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ABSTRACT
From July 1991, parliamentary amendments to paragraphs 13 & 14 of the
Swedish Health Care Att have reassembled leadership responsibility within
certain  units, placing medieal  and administrative responsibility in the hands
of one chief tonsultant,  referred to as head of department. The purpose of
this paper is to study how this reform has been interpreted by every single
county council or municipal authority in the country. The demands and
contraints which these authorities exert upon the heads of department have
been seen in the light of a modern leadership perspective. 18 of the total 26
respondents have answered a questionnaire consisting of open-ended ques-
tions. Content analysis of the replies showed that the reform is in line with
general reorganizational measures caused by ongoing divisionalization and
decentralization  changes  in Swedish health care. Because of lack of time the
county councils have chosen to appoint as heads of department those al-
ready occupying posts as directors of department. The most important
qualities that the councils demand of their heads of department are leader-
ship abilities and skills. Task-related characteristics as well as the ability to
bring entusiasm among the personnel were regarded as the main character-
istics of a good leader. Special attention was paid to the economical re-
sponsibility of the head. The head’s most important assignments were
leadership, followed by economical and medieal issues. Finally, it is
considered that the reform has created clear authority and responsibility
conditions  within the Swedish health care system.
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1. INLEDNING

1.1. Chefsöverläkarreformens bakgrund

Den svenska häslo- och sjukvården har genom åren använt flera olika sätt
att organisera och leda verksamheten (Axelsson, 1993; Gustafsson, 1987).
Läkarna har traditionellt varit ansvariga för ledningen av den medicinska
verksamheten inom sjukvårdens basenheter. Detta medicinska led-
ningsansvar har före 1971 tilldelats en överläkare, som hade det samlade
ledningsansvaret för verksamheten vid sin enhet (klinik). Det samlade led-
ningsansvaret innebär ansvar för både medicinska och administrativa
frågor.

En ökad tillväxt och specialisering inom vården nådde under 1960-talet
sin kulmen. Då inrättades flera nya kliniker som leddes av en överläkare.
Den ökade specialiseringen medförde en delning av verksamheten.
Verksamhetens integration underlättades 1971, då det blev lagligt möjligt
att inom en klinik inrätta flera överläkartjänster. Varje överläkare fick det
medicinska ledningsansvaret inom sin specialitet, medan ansvaret för
klinikens administrativa frågor tilldelades en av dessa överläkare - den
s.k. klinikchefen. Motsvarande utveckling skedde även år 1973 inom den
öppna vården, då provinsialläkarväsendet omvandlades till distriktläkaror-
ganisation. En av distriktsläkarna - den s. k. distriktsöverläkaren - fick
förutom det medicinska ledningsansvaret även det administrativa ansvaret
för verksamhetenr.

1 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763),  som infördes 1983, behöll
överläkare och distriktsläkare det medicinska ledningsansvaret inom det
verksamhetsområde vilket landstinget/landstingskommunen bestämde.
Däremot gavs det möjligheter till andra yrkeskategorier än enbart läkare,
vilka huvudmannen fann lämpligast, att leda den administrativa delen av
arbetet inom en enhet.

Emellertid har dessa organisatoriska förändringar inneburit nya prob-
lem. Ett exempel som kan nämnas är att socialstyrelsens erfarenheter
påvisar att ovannämnda uppdelningar av ansvaret lett till oklarheter och
nackdelar för verksamheten. Det ansågs därför vara mer ändamålsenligt

1 Efterföljande beskrivning bygger på socialstyrelsens “Allmänna råd” (SOSFS 1990:28),
Landstingsförbundets “Ta ny sats” samt Sveriges Iäkarförbunds “Riktlinjer för genomförande av
reformen med chefsöverläkare och patientansvarig läkare”. Vi vill tacka Kerstin Sjöberg från
Landstingsförbundet och Eric Paulson från Socialmedicinska institutionen vid Uppsala universitet
för värdefulla synpunkter.
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med en samlad ledning för hela verksamheten inom vårdens olika enheter
(SOSFS 1990:28).

Den 1 juli 1991 har riksdagen genom förändringar i 13 och 14 $3 i
Hälso- och sjukvårdslagen samlat ledningsansvaret för vissa enheter med
avseende på både administration och medicin. Avsikten med detta var att
skapa förutsättningar för en samlad ledning av verksamheten av samma typ
som finns i andra sektorer i samhället. Lagändringen syftar även till att
säkerställa kontinuitet i vården för patienterna genom att för varje patient
utse en patientansvarig läkare. Ansvaret för tillsättning av den nya befatt-
ningen chefsöverläkare, bedömningen av vilka enheter som skall ledas av
chefsöverläkare liksom eventuella organisationsförändringar tillkommer
sjukvårdshuvudmannen i varje enskild landstingskommun.

Socialstyrelsen har utgivit allmänna råd till arbetsgivarna om vilka en-
heter som skalVbör  eller inte behöver ledas av en chefsöverläkare (SOSFS
1990:28).  Grundprincipen är huruvida verksamheten innebär “ett primärt,
direkt och totalt ansvar för att patienten genomgår erforderliga dia-
gnostiska utredningar och medicinsk behandling”. Enheterna bör vidare
motsvara en klinik på ett sjukhus där chefsöverläkaren kan utöva ledarskap,
överblicka och praktiskt påverka verksamheten. Det är också viktigt att ha
en ändamålsenlig ledning av verksamheten och att chefsegenskaperna
prioriteras högt. Chefsöverläkare skall ansvara för personaladministration,
ekonomi samt sakfrågor inom sjukvården. För att kunna genomföra detta
har chefsöverläkaren rätt att delegera arbete inom de olika områdena.
Chefsöverläkaren får däremot inte delegera hela sitt samlade led-
ningsansvar.

