i modern – eller postmodern – barndom. 
Han är professor i socialpsykologi och 
forskningsledare vid Center for 
Barndoms- og Familielivsforskning vid 
Roskilde Universitet. Varken framtiden 
eller barndomen är vad den varit, 
konstaterade han.  

 

Det är dags att lyfta in folkhälsofrågor när det 

gäller regional utveckling. En bra folkhälsa är 

viktig för god tillväxt. Man måste envetet föra 

fram det, även om man stångar pannan blodig. 

Se till att få med indikatorer för folkhälsa i bokslut 

t.ex. (Politiker)  
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Utvecklingen kan beskrivas som att framtiden kommer fortare och 
fortare, nuet är kortare, i den meningen att sociala relationer, familjeliv, 
tilltal, livsstilar, matvanor etc. har kortare livslängd. Den tekniska 
utvecklingen förändrar vardagen, familjelivet och barndomen. 
 
 – Det enda vi vet säkert om framtiden är att ingenting är säkert, 
framtiden är full av överraskningar. Landskapet ändras fortare än våra 
kartor, de är systematiskt missvisande. Vi ser en accelererande 
förändringstakt, ökande pluralism och de-traditionalism. Det betyder en 
ökande oförutsägbarhet, en prognostisk impotens, sa Lars Dencik. 

Prioritera och förebygga 
Måns Rosén, direktör vid Statens beredning för medicinsk utvärdering, 
gjorde emellertid en del förutsägelser utifrån den aktuella utvecklingen 
och gav en rad exempel på ökande kostnader som kan komma att belasta 
hälso- och sjukvården. Risken att dö i olika sjukdomar har minskat. Den 
ökade medellivslängden, bättre levnadsvillkor och det faktum att vi 
räddar fler sjuka till livet (inom hjärtsjukvården t.ex.) gör att fler lever 
och behöver fortsatt vård. På sikt få vi en fördubbling av hjärtsjuka och 
diabetiker, 60 % fler cancersjuka. Det kommer nya, bra – och dyra – 
läkemedel. Kostnaden för en enda patient kan t.ex. ligga på 10 miljoner 
per år. SBU har visat att det är effektivt att förebygga 
livmoderhalscancer, en vaccination som innebär stora kostnader. Ett nytt 
läkemedel som motverkar åldersförändringar i gula fläcken och ger 
längre synförmåga skulle kosta en miljard om året. Det är bara några 
exempel på en utveckling som ökar prioriteringsproblemen. 
 
 – Hälso- och sjukvårdens framgångar ökar behoven, den 
medicinska utvecklingen ökar möjligheterna och vi får gigantiska 
problem att prioritera. Vi behöver mer kunskap om effektivitet och 
kostnader. Det är inte lätt att fatta politiska beslut om prioriteringar. 
Östergötland som försökte fick kritik och har inte fått några efterföljare. 
Det är inte ett sätt att vinna röster på, sa Måns Rosén 
 
Han såg även andra alternativ och möjligheter när det gäller att hantera 
hälso- och sjukvårdens resursproblem:  
 
1. Effektivisera vårdarbetet och utrangera ineffektiva metoder1 
2. Förbättra sjukvårdens styrning och organisation 
3. Förebygg sjukdomar 
4. Låt patienterna ta hand om sin egen vård och behandling. Exempel 
datorhjälpmedel, kognitiv beteendeterapi, egenvård, självtest 
5. Höj skatterna 
6. Låt hälso- och sjukvården få en större andel av offentliga medel 
7. Låt rika ha en gräddfil. 

                                                 

1 Ett exempel nämndes av Henrik Hammar: Staten har en beräknad kostnad på ca 9 

miljarder för läkemedel som inte tas eller inte gör nytta.  
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 – En lösning är att satsa mer på att förebygga. En del av 
problemet är att förebyggande inte är så konkret, det handlar om en icke-
händelse, dessutom på lång sikt. Ska man kanske fördela statsbidragen 
efter hur landstingen lever upp till att förbättra hälsan hos befolkningen? 
sa Måns Rosén. 
 
Även Olle Bingerud, chef för hälsokansliet i Örebro läns landsting, tog 
upp det förebyggande arbetet som en nyckel till framgång.  
 
 – Vi måste tänka om, på bred front arbeta hälsofrämjande och 
med hälsoindikatorer, och se hur delaktighet och hälsa hänger ihop. Det 
har varit typiskt för sjukvården att inte prata om levnadsvanor.  
 
Om vi ska omfördela till förebyggande och främjande insatser behövs 
medborgarnas acceptans, menade även Anna-Lena Sörenson, 
socialdemokrat och ordförande i Hälsa och Demokrati. Hon ser fram 
emot de riktlinjer för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser 
som tas fram av Socialstyrelsen. Kanske finns något att lära av 
tandvården, ett exempel på hur man lyckats främja god hälsa? 
 
Anna Friberg, hälso- och sjukvårdsstrateg i Region Skåne, konstaterade 
att största möjliga hälsovinst står i många planer. Men om vi på allvar 
ska ha ett hälsofrämjande förhållningssätt 
måste hela systemet ruckas, såväl målen 
som rutinerna och uppföljningen. Det 
räcker inte med att mäta hälsotillståndet i 
befolkningen vart fjärde år. 
Organisationen av hela hälso- och 
sjukvården måste förändras, liksom 
ersättningen, fördelningen av resurser, 
sättet att registrera i journalsystemen och 
inte minst utbildningen av medarbetarna.  
 
 – Vi tänker för mycket i termer av att bota, vi vet ju hur man 
främjar hälsa och förebygger sjukdomar, sa Anna Friberg. Kunskapen om 
att bemötandet och patient-läkarrelationen är viktiga för läkningen har 
fått för lite genomslag. Hur kan HÄLSO- och sjukvården tillåta att vi inte 
arbetar främjande och förebyggande? Varför används inte 
folkhälsofrågorna i styrningen? Varför kräver vi inte på allvar att hälso- 
och sjukvården använder de evidensbaserade metoder som finns?  
 
