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Sammanfattning 

I en värld där vi människor lever allt längre på grund av bättre kunskap om allt från kost och 

hygien till avancerad sjukvård befinner sig sjukvården i ständig brist på resurser. Nya 

reformer som privatisering av olika delar av sjukvården, mer resultatbaserad ersättning till 

vårdutföraren och olika styrmodeller från den privata sektorn har under ett flertal år etablerats 

inom sjukvården. De nya reformerna kan dock stöta på motstånd mot förändringen.  

Primärvården i Sverige har konkurrensutsatts och landstingen ersätter primärvården mer och 

mer igenom prestationsbaserad ersättning. Hög vårdproduktion i kombination med bra 

vårdkvalitén premieras. Patienten får numera själv välja vårdcentral och kan fritt byta 

vårdcentral om man inte är nöjd. Detta sätter press på vårdcentralen att ge patienten vård av 

hög kvalité och ett bra bemötande. Denna uppsats har gjort en undersökning om hur nya 

reformer har påverkat sjuksköterskan på en vårdcentral. Med hjälp av nio intervjuer med på 

två vårdcentraler i Landstinget i Uppsala Län har vi försökt att bilda oss en uppfattning om 

hur det prestationsbaserade ersättningssystemet till primärvården påverkar sjuksköterskan.     

Vår studie visar att ersättningssystemet för vårdcentraler till viss del påverkar sjuksköterskors 

sätt att arbeta. Det finns en medvetenhet om ersättningssystemets olika incitament men det 

påverkar inte sjuksköterskans syn på patienten. Sjuksköterskorna verkar till viss del svarat 

upp på förändringen på vårdcentralen. Däremot frikopplar sig sjuksköterskorna från de nya 

arbetssätt, rutiner och marknadsprinciper, som går emot deras uppfattning om god etik i mötet 

med patienten. 

 

 

 

 

Nyckelord: Ersättningssystem, Organisationsförändring, Sjuksköterska, Vårdcentral 
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1. Disposition 

Uppsatsen inleder med en beskrivning av bakgrunden (2) till ämnet som behandlas, syfte och 

frågeställning (3). New Public Management (NPM) och organisationsförändring behandlas i 

teoriavsnittet (4). I metodavsnittet (5) beskrivs hur insamlingen av data i form av intervjuer 

och litteratursökning gått till. Den insamlade datan redovisas i avsnitten Primärvården (6), 

Landstinget i Uppsala Län (7) och Intervjuer (8). Uppsatsen avslutas med ett analys- (9), 

slutsatsavsnitt (10) samt förslag på framtida forskning inom ämnet (11).                       

2. Introduktion av ämnet 

Sjukvården är ett komplext område, trots nyare utrustning och nya läkemedel ökar kostnaden 

per behandling. Det kan jämföras med den trend som finns inom tillverkande företag där 

nyare teknik och nyare utrustning reducerar kostnaden per producerad enhet. Antalet sjuka 

människor ökar på grund av att avancerad medicinsk vård kan förlänga människors liv och 

samtidigt har den äldre åldersgruppen tillgång till mer sjukvårdsbehandling. Skatteintäkter 

klarar inte av att finansiera sjukvården om kostnaderna fortsätter att öka. (Anthony & 

Govindarjan 2007, s. 626-627). 

Ett flertal reformer har de senaste decennierna genomförts inom den offentliga sektorn i 

Sverige och i många andra länder. En viktig anledning har varit ett ökat krav på en effektivare 

offentlig sektor (Målqvist & Åborg, 2011).  Fredric Jacobsson (2007, s. 7) menar att 

effektivitet inom hälso- och sjukvården bör vara att utgå från befintliga resurser för att 

producera så mycket nytta i form av hälsa som möjligt. Flertal av dessa förändringar har 

hämtats från den privata sektorn och har resulterat i t.ex. privatisering och 

konkurrensutsättning av offentligt driven verksamhet. Ett begrepp för att förklara denna 

förändring inom den offentliga sektorn är New Public Management (NPM). Förändringen 

skedde i form av en ny styrning av vård och omsorg med nya inslag av konkurrens bland olika 

vårdutövare, interna resultatenheter och ekonomisk resultatstyrning. Den nya typen av 

styrning har fått konsekvenser för personal inom vård och omsorg (Målqvist & Åborg, 2011).  

 

Sverige präglades under 90-talet av ökade vårdköer. Ökad valfrihet för patienten och 

prestationsbaserade ersättningssystem för vårdutföraren infördes i hopp om att minska 

vårdköerna genom att ge incitament för ökad vårdproduktion (Jacobsson & Lindvall, 2007). 