1.2. Några frågeställningar

Anderson (1991) påpekar att problematiken handlar om kombinationen
ansvar (administrativt, juridiskt och medicinskt)/medicinsk kompetens, och
beslutsfattande/närhet  till beslutens konkreta utförande och kontexter. Har
man det övergripande ledningsansvaret för en enhet, men av nödvändighet
en begränsad kunskap om detaljerna av förutsättningar för beslut kan det
bli problematiskt. Hur håller man sig à jour med det löpande beslutsflödet?
När ingriper man fastän man delegerat? Hur kontrollerar man att man inte
har delegerat för mycket, för lite eller fel saker? Kort sagt, det måste ske
en koordinering mellan chefsöverläkaren och övriga viktiga aktörer vid en
klinik. Hur går denna koordination till? Hur skapas och presenteras infor-
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mationen? Hur får man koordinationen att “flyta” effektivt? Vad menar
man med “effektivitet”? Vad och hur gör man när det uppstår motsätt-
ningar mellan aktörerna?

Dessa exempel på frågeställningar tyder bl. a. på att en undersökning av
reformen inte bara kräver hänsynstagande till flera andra aktörer utöver
själva chefsöverläkarna, utan också en kartläggning av situationen som
chefsöverläkarna befinner sig i. Förutom de underordnades karakteristika
såsom färdigheter, attityder, behov och rollförväntningar, kan andra rele-
vanta faktorer vara: karaktären av de underordnades uppgifter, teknologi
samt avdelningarnas och organisationens storlek. Vid sidan av aktörerna i
chefsöverläkarens närmaste omgivning och den egna organisationen, ställs
krav av aktörer från organisationens externa omgivning. Hur berörs exem-
pelvis den ovannämnda problematiken av de politiska aktörernas ageranden
i landstinget? Hur tolkar sjukvårdshuvudmännen lagändringen?

Föreliggande studie koncentrerar sig på sistnämnda frågan. Dess syfte är
att undersöka landstingens tolkning av chefsöverläkarreformen.

2. TEORETISKA OCH METODISKA UTGÅNGSPUNKTER

2.1. Modell

Chefsöverläkarreformen i allmänhet och dess tolkning av landstingen i syn-
nerhet kan studeras utifrån ett modernt ledarskapsperspektiv (Lampott,
1993). Lampous modell bygger på perspektivet “Situational Determinants
of Leader Behavior” (Yukl, 1989, s. 148-174), vilket poängterar de kon-
textuella faktorernas betydelse för ett effektivt ledarskap. Detta perspektiv
omfattar “rollteorin” (Kahn et al. ,1964; Pfeffer & Salancik, 1975),
“förväntningsteorin” (Nebecker & Mitchell, 1974),  “anpassningsteorin”
(Osborn & Hunt, 1975) samt Rosemary Stewarts forskning om de situa-
tionsberoende begränsningar och krav som ställs på ledarskapet (Stewart,
1967, 1976, 1982).

Forskning om ledarskapsfenomenet har traditionellt koncentrerat sig på
relationen mellan ledarens egenskaper och prestation eller ägnat sig åt kon-
sekvenserna av ledarens beteende där själva beteendet har setts som den or-
sakande variabeln. Det kontextuella tillvägagångssättet som föreslås här
vänder på detta traditionella orsakssamband och ser ledarens beteende som
den beroende variabeln vilken skall förklaras med hjälp av situationsfak-
torerna. Detta tillvägagångssätt är en utveckling av de s. k. “contingency”
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ledarskapsmodellerna (bl. a. Fiedler, 1964; Hersey & Blanchard, 1977;
House, 1971; Vroom & Yetton, 1973) vilken till en början kompletterat de
ursprungliga ledarskapsmodellerna genom införandet av olika
situationsfaktorer som en mellanliggande variabel mellan ledarens
egenskaper och beteende samt resultatvariablerna.

Enligt Lampou (1993) är ledarens beteende och de uppnådda resultaten
beroende av externa och interna krav och restriktioner såväl som ledarens
uppfattning av situationen. Kausalitetsrelationen är inte enkelsidig. Det
finns återkopplingar mellan resultaten, ledarens beteende, dess uppfattning
av situationen och de extema och interna faktorerna.

Variabeln “beteende” i Lampous modell avser aktivitetsmönster och be-
tonar vad ledare och chefer i realiteten gör i arbetet (se Bass, 1981, s. 383-
414; Hales, 1986; Mintzberg, 1991; Stewart, 1991; Yukl, 1989, s. 54- 73).

Modellens resultatvariabel avser konsekvenserna och utfallet av ledarens
beteende och omfattar fenomen som utsträcker sig från gruppens prestation
och måluppfyllelse till attityderna och psykologiskt välmående hos under-
ordnade (Yukl, 1989, s. 5-7). Hänsyn tas till resultaten avseende organisa-
tionen som helhet snarare än att enbart koncentrera sig på ledarens
närmaste gruppsituation (se Hunt, 1991, s. 91-96).

Bland de viktigaste faktorerna som faller under interna och externa krav
och begränsningar ingår traditionella variabler såsom organisationens
externa omgivning, teknologi, storlek, de externa och de interna aktörernas
förväntningar på ledarens roll samt de underlydandes karakteristika
inklusive deras prestationer (Yukl, 1989, s. 148-172). Inom denna grupp
av variabler ingår också faktorer såsom organisationens historia,
traditioner och kultur, som under den senaste tiden fått större
uppmärksamhet (Hunt, 1991; Tierney, 1988; Schein, 1992).

Till sist möjliggör hänsynstagande till ledarens sätt att tänka (Hunt, 1991,
s. 119-143) och uppfattning av situationen en undersökning av vilka av
ovannämnda faktorer som är relevanta i en given ledarskapssituation.
Denna tolkning av situationen avser förutom uppfattningen av de externa
och de interna kraven även ledarens förväntningar om konsekvenserna av
sitt beteende.