 – Om vi inte tänker främjande så kommer ojämlikheten i ohälsa 
att öka. Att vi blir tyngda av vårdbehoven behöver inte bara vara 
negativt, menade Anna Friberg, utan kan bli positivt på sikt om det leder 
till att vi inser att vi måste jobba förebyggande och bygger ett system 
som balanserar att främja det friska och bota det sjuka. Hälso- och 
sjukvårdslagen har bra intentioner som vi behöver leva upp till – både 
hälso- och sjukvård borde vara självklart i alla möten med alla patienter. 
Men det krävs mod och stark styrning, vi måste våga sätta upp sådana 
mål.  

Prioriteringsfrågorna är viktiga, de berör alla. 

Det gäller att få förståelse för dem, få ut ett 

budskap till allmänheten. Prioriteringsfrågorna 

hänger ihop med folkhälsofrågor. Man måste 

ta ansvar för sin egen hälsa. Man måste börja 

redan på mödravården, ligga på jämt och 

ständigt. (Politiker) 
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Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 
är en av nycklarna 
Margareta Kristenson är lektor i socialmedicin och folkhälsovetenskap 
vid Linköpings universitet. Hon är också samordnare för det nationella 
nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer, som är med i 
ett internationellt nätverk, Health Promoting Hospitals and Health 
Services. Hon beskrev hälsofrämjande arbete som en process som ger 
individen möjligheter att öka kontrollen över och förbättra sin egen hälsa. 
Sjukvården är tekniskt bra, men miljön och bemötandet lämnar en del 
övrigt att önska. Hon menade att vi därför måste ta på allvar vad det 
betyder att många söker sig till alternativa former, för att de tycker att de 
där blir mer sedda och känner att någon bryr sig om dem. 
 
 – Vi behöver omorientera 
hälso- och sjukvård mot hälsa. Det 
är viktigt att ta till vara hela hälso- 
och sjukvårdens kunskap, auktoritet 
och kontaktyta för att stärka 
folkhälsoinsatserna. Minst lika 
viktigt är det att skapa en 
effektivare verksamhet genom en 
tydligare målorientering mot hälsa 
och hälsovinster, sa Margareta 
Kristenson. 
 
Idag finns evidens för hur kropp och 
själ hänger ihop, t.ex. att vår upplevelse – om vi är glada, ledsna, arga 
etc. – påverkar våra skyddssystem. Vi vet t.ex. att depression efter 
hjärtinfarkt ökar risken att insjukna igen. Vi vet också att riskfaktorer och 
egenupplevd hälsa samverkar. Vi vet också att den som är sjuk, men 
enligt egen upplevelse ändå mår bra, blir fortare frisk. Omvänt blir den 
lättare sjuk, som enligt en professionell bedömning är frisk men inte 
tycker att den mår bra. Det är viktigt att jobba utifrån den kunskapen. Att 
arbeta med levnadsvanor och självskattad hälsa kan ge en multiplikativ 
kombinationseffekt.  
 
Sjukvårdens uppgift inte bara är att bota, utan också att hjälpa människor 
att leva ett värdigt liv. Det handlar om känsla av sammanhang, 
meningsfullhet, hanterbarhet, begriplighet, tillit, trygghet, hopp, kraft och 
egenmakt.  
 
Att ha ett hälsofrämjande förhållningssätt är enligt Margareta Kristenson 
allt från det sekundsnabba leendet och det hälsofrämjande samtalet och 
själva sjukvårdsmiljön till professionella metoder, som 
lösningsfokuserade strategier och empowerment. Det handlar om att 
mobilisera patientens egna resurser, att ta in patientens livssituation, t.ex. 
våga se och fråga om kvinnor är utsatta för våld. I sjukvården finns av 
tradition ett paternalistiskt förhållningssätt som hindrar 
empowermentstrategier – likt den gode fadern vill vi så väl, men 

Vi har för mycket fokus på sjukdom. Det är bra med 

tydliga parametrar för det hälsofrämjande arbetet, 

som att egen upplevelse av hälsa är mätbar. Jag har 

fått stärkt motivation att satsa på det förebyggande, 

men det är svårt politiskt, eftersom det är mer 

långsiktigt än mandatperioden. Vi behöver jobba mer 

med hur vi förmedlar erfarenheter och för tankar vidare 

från en mandatperiod till nästa. Politik är så flyktig, det 

behövs delmål och konkreta instrument. (Politiker) 
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bestämmer utan att fråga om patientens åsikt, för att det är vi som ”vet 
bäst”.  
 
Inom den traditionella hälso- och sjukvården har vi inte heller pratat 
särskilt mycket om hälsofrämjande miljöer. Vi är dåliga på att ta vara på 
läkande krafter i social gemenskap, kultur, musik, färg, form, ljus, 
tystnad, harmoni. Det finns t.ex. evidens för att stilla musik efter 
operation dämpar ångest och gör patienter trygga.  
 
 – En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård förutsätter 
helhetssyn mellan kropp och själ, behandling och prevention, individ- 
och befolkningsperspektiv, sa Margareta Kristenson.  
 
En viktig åtgärd är enligt Margareta Kristenson att få in fler indikatorer 
som handlar om hälsa, livskvalitet och värdigt liv i de nationella 
kvalitetsregistren. Det är en viktig information om en 
förbättringspotential som kan kopplas till kvalitetsarbetet. Nästa steg är 
att utveckla avtal, uppföljnings- och ersättningssystem som belönar 
hälsofrämjande 
förhållningssätt.  
 
 

 

 

 

 

 

Samverkan kräver gränsöverskridande strukturer 
Det finns många skäl att samverka, arbeta gränsöverskridande eller att se 
uppdraget som gemensamt över olika organisatoriska gränser. Särskilt 
när man talar om att se till människors hela livssituation, om 
resurseffektivitet och att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Vid 
konferensen gavs flera exempel på gränsöverskridande arbete, med 
samverkan mellan landstings- och kommunala verksamheter. Det finns 
en stor samstämmighet om och bevis för att förebyggande är en lönsam 
strategi, såväl mänskligt som ekonomiskt. Många är överens om 
samverkan är viktig i det förebyggande arbetet. Ändå blir den inte av. 
Vad beror det på? En slutsats från det s.k. ProG-projektet som drivits av 
Allmänna Barnhuset tillsammans med forskare och fyra kommuner, är att 
det behövs strukturer som gynnar och inte motverkar samverkan, inte 
minst vad gäller ekonomin.  
 