Övergången från ersättning via anslag till prestationsbaserad ersättning till vårdutförarna 
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minskade vårdköerna men orsakade samtidigt ökade kostnader på grund av den numera höga 

vårdproduktionen. Detta ledde till att debatten kring ersättningsprinciperna alltmer handlade 

om kostnadskontroll. Kostnaderna reglerades genom olika typer av produktions- och 

ersättningsbegränsningar men det medförde i sin tur minskad vårdproduktionen (Jacobsson, 

2007). Utmaningen under 2000-talet blev att ha hög vårdproduktion, via effektiva metoder, 

och samtidigt hålla kostnaderna låga (Jacobsson & Lindvall, 2007). En ny reform infördes år 

2010 och innebär att primärvården är utsatt för konkurrens genom etableringsfrihet för privata 

aktörer att öppna vårdcentral. Det finns ingen möjlighet för vårdutförarna att konkurrera via 

prissättning då alla får lika ersättning och ersättningen följer hela tiden patienten. 

Konkurrensen utgörs istället av patientens fria möjlighet att välja vårdcentral, s.k. vårdval 

(Hälso- och sjukvårdslag, 1982:763).  

 

Maciej Zaremba (2013) har under våren skrivit en uppmärksammad artikelserie om vården i 

Dagens Nyheter. Han menar att när politiker och tjänstemän pekar ut mål som professionella 

yrkesgrupper ska uppfylla, kan målen peka åt helt olika håll och även hamna i konflikt med 

varandra. När sedan målen ska redovisas skapar det en rad motsättningar; vårdkvalité försöker 

mätas genom kvantitet (antal patientbesök) och det leder till att uppmätt kvalitet ofta stämmer 

illa med professionens idé om vad kvalité är. De redovisade måtten lockar även till irrationella 

och oetiska val och är lätta att manipulera. Enkelheten i att manipulera måtten leder även till 

att manipulation sker med gott samvete (Zaremba, 2013).  

 

Marie Wedin, ordförande i Sveriges läkarförbund, skriver i ett debattinlägg i läkartidningen 

(2010) att statistik på antal sjukhusläkarbesök är ett missvisande och ofullständigt mått på 

läkarens patientkontakt. Istället diskuterar sjukhusläkarföreningen mer rättvisande mått som 

antal medicinska resultat och antal patientbedömningar per dag (Läkartidningen, 2010).  

 

Zaremba (2013) refererar till en läkarpraktikant som praktiserade vid en vårdcentral där inga 

patienter får medicin vid första besöket utan alla får en återbesökstid först. I Landstinget i 

Uppsala Län får vårdcentralen 282 kronor i ersättning för ett patientbesök hos en 

sjuksköterska, det motsvarar 90 procent av besöksersättningen hos en läkare (Landstinget i 

Uppsala Län, 2012b). En relativ hög ersättning för patientbesök hos en sjuksköterska, i 

jämförelse med ett patientbesök hos läkare, ska stimulera vårdcentralen att styra patienten till 

rätt profession/vårdnivå (Landstinget i Uppsala Län, 2012a).  
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Våra egna iakttagelser är därför att sjuksköterskans roll på en vårdcentral är viktig även 

utifrån ett ekonomiskt perspektiv då exempelvis fler patientbesök genererar mer ersättning till 

vårdcentralen. Omvårdnad av människan är central i en sjuksköterskas arbete (Vårdförbundet, 

2013). Vi frågar oss hur sjuksköterskans fokus på omvårdnad går ihop med sjuksköterskans 

ökade ekonomiska betydelse för vårdcentralen. Vi undrar ifall sjuksköterskan påverkas av 

konkurrenssituationen om patienter som kan uppstå bland vårdcentraler. Det väsentliga i 

denna uppsats är dock vårt intresse om sjuksköterskan påverkas av att vårdcentralen får 

prestationsbaserad ersättning för sjuksköterskans arbete. 

3. Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur en förändring i en organisation påverkar en 

yrkesgrupp. För att utforska uppsatsens syfte har vi valt att undersöka hur sjuksköterskor 

påverkas av ett ändrat ekonomiskt syrmedel. Mer specifikt har vi valt att se om Landstinget i 

Uppsala Läns ersättningssystem till vårdcentraler påverkar sjuksköterskorna vid en 

vårdcentral. Inom ramen för våra företagsekonomiska studier vid Uppsala universitet vill vi 

föra samman de två inriktningarna Organisation och Ekonomistyrning. 

3.1 Frågeställning 

Med ovanstående syftet som utgångspunkt är uppsatsens frågeställning ”Om sjuksköterskor 

på en vårdcentral påverkas av Landstinget i Uppsala Läns ersättningssystem till 

vårdcentralen”.  

 

För att besvara frågeställning utgår vi från följande frågor: 

 Hur påverkar ersättningssystemet sjuksköterskans sätt att arbeta med patienten? 

 Hur är sjuksköterskan medveten om hur ersättningssystemet fungerar? 

 Hur påverkar ersättningssystemet sjuksköterskans syn på patienten? 
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4. Tillvägagångssätt 

4.1 Förarbete 

I förarbetet till denna studie kontaktade vi personer med olika arbetsuppgifter på olika 

vårdcentraler runtom i Sverige för att bilda oss en uppfattning om hur verksamheten på en 

vårdcentral fungerar i praktiken. Vi ville även få en uppfattning om vad kontaktade 

personerna visste om ersättningssystem inom primärvården. Vi gjorde en telefonintervju med 

en läkare som vid tidpunkten för intervjun tjänstgjorde som AT-läkare vid en vårdcentral, en 

intervju med sjukgymnast, två intervjuer med två olika verksamhetschefer på en vårdcentral, 

en intervju med en distriktssköterska. Vi hade även ett informellt samtal med en 

barnavårdscentralsköterska. Utöver intervjuerna har vi funnit ytterligare inspiration och 

fördjupad kunskap genom åtskilliga timmar av läsning av olika typer av publikationer så som 

rapporter, forskningsartiklar, tidningsartiklar etcetera. Detta i enlighet med rekommendationer 

från Saunders et al (2012, s. 33-35).  