Denna studie avser enbart en del av de extema krav och begränsningar
som ställs på och förväntas av ledaren, nämligen sjukvårdshuvudmännens
krav och förväntningar vilka får sitt uttryck i deras tolkning och tillämp-
ning av chefsöverläkarreformen.
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2.2. Metoder för insamling och analys av data

En enkätundersökning planerades för att uppfylla undersökningens syfte.
För att utforma enkäten genomfördes ett förarbete under hösten 1992.
Kontakter togs med representanter för 23 landsting och 3 lands-
tingskommuner, vilka utgör den totala populationen i Sverige. Sammanlagt
genomfördes 53 telefonintervjuer för att identifiera vilka respondenter i
varje landsting som skulle besvara enkäten och för att efterfråga allmän in-
formation om reformen.

Det visade sig att det i varje landsting och landstingskommun fanns
överordnade chefer eller annan personal som var ansvariga för frågor
angående chefsöverläkarreformen och som var villiga att besvara enkäten.
När det gäller insamling av sekundärt material hade 23 av 26 landsting
utarbetat speciella rapporter för internt bruk angående tillämpning av re-
formen. Rapporterna sammanfattar bl. a. proposition 1989/90:81  och
socialstyrelsens rekommendationer som informerar  angående
lagändringens eventuella inverkan för det berörda landstinget. Dessutom
har det från ovannämnda landsting och landstingskommuner samt
landstingsförbundet erhållits olika sammanträdesprotokoll, formulär och en
hel del andra relevanta skrivelser.

Mot bakgrund av ovannämnda intervjuer, rapporter, proposition 1989/
90531  och socialstyrelsens rekommendationer och enligt ledarskapsmod-
ellen (se avsnitt 2.1) utformades en enkät med 7 öppna frågor (se nedan).
Enkäten skickades till samtliga landsting och landstingskommuner i mitten
av december 1992 (se bilaga 1). Datainsamlingen avslutades under februari
månad 1993.

1 enkäten ställs följande frågor:
1. Har reformen inneburit några organisatoriska förändringar angående

klinikernas struktur, sammanslagningar, nedLiggningar  m. m. eller inte?
Denna fråga utgör en inledande länk i försök att kartlägga reformens
genomslagskraft.

2. Vilka speciella kompetenskrav anses vara av stor betydelse ntir  lunds-
tingen befordrar eller tillsätter en chefsöverläkare.  Proposition 1989/90:81
och socialstyrelsens rekommendationer redogör för samtliga krav som
ställs på en chefsöverläkare. Frågan fångar de viktigaste kraven som varje
landsting betonar samt eventuella krav utöver de som anges i propositionen
och rekommendationerna. Från dessa krav kan den kompetens
organisationen söker härledas (Stewart, 1991).
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3. 1 vilken omfattning har tidigvarande klinikchefer blivit förordnade till
cheJsöverläkare ? Denna fråga avser hur landstingen gått till väga vid
bemanning av chefsöverläkarposten och vilken betydelse tidigare chefser-
farenheter har haft.

4. Vilket ansvar och vilka befogenheter har chefsöverläkaren i
praktiken? Frågan kartlägger vilka typer av ansvarsområden samt restrik-
tioner i chefsöverläkarens befogenheter? som enligt huvudmannen är rele-
vanta. Dessa utgör ramar för chefsöverläkarens handlingsutrymme (jfr
Stewart, 1991).

5. Vilka är chefsöverläkarens viktigaste arbetsuppgifter? Propositionen
samt socialstyrelsens rekommendationer anger en rad arbetsuppgifter som
anses relevanta för chefsöverläkararbetet. Frågan eftersöker de viktigaste
arbetsuppgifter som varje landsting framhäver och om landstingen
poängterar andra uppgifter utöver det som anges i propositionen och re-
kommendationerna.

6. Vilka är de viktigaste egenskaperna hos “en god ledare”? 1 enlighet
med socialstyrelsens rekommendationer anges i landstingens rapporter att
förutom en specialistkompetens, administrativa och ekonomiska kunskaper
skall chefsöverläkaren ha personliga egenskaper som kännetecknar “en god
ledare”. Hur definierar landstingen begreppet “god ledare”? De
egenskaper som en framgångsrik ledare besitter har länge varit en
omtvistlig fråga inom ledarskapsforskningen (se bl. a. Bass, 1990, s. 78-
88).

7. Har landstingen upplevt nagra för- eller nackdelar efter lagreg-
leringen? Denna uppföljningsfråga sammanfattar landstingens erfarenheter
av reformen.

Totalt har 18 landsting och landstingskommuner besvarat frågefor-
muläret, dvs 69% av populationen. Det externa bortfallet utgör 8 landsting
och kommuner och motsvarar 31% av populationen. Sistnämnda respon-
denter kontaktades per telefon och blev påminda om enkäten. Två av dessa
har vägrat att besvara enkäten. Den ena ifrågasatte frågornas lämplighet
och åberopade konfidentiella skäl, medan den andra drog sig ur i sista
stund med motivering att fler berörda parter i sin organisation borde ta
ansvaret att besvara enkäten. De resterande 6 svarade att enkäten inte kunde
besvaras pga. tidsbrist, men lovade att besvara den i framtiden. Bortsett
från denna begränsning finns det inga andra tecken vilka tyder på att de er-
hållna enkätsvaren inte är representativa för populationen som helhet. När
det gäller det interna bortfallet, dvs. saknade svar på enstaka frågor,
förekommer det i mycket ringa omfattning med undantag för frågan om
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landstingens definition av “en god ledare”. Denna fråga ansågs vara svår
och har inte besvarats av 3 respondenter.