Ofta idylliserar vi samverkan, vi underskattar svårigheterna och hur vi 
formas av struktur, organisation och styrning, menade Lars Stjernkvist, 

Det är bra att öka medvetenheten om vikten av förebyggande 

och få bekräftelse på att vi är på rätt väg. Vi jobbar med 

överenskommelser, har fört in förebyggande och främjande. Vi 

har bara startat resan, jag ser det som ett långsiktigt arbete. Det 

krävs dialog åt båda håll. Som tjänsteman har man en 

mellanposition, med kontakt mellan politiker och förvaltning, 

översätter åt ömse håll. (Tjänsteman) 
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socialdemokratiskt kommunalråd i Norrköping. För att komma vidare är 
det viktigt att se att varje organisation i hög grad styrs av egenintressen.
  
 
 – Vi talar inte längre om samverkan mellan olika verksamheter, 
utan om att vi har ett gemensamt politiskt uppdrag, sa Lars Stjernkvist.  
Han menade också att det i vissa fall också kan finnas rationella skäl att 
vara motsträvig mot samverkan. Det finns en risk att man annars 
förstärker föreställningen om att det offentliga kan ordna allt.  
 
Det finns en lång rad specialiserade verksamheter, med olika 
organisatorisk tillhörighet, som ser var sin del av människors situation. 
För att upptäcka problem, förstå orsaker och vad som kan förebyggas 
måste man ha en helhetssyn, och helhetssyn kräver samverkan. Om 
myndigheter och verksamheter som arbetar med barn, unga och familjer, 
i stället för att jobba var för sig, lägger ihop sina resurser så räcker det till 
betydligt mer och bättre insatser. Förebyggande arbete är i hög grad 
gränsöverskridande arbete.  
 
 – Det finns skattgömmor och samordningsvinster i att arbeta 
övergripande och gränsöverskridande. Man undviker att någon hamnar 
mellan stolarna och problem som förvärras och dessutom slipper man 
dubbelarbete, sa forskaren Ulrika Westrup. 
 
Hon har tillsammans med Jan E Persson, 
båda ekonomie doktorer vid Lunds 
universitet, arbetat i fyra kommuner med 
att skapa fungerande strukturer för 
samverkan i ett projekt som initierats av 
Allmänna Barnhuset.2 De konstaterade att 
samverkan ofta drivs i projektform, och 
när projektet är slut saknas ofta 
förutsättningar för att arbetet ska leva kvar 
och bli en del i den ordinarie verksamheten. Samverkan står och faller 
ofta med eldsjälar. För att den ska bli mindre personberoende måste man 
skapa möjliggörande och stödjande strukturer.  
 
Strukturer vad gäller ledning och administration underlättar sällan 
samverkan, utan kan snarare utgöra hinder. Ofta finns det skillnader i 
handlingsutrymme och mandat för att arbeta gränsöverskridande. Viktiga 
förutsättningar är gemensamma mål som följs upp, en politisk nivå och 
ledning som driver, stödjer och underlättar samverkan, gemensamma 
medel och en budgetprocess som medger en gemensam planering. Ofta 
gynnar strukturen att man månar mer om den egna budgeten än om de 
fördelar och samordningsvinster som samverkan kan innebära. 

                                                 

2 Det finns beskrivet i rapporten Gränsöverskridande ledarskap och styrning. Förutsättningar 

för preventivt arbete med barn och ungdomar. ProG-projektet. Allmänna Barnhusets 

skriftserie 2007:3 

Jag är besatt av samverkan mellan landstinget 

och kommunerna i regionen. Det ska vara så lite 

gränser som möjligt för verksamhetsansvar. Det 

handlar om att nätverka, lära känna varandra, 

förtroendeskapande arbete, se möjligheter, 

hjälpas åt. Där går det att göra mycket mer! 

(Politiker) 
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Samverkan måste belönas, och bli synlig, t.ex. komma med i 
årsredovisningar. 
 

– Ekonomerna måste med, de har makt att ändra 
budgetprocessen, annars kan vi inte ändra styrsystemen, sa Ulrika 
Westrup. När ekonomer från olika verksamheter träffas över gränserna 
för att gemensamt diskutera hur man kan förändra styrsystemen så att de 
inte hindrar gränsöverskridande arbete, blir de plötsligt entusiastiska och 
idérika i stället för att se hinder.  
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REFERAT AV FÖRELÄSNINGAR 

Inledningsanförande 
Göran Hägglund 
 
 – Det finns en samsyn i riksdagen kring grundläggande 
värderingar och ett starkt folkligt stöd för en solidarisk och gemensam 
finansiering av hälso- och sjukvården – vård efter behov och inte efter 
betalningsförmåga, sa socialminister Göran Hägglund (kd).  
 
 – Vi behöver en behovsanpassad tillgång till effektiv vård av god 
kvalitet. Det handlar bland annat om vårdval och mångfald. Det 
offentliga har inte monopol på medmänsklighet. Alla krafter, kommuner, 
privata och ideella, behövs i samverkan för det gemensamma bästa, sa 
Göran Hägglund. Regeringen vill underlätta för fler aktörer inom hälso- 
och sjukvården.  
 
En aktuell rapport från Socialstyrelsen visar att vårdgarantin inte har 
fungerat som det var tänkt. Landstingen lever inte upp till vårdgarantin 
och lämnar inte tillräcklig information om det fria vårdvalet. 
Tillgängligheten är dålig på sina håll och 40 % av patienterna får vänta 
längre än tre månader på behandling. Många landsting är dock på väg åt 
rätt håll, här finns stora regionala skillnader.  
 
 – Köerna riskerar att hota det höga förtroendet för sjukvården. 
Ersättningssystem som stimulerar effektivitet och tillgänglighet och 
öppna jämförelser är några vägar att gå. Men jag lutar också åt att det blir 
nödvändigt med lagstiftning om vårdgarantin. En utredning om detta blir 
klar i slutet av 2008, sa Göran Hägglund. 
  