Innehållet av de erhållna 7 svaren, som omfattar en text på 32 maskin-
skrivna sidor har analyserats enligt följande metod (Engwall, 1980;
Lampott, 1992; Rosengren & Arvidson, 1991, s. 214-224). Vid varje svar
identifierades samtliga direkt framförda påståenden, dvs. uttalanden vars
innehåll är välförståeligt för alla. Påståendena grupperades i övergripande
kategorier vilka skulle vara uttömmande och inbördes uteslutande
varandra. Innehållet av varje svar analyserades systematiskt med hjälp av
de härledda innehållskategorierna. På så sätt blev det möjligt att kvantitativt
ange i vilken utsträckning de olika innehållskategorierna representeras i
svaren från varje landsting. Tolkningens tillförlitlighet förstärktes genom
att innehållsanalysen genomfördes av författarna som arbetade oberoende
av varandra. Dessutom upprepades analyserna vid olika tillfällen för att
åter undersöka och tillförsäkra sig om bedömningarnas stabilitet.

2. RESULTATREDOVISNING

2.1. Organisatoriska förändringar pga. reformen

Frågan om huruvida reformen har inneburit några organisatoriska förän-
dringar angående klinikernas struktur, sammanslagningar, nedläggningar
m. m. har av landstingen undantagslöst besvarats mycket kortfattat. Enbart
ett påstående framfördes av varje respondent, vilket innebär att respon-
denterna kan indelas i tre klara grupper.

Första gruppen som omfattar 39% av respondenterna anger att inga
förändringar har skett. Däremot redogör andra gruppen (28%) att refor-
men inneburit vissa förändringar. 1 de flesta fall rör det sig om enstaka
sammanslagningar av kliniker. Den resterande gruppen som omfattar 33%
av respondenterna anger att förändringar har inträffat men pga. andra
faktorer än själva reformen. En sådan faktor är exempelvis division-
alisering. Trots allt är det intressant att notera att alla utom en respondent i
den sistnämnda gruppen anger att chefsöverläkarreformen underlättat dessa
förändringar.

Således kan den slutsatsen dras att reformen inte har inneburit några
större direkta organisatoriska förändringar, med undantag av några sam-
manslagningar av kliniker. Men reformen är i linje med de allmäna decent-
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raliseringsförändringarna som inträffar inom den svenska sjukvården och
underlättar dessa.

2.2. Kompetenskrav

Totalt har 17 respondenter besvarat frågan angående speciella kompetens-
krav vid tillsättande av chefsöverläkare, medan en respondent lämnade
blankt svar. Det framfördes 57 påståenden (inklusive det blanka svaret),
vilket i genomsnitt motsvarar 3 påståenden per respondent. Medianen är 3,
extremvärdena är 0 respektive 6 påståenden.

Påståendenas indelning i kategorier redovisas i Fig. 1. Ur denna figur
framgår att en övervägande majoritet av landstingen (78%) anser att ledar-
förmåga och personliga ledaregenskaper är av stor betydelse vid
tillsättande

Fig. 1. Viktigaste krav vid tillsättande av chefsöverläkare. Fördelning av
landstingens svar i kategorier

Innehållskategorier

._ ._ ,. ., ,. ._ _. ,. . . . ,. ,. ,. _. ._ ., _. ._ ,. .,Ledarförmåga o. egenskap. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K o m p e t e n t  l ä k a r e  L.‘.:..‘..‘ :.:.:. :.: ~..~..~..~ :.:.: I. . . ., .; ._ ,. . . . ,. . . . _. ._ ., . . . ,. _. ._. ._. . . . ., ,. ._.

Administrativt ~~~~~~~g~.~.~.~.-.~.~_,.~.,.~.~.~.~.~.~.~.~.~.,.~.~.~.~.~.~.~.~.~.,.~~
Ekonomiska insikter B
Lojal mot arbetsgiv. _. ,. ., _. ._.

Legitimitet .-.‘.._ ,_ _._ ., ._.
Prioritera chefsroll .‘...‘...‘...:..~.......~
Arbetsgivaransvar Y’Y’YYI:. :. :. :. :. :. .

Ta samlat totalansvar :.: :C :.: :.: I
Hänsyn till helheten , :. :. :.J‘.’ ..’ ..’ ‘.’

Arbetsrättsliga kunskaper El
1 blankt svar Z

I”“I”“I’“‘I”“I”“I”“I’“‘I
0 10 20 30 40 50 60 70 so

procent

av en chefsöverläkare. Mer än hälften av respondenterna (55%) anser att
chefsöverläkaren skall vara en kompetent specialist med god klinisk er-
farenhet. En del av landstingen anser också att chefsöverläkaren skall vara
skicklig när det gäller administrativa frågor (39%) och ha ekonomiska in-
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sikter  (28%). En respondent uttrycker det unika* uttalandet att chefsöver-
läkaren måste ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt.

Landstingen poängterar även vikten av hur chefsöverläkaren skall
bedriva verksamheten. Nästan en tredjedel (28%) anser att chefsöver-
läkaren skall vara lojal mot sin arbetsgivare och en femtedel (17%) vill att
denne skall ikläda sig en arbetsgivarroll. En dryg femtedel (22%) framför
legitimitetens betydelse, då de anser att chefsöverläkaren skall vara allmänt
accepterad av personalen vid sin enhet. Det är dessutom viktigt att denne
prioriterar sin chefsroll och är beredd på att vara mer chef än läkare
(17%). Slutligen poängterar två respondenter (11%) att chefsöverläkaren
skall kunna ta ett samlat ansvar över verksamheten, medan lika många
framhåller betydelsen av att denne i sitt arbetsutövande skall ta hänsyn till
helheten, dvs. till andra närliggande aktörers och enheters arbete och
villkor.

Mot bakgrund av ovannämnda kan den slutsatsen dras att landstingen vid
rekrytering av chefsöverläkare inte enbart söker en chef som skall vara en
kompetent läkare med inblick i administration och ekonomi, utan framför
allt en person med ledarförmåga och de rätta ledaregenskaperna. Bland de
formella kvalifikationerna tycks den medicinska kompetensen värderas
högre än den administrativa skickligheten, som i sin tur värderas något
högre än de ekonomiska insikterna.

2.3. Klinikchefer förordnade till chefsöverläkare

Resultaten från enkätundersökningen visar att den absoluta majoriteten av
landstingen har befordrat tidigvarande klinikchefer till chefsöverläkare.
Mer specifikt har 13 av totalt 18 landsting valt detta tillvägagångssätt i en
uppskattad omfattning av 90-lOO%,  medan 4 landsting uppskattar detta till
ungefär 70-90%. En respondent bedömer att denna övergång har inträffat i
mer än hälften (55%) av fallen i sitt landsting.

Till synes verkar det som om landstingen inte ställer högre kompetens-
krav vid bemanningen av chefsöverläkarposten utöver vad som krävs för
klinikchefsposten. 1 telefonintervjuer med landstingen har det framgått att
tillsättandet av klinikchefer under gällande tidsbristsmässiga förhållanden
var en pragmatisk lösning som inte utesluter andra alternativ i framtiden
när reformen har fått större genomslagskraft. Under tiden försöker lands-
tingen att utbilda nyblivna chefsöverläkare, så att de framledes uppfyller de

* Dvs. var ensam om detta uttalande.
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krav som propositionen och socialstyrelsens rekommendationer före-
skriver. Klinikchefernas övergång till chefsöverläkare visar åtminstone att
tidigare erfarenheter som högsta chef spelar stor roll vid bemanningen av
chefsöverläkarposten.

2.4. Ansvar och befogenheter

1 landstingens svar på frågan om vilket ansvar och vilka befogenheter en
chefsöverläkare har i praktiken, så kunde 79 påståenden identifieras. Detta
motsvarar i genomsnitt 4,5 påståenden per enkätsvar. Medianen är 5,
extremvärderna är 1 respektive 10 påståenden.

Indelningen av påståenden i kategorier redovisas i Fig. 2. 1 denna figur
kan man se att respondenterna behandlar ansvars- och restriktionsfrågor.

Fig. 2. Chefsöverläkarens ansvar och befogenheter. Fördelning av
landstingens svar i kategorier

Innehållskategorier

Ekonomiskt ~~s~~r1,.~_,.~.~.~.~.~.,.~.,.~.,.~.,.~.,.~.,.~.,.~.,.~.,.~.~.~.,.~.,.~.,.~.,.~.~.~.,.~.,.~.,.~.,.~.~.~.~.~.,.~.,.~.,.~.,.~.~j
Medicinskt ansvar ~.~.~~~.,.~.,.~.,.~.~.~.,.~.,.~.,.~.,.~.~.~.~.~.,.~.,.~.,.~.,.~.~.~.~.~.,.~.,.~.,.~.~.~.~.~.,.~,,.~.,.~~
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En av de grundläggande aspekterna av reformen är chefsöverläkarens
samlade ledningsansvar. Detta framhåller 72% av respondenterna. Det
samlade ledningsansvaret omfattar formellt de ekonomiska, personal-
administrativa och de medicinska sakfrågorna. Samtliga respondenter utom
en (94%) är eniga om att chefsöverläkarens ansvar i realiteten handlar om
ansvar för ekonomi och de materiella resurserna. Därefter följer kate-
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gorierna medicinskt ledningsansvar och personalansvar som upptogs av
83% respektive 72% av respondenterna. Enbart hälften (50%) av respon-
denterna framhåller det administrativa ansvaret. En femtedel av respon-
denterna (22%) anser att chefsöverläkaren skall ha ett ansvar för klinikens
arbetsmiljö. Slutligen framförs 2 unika påståenden, ett angående omvård-
nadsansvaret och ett annat angående ansvar för relationer till fackliga or-
ganisationer.

Hittillsnämnda ansvarsområden begränsas av en rad restriktioner som
inramar chefsöverläkarens handlingsutrymme. Av totalt 10 respondenter
som uttalade sig om restriktioner (syns inte i Fig. 2) menar 8 stycken att
chefsöverläkaren skall arbeta i enlighet med gällande lagar och avtal,
landstingens och sjukhusgruppens fastställda policy’s, riktlinjer och
föreskrifter. Fem respondenter tillägger att denne skall rapportera om
aspekter av sin verksamhet till sina överordnade.

Mer specifikt, som framgår ur Fig. 2, poängterar en tredjedel (33%) att
chefsöverläkaren inte ensam får förändra verksamhetens mål, inriktning,
omfattning och kvalitet. En dryg femtedel (22%) påpekar även att chefs-
överläkaren är begränsad i olika ekonomiska frågor såsom större invester-
ingsbeslut, internprissättning och avskrivningsbeslut. Dessa spörsmål samt
budgetfrågor skall behandlas i samråd med förvaltningsledning.

Därefter framhåller knappt en femtedel (17%) restriktioner i chefsöver-
läkarens möjlighet att friställa sin personal. Vissa restriktioner angående
arbetsmiljöansvar framförs av 2 respondenter (11%). En av dem kräver en
överenskommelse med sjukvårdsdirektören i denna fråga medan den andra
säger att dessa befogenheter inte förts ut i sitt landsting pga. brister i ut-
bildningen. Det samma gäller enligt den sistnämnde respondenten en del
förhandlingar enligt MBL. Övriga 3 unika uttalanden är att kvalitets-
uppföljning skall ske i överenskommelse med sjukvårdsdirektören, att per-
sonalutvecklingen skall följa landstingens och förvaltningens riktlinjer och
slutligen att chefsöverläkaren inte får fatta beslut som innebär ensidig
påverkan av annan basenhets verksamhet.