Vidare tog Göran Hägglund upp att uppföljning och tillsyn behöver 
förbättras och utvecklas. Det behövs ett bättre underlag för planeringen 
och alla vårdgivare måste ta ansvar för att lämna in uppgifter till de 
nationella registren. Även informationsflödet inom sjukvården behöver 
förbättras och förenklas. Göran Hägglund tror att en enhetlig IT-struktur 
för vård och omsorg och den planerade nya patientdatalagen kan få stor 
betydelse för att förbättra informationen mellan vårdgivare och mellan 
vårdgivare och patient. Det underlättar när vårdgivare kan se vilken 
behandling och medicinering patienten har fått tidigare och ger större 
möjligheter för insyn och information för patienten. På så sätt förenas 
patientsäkerhet och integritetsskydd. Det pågår också två utredningar om 
patientens ställning i vården, som kan komma att bidra till att förändra 
och utveckla hälso- och sjukvården. 
 
Göran Hägglund tog också upp tandvårdspropositionen, som innebär ett 
fördubblat stöd till tandvården, med skydd mot höga kostnader och 
tandvårdscheck med extra höga nivåer för unga och äldre.  
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Av andra aktuella insatser nämnde han särskilt psykiatrin. Psykiatrin har 
varit eftersatt länge och det finns stora brister, menar Göran Hägglund. 
Den öppna vården möter inte alla behov och samarbetet mellan kommun 
och landsting fungerar dåligt, en del hamnar mellan stolarna. Det finns 
ingen överblick över metoder och behandlingsresultat, det saknas 
utvärdering och jämförelser. Det råder också brist på psykiatrer, vilket 
betyder att det behövs fler utbildningsplatser, men även en statushöjning. 
Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin måste öka. Just nu 
pågår ett arbete med en proposition efter psykiatrisamordnarens rapport. 
En proposition om tvång i öppenvården är under behandling i lagrådet. 
Det innebär bl.a. att en patient ska kunna skrivas ut med vissa 
restriktioner, t.ex. visa att han eller hon tar medicin, går i terapi, inte 
återfaller i missbruk etc. 
 
 – Att reformera psykiatrin är en utmaning som får stor betydelse. 
Även här behöver alla goda krafter samverka och alla kan bidra, 
kommun, landsting, professioner och brukarorganisationer. Var tredje 
patient i hälso- och sjukvården har psykiska problem. Det allmänna 
kunnandet om sådana frågor måste öka i primärvården för att personalen 
ska förstå patienterna. Samtidigt som det ofta handlar mer om 
organisation än om pengar behövs utan tvekan också mer pengar till 
psykiatrin, och vi har anslagit 500 miljoner extra under 2007 och lika 
mycket 2008, sa Göran Hägglund.  
 
 

Vem styr vården? 
Ulrika Winblad 
 
 – Det sker en konstant omvandling av hälso- och sjukvården. Men 
vad är det som styr och hur går det att förverkliga de politiska 
målsättningarna? Det har att göra med maktförskjutningar mellan olika 
aktörer och organisatoriska miljöer, sa Ulrika Winblad, forskare vid 
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet. Det 
visar aktuella studier om organisation och politisk styrning i svensk 
sjukvård.3  
 
Vad som utmärker den svenska sjukvården är att vi ända sedan Gustav 
Wasas tid haft ett starkt offentligt inslag, berättade Ulrika Winblad och 
gav en snabb historisk resumé.  
 
Under slutet av 1800-talet började sjukvården gradvis moderniseras, i 
takt med att kunskapen ökade om hur man kunde bota, inte bara lindra. 
Staten och professionen hade gemensamma intressen i detta, och det 

                                                 

3 Ulrika Winblads anförande byggde på antologin: Blomqvist Paula (red): Vem styr vården? 

Organisation och politisk styrning inom svensk sjukvård. SNS förlag 2007 
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skapades olika modeller för ansvarsfördelning mellan kommuner och 
landsting för olika delar av sjukvården. Under perioden 1940-1970 tog 
landstingen över vården. Staten och läkarkåren företrädde nu olika 
intressen, staten ville bygga ut primärvården, medan läkarkåren var mer 
intresserad av att stärka sjukhusvården. I början av 1970-talet var den 
statliga styrningen stark och flera sjukvårdsreformer genomfördes, som 
utbyggnad av primärvården och reglerad arbetstid för läkarna. På 1980-
talet innebar den ekonomiska krisen kraftigt begränsade resurser, vilket 
krävde stora organisatoriska förändringar. Under 1990-talet skedde en 
marknadsanpassning av vården, utifrån nyliberala idéer från USA och 
England om konkurrensutsättning och ekonomiska incitament. På 2000-
talet är det återigen fokus på behov av övergripande planering, med 
diskussioner om regionalisering, sammanslagning och koncentration av 
viss vård på vissa kliniker. Samtidigt har privatiseringen ökat markant 
under de senaste tio åren. En mer konsumentinriktad syn på sjukvården 
ger nya krav, bl.a. en efterfrågan på alternativ medicin, och nya aktörer 
på arenan. Gränsen mellan privat och offentligt suddas ut, stopplagen är 
nu borta. Exposén visar att statens inflytande varierar över tid och att det 
inte är någon enskild aktör som styr. Att många aktörer påverkar 
utvecklingen på olika sätt innebär också att det finns en inbyggd tröghet, 
som också kan vara bra, menar Ulrika Winblad.  
 
Vad är det då som driver på organisationsförändringarna? Förutom 
ekonomin är det demografisk och social utveckling, medicinsk-
teknologiska landvinningar, professionell utveckling och professionella 
intressen. Specialisering och organisatorisk indelning drivs av den 
medicinska professionens intressen. När professionen introducerar nya 
metoder och tekniker kan politikerna sällan ha annat än en reaktiv roll 
och säga ja eller nej. Dessutom påverkar modetrender och nya idéer om 
organisation och styrning, liksom medborgarnas ökade kunskap och 
förväntningar.  
 
Vad hindrar den politiska styrningen och vad kan vi göra åt det? 
En viktig förklaring till att den politiska styrningen inte lyckas bättre är 
den medicinska professionens maktställning och specialisering. Läkarna 
har egna intressen att bevaka. Fördjupade specialiteter ger bättre 
karriärmöjligheter och mer kontroll över utvecklingen i ämnesområdet. 
Olika specialiteters – och deras företrädares – status har också stor 
betydelse. Specialiseringen är viktig, den driver utvecklingen framåt, 
men det gäller att finna komplementära krafter, menar Ulrika Winblad. 
Man måste motverka statushierarkier i professionen och göra det mer 
attraktivt med primärvård, geriatrik och psykiatri. Primärvården behöver 
förutsättningar att möta breda och sammansatta behov. Nya 
samverkansmodeller, närsjukvård, kognitiv beteendeterapi i 
primärvården och en husläkarroll som utgår från vårdbehoven kan vara 
incitament som gör det intressantare att jobba där.  
 
En annan svårighet är den oklara ansvarsfördelningen mellan olika 
geografiska och organisatoriska nivåer. Den kommunala 
självbestämmanderätten gör det problematiskt med statlig styrning av 
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vården. Vi har en tradition av ”mjuk styrning” genom överenskommelser 
med Sveriges kommuner och landsting, som är ovanlig internationellt 
sett. Det finns få sanktioner, vilket får till följd att landstingen genomför 
överenskommelserna i olika grad. Vårdgarantin är ett exempel. 
Ädelreformen är ett annat, där syftet var att stärka helhetssynen och 
samverkan genom att låta kommunerna ta över, men det har i stället lett 
till en avmedikalisering av vården, fragmentering och ansvarsuppdelning. 
Men det finns exempel på goda lokala modeller för fungerande 
samverkan, som man kan granska och sprida.  
 
 – Dagens demografiska utveckling är en utmaning. Andelen 
personer över 85 år ökar och de har sammansatta vårdbehov som kräver 
mer utvecklad samverkan, sa Ulrika Winblad.  
 
Stora förväntningar på välfärdssystemet gör det också svårt att prioritera. 
Öppna prioriteringar går långsamt, det finns en motvilja mot att fatta 
impopulära beslut.  
 
 – När alla är solidariskt med och betalar innebär det underförstått 
ett löfte om att man ska kunna få ”alla” behov uppfyllda. Då blir det 
politiskt svårt att välja bort vissa delar. En behovsstyrd vård, med 
legitimitet och arenor för öppna politiska prioriteringar, det är den största 
utmaningen, sa Ulrika Winblad.   
 
Att inte vara tydlig med att man inte kan uppfylla alla önskningar kan 
också vara ett sätt att försöka säkra systemets fortlevnad. Men det går att 
skapa legitimitet för systemet genom att göra förbättringar, menar Ulrika 
Winblad. Medicinskt sett fungerar vården bra, men patienter är inte lika 
nöjda med service, bemötande, delaktighet, information och kontinuitet.  
 
 – Delaktighet ses inte alltid som något positivt inom professionen, 
det tar tid och man tycker inte att det hör till yrkesrollen. Men vi vet att 
en bra relation ett gott bemötande ökar patientens motivation att följa råd 
och förskrivningar, patienterna är nöjdare och återinskrivningarna och 
sjukskrivningstiderna minskar. Det är inte minst samhällsekonomiskt 
viktigt, betonade Ulrika Winblad. 
 
 

Har vårdvalsmodellen kommit för att stanna? 
Filippa Reinfeldt 
 
 – Vi står inför stora utmaningar när det gäller hälso- och 
sjukvården. Finansiering är en utmaning, liksom kvalitet, 
genusperspektiv i forskning och vård. Vi måste göra vården attraktiv så 
att vi kan rekrytera. Ett av de största kvalitetsproblemen i hälso- och 
sjukvården är tillgänglighet. När man väl får vård är de flesta nöjda, men 
många vittnar om att vägen dit är svår. Det finns olika syn på hur det ska 
lösas, men man måste våga pröva något nytt, sa Filippa Reinfeldt, 
moderat landstingsråd i Stockholms läns landsting. 
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 – Utgångspunkten för Vårdval Stockholm som genomförs just nu 
är att byta perspektiv. Politiker och tjänstemän får ta ett kliv bakåt, 
reformen ska ge inflytande och makt till patienterna, sa Filippa Reinfeldt. 
Det är patienterna själva som ska välja. Man ska inte höra till en 
mottagning, utan välja till och välja ifrån, om vården inte fungerar 
optimalt. Syftet är att förbättra tillgängligheten. Att veta att man kan få 
hjälp när man behöver skapar trygghet, och det är en av våra viktiga 
uppgifter. 
 
Filippa Reinfeldt berättade att Stockholms läns landsting har bytt 
majoritet varje mandatperiod under de senaste 20 åren. Sex olika 
sjukvårdsområden har haft egna budgetar och egen planering, olika avtal 
med vårdgivare och olika tillgänglighet. Ersättningsnivåerna har varit 
olika utan objektiva förklaringar, bara beroende på när avtal slutits. Man 
kan inte säga att vi erbjudit vård på lika villkor, menade hon.  
 
Sedan årsskiftet 2007/2008 har Stockholms läns landsting en ny 
ersättningsmodell. Landstinget betalar ersättning till den mottagning där 
patienten listar sig och gör sina besök. Det finns en fast ersättning i fyra 
delar. En nivå för patienter mellan 6 och 65 år, en högre nivå för 
patienter under sex och över 65 års ålder och en ännu högre för patienter 
över 75 år. Dessutom utgår en rörlig ersättning per besök. Vid besök med 
tolk ges en ytterligare ersättning för den extra tid det tar. Syftet med 
modellen är att göra det så attraktivt som möjligt att ta emot patienter 
med stora vårdbehov, särskilt äldre äldre. I modellen finns också en 
vårdgaranti på 0 dagar för kontakt, 5 dagar för besök.  
 
En vårdgivare som lever upp till de högt ställda krav som är politiskt 
beslutade kan bli auktoriserad. Däremot bestämmer inte landstinget var 
vårdgivaren ska bedriva sin verksamhet. Ersättningssystemen stimulerar 
etablering där det inte finns andra mottagningar, dvs. där det finns ett gott 
patientunderlag och behoven är störst.  
 