Sammanfattningsvis kan man säga att det viktigaste ansvaret för chefs-
överläkaren i praktiken är det ekonomiska, medicinska, personal och ad-
ministrativa ansvaret, vilket representerar chefsöverläkarnas samlade led-
ningsansvar för verksamheten. Landstingen poängterar samtliga aspekter,
men inte i lika stor omfattning. Variationen kan tolkas som om det förelig-
ger en faktisk skillnad, vilket innebär att ansvar för personal och admin-
istration inte prioriteras i lika hög grad som det ekonomiska ansvaret.
Givetvis kan variationen bero på att respondenterna tog dessa aspekter för
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givna och därför glömde att diskutera dem i sina svar. Men även i detta fall
är det intressant att notera att endast en respondent glömde att ange vikten
av det ekonomiska ansvaret. En annan slutsats är att landstingen vill ha
insyn i chefsöverläkarens arbete genom att reglera det via angivna restrik-
tioner.

2.5. Viktigaste arbetsuppgifter

Frågan om chefsöverläkarens viktigaste arbetsuppgifter har besvarats av 17
respondenter medan 1 respondent lämnat blankt svar. Totalt framfördes 73
påståenden (inklusive det blanka svaret). Det genomsnittliga antalet
påståenden per respondent är 4. Medianen är 3 extrem värdena 0
respektive 12.

Påståendenas indelning i kategorier redovisas i Fig. 3. Ur figuren
framgår det att majoriteten av respondenterna (72%) fäster sin uppmärk-
samhet vid olika typiska ledningsuppgifter såsom att leda, planera, fördela
och följa upp sin enhets verksamhet. Chefsöverläkarens andra viktigaste
arbetsuppgift är att effektivt utnyttja enhetens resurser (50%). Därefter
följer två kategorier som framförs av en dryg tredjedel av respondenterna
(39%). Den ena innebär att chefsöverläkaren skall säkerställa den
medicinska kvaliteten och den andra är att han skall bereda möjligheter till
utvecklingsarbete vid sin enhet. 1 fortsättningen kan två kategorier utläsas
som vardera uppgår till en tredjedel av respondenterna (33%). Enligt en av
dessa kategorier är chefsöverläkarens arbetsuppgift att se till att patienterna
får säker vård och behandling. Den andra kategorin innebär att chefs-
överläkaren skall följa lagar och förordningar som reglerar hälso- och
sjukvården, den offentliga sektorn och arbetsmarknaden. En knapp tred-
jedel (28%) anser att chefsöverläkaren skall se till att dennes personal får
nödvändig handledning och att enhetens läkare får nödvändig utbildning.

Närmast följer arbetsuppgiften som innebär att chefsöverläkaren skall
implementera arbetsgivarens riktlinjer (22%). Därefter uttrycker 3 re-
spondenter (17%) att chefsöverläkaren skall svara för jourverksamhetens
effektivitet, att denne skall svara för att säkra rutiner för verksamheten
utarbetas och att svara för vårdpolicy. Slutligen poängterar 2 respondenter
(11%) att chefsöverläkaren skall skapa kontinuitet i verksamheten, svara
för samverkan och samordning av vårdresurser utanför den egna enheten
samt svara för prioritering mellan olika patientkategorier.
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Fig. 3. Chefsöverläkarens viktigaste arbetsuppgifter. Fördelning av
landstingens svar i kategorier

Innehållskategorier
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1 frågan om chefsöverläkarens viktigaste arbetsuppgifter beaktar lands-
tingen ledningsuppgifterna i högre omfattning än de ekonomiska effek-
tivitetsuppgifterna. Dessa betraktas i sin tur i någon högre omfattning än de
medicinska uppgifterna. Ledningsuppgifterna beskrivs i mycket allmänna
termer och kompletteras med några närliggande göromål såsom utveckling
av enheten, fortbildning av underordnade, implementering av arbetsgi-
varens riktlinjer samt upprätthållande av gällande lagar och avtal. När det
gäller medicinska åligganden uppmärksammas enbart säkerställning av den
medicinska kvaliteten, vård och behandling samt läkarnas handledning.
Säkerställning av rutiner för verksamheten, jourhantering och vårdpolicy
får mindre uppmärksamhet. Några få beaktar även frågorna angående pri-
oritering av patientkategorier samt sörjande för kontinuitet i verksamheten
genom bl. a. patientansvarig läkare.

2.6. “God Ledare”

Frågan om de viktigaste egenskaperna hos “en god ledare” har besvarats av
15 respondenter medan 3 respondenter lämnat blanka svar. Trots att frågan
av vissa landsting upplevts som svår är de erhållna svaren mycket detaljrika
och informativa. Sammanlagt har 154 påståenden (inklusive de 3 blanka
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Tabell 1. Viktigaste egenskaper hos “en god ledare”. Fördelning av
landstingens svar i kategorier

Egenskaper -___- _~ ..-
KUNSKAP OCH FÖRMÅGA

Kunnig och kompetent
Omdöme
Analysförmåga
Erfarenhet

PERSONLIGA EGENSKAPER
Beslutsför
Trovärdighet, ärlighet
Lyhördhet
Tydlighet
Integritet och moral
Flexibilitet
Karisma
Oppenhet
Civilkurage
Stresstålighet
Odmj ukhet
Osäkerhetstolerans
Humor
Kunna ta kritik
Vara rättvis