 – Vi kommer löpande att följa upp att det inte blir några vita 
fläckar. Uppföljningsarbetet är viktigt, sa Filippa Reinfeldt. Det ställer 
nya krav på politiker och tjänstemän. Vi måste rikta om fokus, prioritera 
att jobba mer med att följa utvecklingen, mäta kvalitet och tillgänglighet. 
Det behövs mycket mer utvärdering. Det ska göras en årlig översyn och 
en löpande utvärdering av effekter, med justering vid behov. Om vi inte 
har hamnat rätt ska vi ompröva och tänka nytt.  
 
Människors egna val får betydelse genom att verksamheter dit många 
söker sig får större intäkter och kan växa. Hög grad av service och 
tillgänglighet lönar sig. Det är också enklare för vårdgivare som slipper 
korta avtalstider. Ett tydligt regelverk gör det lätt för vårdgivare att 
komma in – och åka ut om man inte lever upp till kvalitetskraven. 
Patienternas nöjdhet blir avgörande. 
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En av de viktigaste delarna i patientvalsmodellen är därför att människor 
får tillgång till saklig information om kvalitetsskillnader och om sina 
rättigheter. Lättförståelig information måste ges via olika kanaler och på 
olika språk. Den information som finns skriftligt och på Internet finns 
t.ex. också på vårdguiden på telefon. Det här är ett område som behöver 
förbättras, tidigare har informationen inte varit tillräckligt bra, menade 
Filippa Reinfeldt. Nu finns information om Vårdval Stockholm på 14 
språk. Det behöver också utvecklas modeller där patienter kan utbyta 
erfarenheter och information om utbudet på ett sakligt sätt. 
 
Redan efter en dryg månad har utbudet ökat med 13 nya vårdcentraler i 
länet, och det kommer att bli totalt drygt 30 nya under 2008. Landstinget 
satsar 350 miljoner kronor extra på närsjukvården och räknar med 18 % 
fler besök, en ökning med omkring 500 000 besök per år. En bättre 
tillgänglighet gör samtidigt att färre behöver söka på akutmottagningar.  
 
 – Det är oerhört glädjande siffror. Vi går nu vidare med 
patientvalsmodellen för operationer av starr, höfter och knän, med 
förlossningspeng och ytterligare verksamheter, berättade Filippa 
Reinfeldt. Jag tror att vårdvalsmodellen är här för att stanna. Vi 
representerar olika synsätt på hur hälso- och sjukvården ska se ut, vägen 
framåt och olika vägar till målet. Jag är övertygad om att alla har de bästa 
ambitioner – att det ska bli så bra som möjligt. Det är en förutsättning för 
goda diskussioner, avslutade Filippa Reinfeldt. 
 
 

Det konstnärliga ledarskapet. Finns det paralleller i 
landsting och kommuner? 
Cecilia Rydinger Alin 
 
 – Några viktiga byggstenar i det konstnärliga ledarskapet är 
tydliga mål som ligger nära i tiden, tydlig kommunikation, ofta ordlös, 
närvaro, koncentration, lust och inspiration. Ni får själva fundera över om 
det går att dra paralleller till era verksamheter, sa Cecilia Rydinger Alin, 
dirigent, sånganförare och konstnärlig ledare för Allmänna Sången i 
Uppsala, tillika professor i orkesterdirigering vid Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm. 
 
Dirigenten har ett ansvar inför orkestern att vara avläsbar och göra sig 
förstådd. Tillsammans har de ansvar mot publiken. Partituret, dvs. 
uppdraget från tonsättaren, är kärnan i alltsammans. Och så finns det 
också ett ansvar gentemot konsertarrangörens förväntningar som 
uppdragsgivare. Det finns ett tydligt och enhetligt mål: En heterogen 
orkester vad gäller instrument, kön, ålder och nationalitet ska uppnå en 
unison tolkning av verket. Vid uppförandet möter dirigentens vision en 
klingande verklighet, och hon kan direkt jämföra visionen med 
verkligheten.  
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Det handlar enligt Cecilia Rydinger Alin i hög grad om ett psykologiskt 
ledarskap, som kräver ömsesidigt förtroende och respekt. Musikerna ska 
kunna lita på dirigenten för att kunna spela riktigt bra, ge av sin vilja och 
personlighet. Dirigenten måste veta var dirigentpinnen tar slut och 
musiken tar vid. Dirigenten är en första impulsgivare, och musikerna 
svarar, i ett levande flöde. Musiken skapas genom alla tillsammans och 
var för sig, i kommunikation med publiken. Det finns både ett enskilt och 
gemensamt ansvar för det som låter – det samlade resultatet. 
 
Hela processen börjar med dirigentens förberedelsearbete. Vad är 
möjligt, hur bra kan resultatet bli, var ska ribban läggas, hur skulle jag 
vilja att det blir? Det gäller att såväl dirigent som varje musiker lägger 
ambitionerna högt redan från början. Därefter att repetera, lyssna och 
repetera så det blir rent och riktigt. Sedan höja ribban ännu mer, så att det 
blir renare, djupare, ännu mer tillsammans. Publiken vill ha mer än det 
blir rent och rätt, det är viktigt med tolkning och övertygelse. 
 
 – En stark drivkraft i arbetet är att det ska ge även oss själva 
något – upplevelse, känsla, djup kommunikation. Som dirigent kan jag 
inte ge mindre än 100 %. Om jag är ointresserad, dåligt förberedd, trött 
eller deprimerad kan det inte bli bra. Då krävs en annan ledare.  
 
Cecilia Rydinger Alin avslutade med att citera Esa-Pekka Salonen: Att 
dirigera en orkester är som att vindsurfa, man står på brädan och styr, 
men det är vågorna som bär. 
 
 

Framtidens utmaningar för barn och deras familjer 
Lars Dencik 
 
 – Det enda vi vet säkert om framtiden är att ingenting är säkert, 
framtiden är full av överraskningar. Allt är i stark och oundviklig 
förändring. Landskapet ändras fortare än våra kartor, de är systematiskt 
missvisande. Vi ser en accelererande förändringstakt, ökande pluralism 
och de-traditionalism. Det betyder en ökande oförutsägbarhet, en 
prognostisk impotens, sa Lars Dencik, professor i socialpsykologi och 
forskningsledare vid Center for Barndoms- og Familielivsforskning vid 
Roskilde Universitet. 
 