UPPGIFTSRELATERADE EGENSKAPER
Kunna formulera mål för verksamh.
Utveckla medarbetarnas talanger
Organisera och planera
Kunna delegera
Följa arbetsgivarens riktlinjer
Kunna se helheten
Vara resultatorienterad
Fungera positivt och konstruktivt
Stimulera utveckling o nytänkande
Kunna övervinna hinder
Initiativ
Kunna se möjligheterna
Vara närvarande
Ställa krav på sig själv och andra

SOCIALA EGENSKAPER
Kunna entusiasmera och engagera
Kunna kommunicera
Delaktighet och medbestämande
Hänsynstagande
Uppnå enighet
Legitimitet
Fungera som föredöme
Kunna hantera mänskliga relationer

Blanka svar
Summa

z
154

Frekvens

8
2

2

6
5
5
5
4
3

2
2
1
1
1
1
1
1

8
8
7
7
6
6

4
4
3
2

2
1

12
6

:

2
1
1

Procent_.~~

44
11
11
11

33
28
28
28
22
17
11
11
11
5
5
5
5
5
5

44
44
39
39
33
33
28
28
22
17
11
11
11
5

67
33
22
17
11
11
5
5

17
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svaren) framförts. Det genomsnittliga antalet påståenden per respondent är
86. Medianen är 9, och extremvärdena är 0 och 12.

Påståendenas indelning i innehållskategorier visas i detalj i Tabell 1. 1
denna tabell kan man utläsa 41 kategorier varav 9 är unika påståenden.
Kategorierna har vidare klassificerats efter allmäna rubriker vilka är
baserade på traditionella indelningar av ledarens egenskaper såsom kunskap
och förmåga, personliga egenskaper samt uppgiftsrelaterade och sociala
egenskaper (Bass, 1990, s. 80-81).

Enligt majoriteten av respondenterna (67%) är den viktigaste egenskapen
hos en god ledare att kunna entusiasmera och engagera personalen vid sin
enhet. Bland andra viktiga egenskaper avseende ledarens relation med
andra människor är ledarens förmåga att kommunicera (33%), delaktighet
och medbestämmande (22%) och hänsynstagande (17%).

Ledarens egenskaper som har med själva arbetsuppgiften att göra får stor
uppmärksamhet. Nästan hälften (44%) av respondenterna anser att den
goda ledaren dels skall kunna formulera mål för verksamheten och dels
utveckla medarbetarnas talanger. Två femtedelar (38%) uppmärksammar
vikten i organisering, planering och delegering. Bland de andra viktiga
uppgiftsrelaterade kategorier kan nämnas att ledaren skall följa arbetsgi-
varens riktlinjer och kunna se helheten (33%), vara positiv och resultat-
orienterad (28%), stimulera utveckling och nytankande (22%) och slutligen
kunna övervinna hinder (17%).

Nästan hälften (44%) av respondenterna anser att den viktigaste egen-
skapen bland de intellektuella färdigheterna är att ledaren skall vara kunnig
och kompetent. Nästkommande grupp faktorer har att göra med de strikt
personliga egenskaperna. Den viktigaste egenskapen inom denna grupp är
att en ledare skall kunna fatta beslut (33%). Därefter följer egenskaperna
trovärdighet, lyhördhet och tydlighet vilka framförs av 28% av responden-
terna. Till sist anser en femtedel (22%) att ledaren skall ha hög integritet
och moral samt vara flexibel (17%).

Sammanfattningsvis är de viktigaste egenskaperna i landstingens defini-
tion hos “en god ledare” i tur och ordning: förutsättning att kunna entusi-
asmera och engagera personalen, formulera mål för verksamheten,
utveckla medarbetarnas talanger samt ha kunskap och kompetens. När det
gäller indelningen av ledaregenskaperna i grupper erhåller de uppgiftsre-
laterade personlighetsegenskaperna en särställning gentemot de sociala och
personliga egenskaperna samt kunskap och förmåga.
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2.7. Reformens för- och nackdelar

1 frågan om upplevda fördelar och nackdelar av reformen framlades 55
påståenden. 1 genomsnitt representerar varje enkätsvar 3,l påståenden.
Medianen är 2, extremvärdena är 1 och 5.

Fördelning av svaren i kategorier redovisas i Fig. 4. Ur denna figur
framgår att landstingen framför en del positiva och negativa aspekter, men
alla utom en faller under 30%. Den kategori som har framförts av
majoriteten av respondenterna (55%) innebär att reformen har tydliggjort
ansvars- och befogenhetsförhållanden i sjukvårdsorganisationen. Förutom
denna klara fördel framför landstingen att reformen innebär bättre möj-
ligheter för avdelningsföreståndarna att påverka verksamheten samt att
man uppnår bättre samhörighetskänsla vid enheterna. Dessa kategorier
upptogs endast av 11% av respondenterna.

Fig. 4. Reformens för- och nackdelar. Fördelning av landstingens svar i
kategorier

Innehållskategorier
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Det framförs även 10 positiva unika uttalanden. Dessa tyder på att re-
formen har varit bra för patienterna och organisationen, den har förbättrat
det ekonomiska tänkandet, ökat intresset för verksamheten, underlättat or-
ganisationsförändringar, underlättat chefsbyten, underlättat kontakter
mellan basenhet och ledning, ökat basenheternas självständighet och
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slutligen att reformen har varit lätt att genomföra samt att inga nackdelar
har upplevts.

Bristen på kompetent personal vid tillsättning av chefsöverläkare är en
viktig nackdel vid implementeringen av reformen. Denna aspekt framförs
av en knapp tredjedel (28%) av respondenterna. Därefter följer den nega-
tiva effekten av att reformen minskar möjligheter för andra personalkate-
gorier än läkare att bli chefer inom enheter för vård och behandling
(22%). En knapp femtedel (17%) framför att chefsöverläkama har fått för
hög administrativ arbetsbelastning samt att chefsöverläkarnas roll och
funktion inte accepterats fullt ut av övriga läkarkollegor. En dryg tiondel
(11%) av respondenterna noterar ett ökat revirtänkande samt att reformen
inneburit minskad frihet för landstingen avseende valet av ledare för
sjukvårdsverksamheten.

Det finns även 9 negativa unika påståenden. Av dessa påståenden framgår
det att det finns fler nackdelar än fördelar med reformen, att reformen har
inneburit mindre tid till patientvård, försvårat valet av bästa ledare, be-
gränsat chefsöverläkarens ledningsmöjligheter, att befolkningsperspektivet
försvunnit eftersom behandlingen blivit alltför individinriktad, att chefs-
överläkaren inte kan vidaredelegera sitt samlade ledningsansvar och att
chefsöverläkaren har svårt att släppa rollen som klinikchef.

Till sist uppfattar en respondent vare sig för- eller nackdelar efter lag-
regleringen medan två respondenter (11%) anser att det var för tidigt att
uttala sig om sådana effekter.

Därav kan man säga att landstingen i sin utvärdering av reformen identi-
fierar en rad positiva aspekter, men också flera negativa aspekter som
kräver lösning. Ett annat resultat är att reformen uppfyller syftet med att
skapa tydliga ansvars- och befogenhetsförhållanden inom den svenska
sjukvårdsorganisationen.

3. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER

De viktigaste resultaten i försöket att kartlägga landstingens tolkning av
chefsöverläkarreformen kan sammanfattas som följer.

Reformen har i sig inneburit vissa direkta organisatoriska förändringar
angående klinikernas struktur, sammanslagningar m.m. och har dessutom i
tiden sammanfallit med och underlättat de allmänna decentraliseringsförän-
dringar som pågår inom den svenska hälso- och sjukvården.
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När det gäller vilka speciella kompetenskrav som är av stor betydelse vid
tillsättning av chefsöverläkare visar det sig att landstingen i första hand
söker en person med ledarförmåga och de rätta ledaregenskaperna. På
grund av tidspress har nästan alla landsting förordnat tidigvarande
klinikchefer till chefsöverläkare, vilket åtminstone innebär att tidigare
chefserfarenheter är av betydelse.

1 frågan om de viktigaste egenskaper som kännetecknar begreppet “en
god ledare” prioriterar landstingen förutom den sociala egenskapen av att
entusiasmera och engagera personalen de uppgiftsrelaterade personlighets-
egenskaper och i allmänhet egenskaper som står mycket nära uppgiften till,
såsom ledarens medicinska kompetens.

De viktigaste ansvaren  för chefsöverläkaren i praktiken anser sjukvårds-
huvudmännen vara i tur och ordning det ekonomiska, medicinska, personal
och administrativa ansvaret, vilka representerar det samlade lednings-
ansvaret för verksamheten. Chefsöverläkarens viktigaste arbetsuppgifter är
i första hand ledningsuppgifterna, som efterföljs av de ekonomiska effek-
tivitetsuppgifterna. Därefter följer de uppgifter som är relaterade till den
medicinska verksamheten.

Landstingen är överens om att chefsöverläkarreformen inneburit för-
delen att den har skapat tydliga ansvars- och befogenhetsförhållanden inom
den svenska sjukvården.

De hittillsnämnda representerar enbart åsikter hos företrädare för
sjukvårdshuvudmännen. Dessa åsikter återspeglar i ledarskapsmodellen (se
avsnitt 2.1) en del av externa krav och förväntningar gentemot chefsöver-
läkarnas roll och prestation och utgör ramar för chefsöverläkarens
handlingsutrymme. En vidare forskning kan utföras med hänsyn till de
övriga variablerna i modellen. Hur upplever exempelvis chefsöverläkarna
sin egen situation? Hur upplever andra aktörer vid enheterna situationen?
Vad är det för arbete chefsöverläkarna egentligen utför och vad blir resul-
tatet av deras prestationer?
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TIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UPPFölJNING AV CHEFSöVERlÄKARREFORMEN

Det har gått en tid sedan en lagreglering om chefsöverläkare enligt HSL 149
trädde i kraft. För vissa landsting och kommuner har reformen inneburit stora
förändringar och för andra kanske den inte har inneburit någon förändring alls.
Det saknas fortfarande en grundlig undersökning hur väl reformen slog ut och det
föreligger således ett behov av att skapa en rikstäckande totalbild över vilka
%tgärder som varje landsting och kommuner har vidtagit.

Denna undersökning ingår i ett större forskningsprojekt i ett samarbete mellan
företagsekonomiska och socialmedicinska institutionerna. Forskningsprojektet går
under namnet “Organisationsanalytiska aspekter av chefsöverläkarreformen”.
Projektet finansieras delvis av Landstingsförbundet som har behov av och
efterfrågar en uppföljning av chefsöverläkarreformen. Undersökningen kommer att
ske inom samtliga landsting och kommuner. Samtliga enkätsvar kommer att
ligga till grund för en forskningsrapport. Vi garanterar Er fullständig
anonymitet.

På bifogade blanket finns sju frågor som vi ber Dig att besvara. Exemplifiera gärna
i dina svar. Det går bra att skriva på blankettens baksida om utrymmet inte
räcker. Svaren insändes senast den 21 december till
Håkan Bengtsson, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala Universitet, Box
513, 751 20 Uppsala.

Har Ni några eventuella frågor angående undersökningen eller enkäten så
kontakta gärna mig, Håkan Bengtsson, tel 018 - 692081, 131586 eller

Konstantin Lampou, tel 018 - 181353.

Vänliga hälsningar

handledare:
FD Konstantin Lampou

Civ.ek Håkan Bengtsson
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