Utvecklingen kan beskrivas som att framtiden kommer fortare och 
fortare, nuet är kortare, i den meningen att sociala relationer, familjeliv, 
tilltal, livsstilar, matvanor etc. har kortare livslängd. Den tekniska 
utvecklingen förändrar vardagen, familjelivet och barndomen. Det 
betyder att våra barn i högre grad idag än tidigare lever i en annan värld 
än den som vi som föräldrar växte upp i, konstaterade Lars Dencik. Vad 
vet vi om hur det ser ut om 20 år? För tjugo år sedan kunde vi inte 
föreställa oss mobiltelefoner och Internet. Hur ska vi då kunna ta ansvar 
för nästa generation? Hur ska föräldrar och samhälle kunna förbereda den 
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för utmaningar och situationer i en ny värld som vi inte ens kan ana 
konturerna av?  
 
Tidigare var traditionerna guider, man gjorde som sina föräldrar. Idag 
finns många sätt att leva på, många sätt att vara normal på, många 
familjemönster, kulturer etc. Man kan välja från ett smörgåsbord och 
kombinera på nya sätt. Man måste reflektera över sina val. Vi vuxna är 
inte längre modeller, barnen övertar inte våra värderingar och synsätt. De 
påverkas mer av sina jämnåriga. Vi går från en vertikal styrning till 
horisontella influenser och autodidaktion. 
 
 – Hur lockande är det förresten att bli vuxen? Vill barnet bli som 
vi, trötta, stressade, griniga, vuxna? undrade Lars Dencik. Vuxna vill 
tvärtom vara unga, slippa ifrån att vara mogna och ansvarstagande, 
strävar efter att ha samma slags kläder som ungdomar och dela deras 
musiksmak. Ungdomen har förlängts och i ungdomspositionen ingår att 
inte behöva ta ansvar för andra än sig själv. För att utvecklas positivt 
behöver barn något att se fram emot, rentav längta till. Idag är 
förtrollningen kring sådant det tidigare hyschades om bruten, barnen har 
redan som små sett alla vuxenlivets (skugg)sidor, åtminstone på TV. För 
många av dem ter sig varken vuxenlivet eller framtiden som särskilt 
lockande – tönk på hur media och vuxenkulturen uppehåller sig vid 
miljöhot, krig, överbefolkning, epidemier och andra förfärligheter.  
 
Men inget var bättre förr, särskilt inte för barn. Barn på 1950-talet fick 
foga in sig i ledet, lära sig ta instruktioner av vuxna och lyda. Nu gäller 
en annan social grammatik, andra spelregler i vardagslivet. Barn måste 
redan i förskoleåldern skaffa sig överblick över komplexa situationer, 
välja mellan alternativ och ta egna initiativ. Om det för barn för två 
generationer sedan gällde att vara bra på att utföra andras instruktioner, 
gäller det idag att vara bra på att utforska situationers möjligheter, att 
orientera sig om möjligheter, att välja rätt och att integrera sig i redan 
pågående aktiviteter och olika sammanhang. Barn behöver vara inställda 
på att skifta från ett sammanhang till nästa och att fungera adekvat enligt 
den interaktionsgrammatik som är specifik för just den situation de 
befinner sig i. Ny forskning har visat att barn kan detta tidigt, liksom att 
de genom de nya livsomständigheterna utvecklar förmåga att ha 
framförhållning, att planera, regissera andra och abstrahera. 
 
Även familjelivet är annorlunda jämfört med hur det var för bara en och 
två generationer sedan, menar Lars Dencik, mycket mer jämställt, med 
ständiga förhandlingar både mellan de vuxna och mellan föräldrar och 
barn. Auktoritetsrelationer har ersatts av förhandlingsrelationer och barn 
blir skickliga på att förhandla. Moderna familjer lever ett starkt 
barnorienterat familjeliv, mycket på barns villkor. Men dagens föräldrar 
har också svårt att hantera barns ofrånkomliga frustrationer och ilska – 
och tenderar att ge efter för att vinna en kortsiktig frid, kanske på 
bekostnad av att uppnå mer långsiktiga uppfostringsmål.  
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Samhällets främsta uppgift i förhålllande till de barn som växer upp nu är 
att underlätta för föräldrar att få ihop livspusslet, så att de kan leva i ett 
engagerat och aktivt familjeliv tillsammans med sina barn. Kontakten 
mellan barn och föräldrar kan inte kompenseras, bara kompletteras, 
menar Lars Dencik.  
 
Avslutningsvis påpekade Lars Dencik att vi idag lever i ett 
upplevelsesamhälle, ett feel-good-samhälle med fokus på hur vi mår och 
på kvaliteten i relationerna till andra. Man upplever det som en rätt att må 
bra jämt, vara på topp i alla avseenden hela tiden. Men det kan man 
givetvis inte – problemen uppstår när man måste hantera att allt inte är så 
bra som det förväntas vara.  
 
 – Det kan lött upplevas som ett livsnederlag, och mot den 
bakgrunden ska man inte förvånas över det faktum att depression ör vår 
civilisations mest epidemiska sjukdom, sa Lars Dencik. 
 
 

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – ett individ- 
och befolknings-perspektiv? 
Margareta Kristenson 
 
 – Vi behöver omorientera hälso- och sjukvården mot hälsa. Det är 
viktigt att ta till vara hela hälso- och sjukvårdens kunskap, auktoritet och 
kontaktyta för att stärka folkhälsoinsatserna. Minst lika viktigt är det att 
skapa en effektivare verksamhet genom en tydligare målorientering mot 
hälsa och hälsovinster, sa Margareta Kristenson, lektor i socialmedicin 
och folkhälsovetenskap, Linköpings universitet. Hon är också 
samordnare för det nationella nätverket Hälsofrämjande sjukhus och 
vårdorganisationer, som är med i ett internationellt nätverk, Health 
Promoting Hospitals and Health Services.   
 
Hon förespråkade att vi måste öppna hälso- och sjukvårdens murar mot 
samhället – i båda riktningar. Dels att ta reda på hur det gick för 
patienten, dels rikta oss ut mot samhället med hälsofrämjande insatser. 
Det handlar om en process som ger individen möjligheter att öka 
kontrollen över och förbättra sin egen hälsa. Sjukvården är tekniskt bra, 
men miljön och bemötandet lämnar en del övrigt att önska. Vi måste ta 
på allvar vad det betyder att många idag söker sig till alternativa former, 
för att de tycker att de där blir mer sedda och känner att någon bryr sig, 
menade Margareta Kristenson. 
 
Hälsa är enligt WHO:s definition mer än frånvaro av sjukdom, det är ett 
tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 
Många menar att definitionen är oanvändbar för att få någonsin kan 
uppnå detta, konstaterade Margareta Kristenson. Men det är en 
målparagraf som dels handlar om en professionell bedömning av om det 



 25 

finns sjukdom eller inte, dels individens egen bedömning, självskattad 
hälsa, vilka inte alltid behöver överensstämma.  
 
Idag finns evidens för hur kropp och själ hänger ihop, t.ex. att vår 
upplevelse – om vi är glada, ledsna, arga etc., påverkar våra 
skyddssystem. Vi vet t.ex. att depression efter hjärtinfarkt ökar risken att 
insjukna igen. Vi vet också att riskfaktorer och egenupplevd hälsa 
samverkar. Vi vet också att den som är sjuk, men enligt egen upplevelse 
ändå mår bra, blir frisk fortare. Omvänt blir den som enligt en 
professionell bedömning är frisk men inte tycker att den mår bra lättare 
sjuk. Det är viktigt att jobba utifrån den kunskapen. Att arbeta med 
levnadsvanor och självskattad hälsa kan ge en multiplikativ 
kombinationseffekt. 
 

Depression ökar risk för återinsjuknande i 

hjärtinfarkt

Lespérance F & al.Circulation 2002;105:1049

BDI=Beck Depression Inventory

P=0.01

P<0.001

P<0.001
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Hälsofrämjande insatser används ofta som ett paraplybegrepp för både 
befolkningsinriktade insatser, arenaperspektiv (t.ex. rökfria miljöer), 
beteendeförändringar och empowermentstrategier, dvs. att stärka 
människors egenmakt. Det är angeläget att vi är tydliga i begreppen: Vi 
kan och bör utveckla våra insatser för att förebygga insjuknande i 
sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, lungcancer, allergier, osteoporos etc. 
och förebygga återinsjuknande, t.ex. i hjärtinfarkt, eller förhindra de 
komplikationer som olika sjukdomar kan ge. Men vi behöver också 
utveckla de specifikt hälsofrämjande insatserna i att hjälpa patienten få 
tilltro till sin egen förmåga att orka leva när livet är svårt. Det betyder att 
sjukvårdens uppgift inte bara är att bota, utan också hjälpa patienterna att 
leva ett värdigt liv. Det handlar om känsla av sammanhang, 
meningsfullhet, hanterbarhet, begriplighet, tillit, trygghet, hopp, kraft och 
egenmakt.  
 
Att ha ett hälsofrämjande förhållningssätt är enligt Margareta Kristenson 
allt från det sekundsnabba leendet och det hälsofrämjande samtalet och 
själva sjukvårdsmiljön till professionella metoder, som 
lösningsfokuserade strategier och empowerment t.ex., eller att ”bekrafta” 
(med a) som hon gärna kallar det. Det handlar om att mobilisera 
patientens egna resurser, att ta in patientens livssituation, t.ex. att våga se 
och fråga om kvinnor är utsatta för våld. I sjukvården finns av tradition 
ett paternalistiskt förhållningssätt om hindrar empowermentstrategier – 
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likt den gode fadern vill vi så väl, men bestämmer utan att fråga om 
patientens åsikt, för att det är vi som ”vet bäst”.  
 
Inom den traditionella hälso- och sjukvården har vi inte heller pratat 
särskilt mycket om hälsofrämjande miljöer. Vi är dåliga på att ta vara på 
läkande krafter i social gemenskap, kultur, musik, färg, form, ljus, 
tystnad, harmoni. Det finns t.ex. evidens för att stilla musik efter 
operation dämpar ångest och gör patienter trygga.  
 
I ett hälsofrämjande förhållningssätt ligger vidare att ta vara på anhöriga 
och ha respekt för att de kan behöva stöd. Hit hör också att värna om den 
goda arbetsplatsen och att beslutsfattare har empati för personalen. Det 
behövs bättre dialog och översättning mellan beslutsfattare och personal.  
 
Margareta Kristenson menade att det är viktigt att ha både ett individ- 
och ett befolkningsperspektiv. Befolkningsstrategin fokuserar 
grundorsaker, högriskstrategin utsatta individer. Vi måste informera om 
riskfaktorer och påverka exponeringen samtidigt som vi riktar oss särskilt 
till personer och grupper som har en ökad sårbarhet för sjukdom eller 
ohälsa.  
 
En viktig åtgärd är enligt Margareta Kristenson att få in fler indikatorer 
som handlar om hälsa, livskvalitet och värdigt liv i de nationella 
kvalitetsregistren. Det är en viktig information om en 
förbättringspotential som kan kopplas till kvalitetsarbetet. Nästa steg är 
att utveckla avtal, uppföljnings- och ersättningssystem som belönar 
hälsofrämjande förhållningssätt.  
 
Margareta Kristenson har just nu uppdrag från Socialstyrelsen i arbetet 
med att ta fram nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande insatser 
genom påverkan av levnadsvanor. I samarbete med Folkhälsoinstitutet 
utvecklar hon förslag till nationella kvalitetsindikatorer för folkhälsomål 
6, En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård, som bas för den 
folkhälsopolitiska rapporten 2009. 
 
 – En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård förutsätter 
helhetssyn mellan kropp och själ, behandling och prevention, individ- 
och befolkningsperspektiv, sa Margareta Kristenson. 