4.2 Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa vår studie till sjuksköterskor inom primärvården. Till vår hjälp för att 

uppfylla syftet med studien har vi valt att undersöka två offentligt drivna vårdcentraler inom 

Landstinget i Uppsala Län. Vi har valt att definiera sjuksköterskor som en yrkesgrupp. 

Beaktning har inte tagits ifråga om sjuksköterskorna har någon form av specialistutbildning. 

Studien har enbart tagit i beaktning om ersättningssystemet påverkar sjuksköterskor utifrån 

deras egna uppfattningar. Studien tar endast upp de delar av ersättningssystemet som påverkar 

sjuksköterskan. 

4.3 Induktiv metod 

Vi har valt att använda ett induktivt tillvägagångssätt i denna studie genom att först samla in 

data via intervjuer och litteratursökning och sedan analysera resultaten genom existerande 

teori. Saunders et al (2012, s. 146) menar att forskning med induktiv metod är oftast bäst 

lämpad för att beröra en föränderlig miljö, som till exempel en arbetsplats. Vid användandet 

av induktiv forskningsmetod utförs själva data insamlingen först, för att sedan analyseras. De 

slutsatser och analyser som görs av den insamlade data bör generera eller bidra med teori 

(Saunders et al, 2012, s. 146).  
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4.4 Urval av respondenter och genomförande av intervjuer 

I denna studie har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer med en semistrukturerad 

prägel för att kunna undersöka hur arbetet bedrivs bland sjuksköterskor på en vårdcentral 

utifrån deras uppfattning. Kvalitativa intervjuer syftar till att samla in information i form av 

respondenternas svar på frågorna i ord, för att få en djupare förståelse för forskningsämnet 

(Saunders et al, 2012, s. 546). Tim May (2001, s. 148) menar att intervjuer kan ge en bra 

inblick i människors upplevelser, erfarenheter, åsikter, drömmar, attityder och känsla. En 

undersökande studie syftar till att öka förståelsen för hur saker och ting går till i praktiken 

(Saunders et al, 2012, s. 171). 

Vi har gjort intervjuer med tre sjuksköterskor och en verksamhetschef på Vårdcentral A, där 

verksamhetschefen arbetar halvtid som verksamhetschef och halvtid som sjuksköterska samt 

fem sjuksköterskor på Vårdcentral B. Anledningen till att enbart verksamhetschefen på 

Vårdcentral A intervjuades berodde på att verksamhetschefen även arbetade som 

sjuksköterska.   

Baserad på den just nu politiskt laddade och aktuella debatten om vården ansåg vi det mest 

lämpligt för studiens trovärdighet att utföra intervjuer med respondenter som bevarades 

anonyma. Även vårdcentralerna presenteras anonymt. Vi har valt att benämna vårdcentralerna 

vid A och B. Sjuksköterskorna vid Vårdcentral A har benämnts A1 till A4 samt 

Verksamhetschefen. Detsamma gäller Vårdcentral B där sjuksköterskorna benämnts med B1 

till B5. 

Genomförandet av intervjuerna gjordes på respektive vårdcentral under två eftermiddagar på 

den 6 och 7 maj 2013. Vi gjorde själva endast ett aktivt val av respondent i form av 

Verksamhetschefen. Tid för intervjun gjordes några dagar före intervjutillfället genom 

telefon. Övriga respondenter blev utvalda av Verksamhetschefen samt av Sjuksköterska B1 i 

samband med att vi besökte vårdcentralerna för att genomföra intervjuerna. Vi själva gjorde 

därför inget urval av respondenter utan de som hade tid för en intervju fick ingå i vår studie. 

Vi anser därför att urvalet av respondenter skedde slumpmässigt men vi kan inte säkerställa 

detta då vi inte kan bilda oss en uppfattning om Verksamhetschefen och Sjuksköterska B1 

gjorde valet av respondenter utifrån tidsaspekten eller utifrån egna bedömningar. 

Respondenterna fick således ingen tid för att förbereda sig för intervjuerna utan avbröt sitt 

arbete endast för intervjun.       
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4.5 Semistrukturerade intervjuer 

Den undersökande prägeln i studien gör att intervjuer av relativ ostrukturerad natur är mest 

lämpliga (Saunders et al, 2012, s. 171). I denna kategori av intervjuer ingår s.k. 

semistrukturerade intervjuer, vilket vi använt oss. Intervjuerna liknas vid icke-standardiserade 

och kopplas lämpligast till kvalitativa intervjuer. Semistrukturerade intervjuer bygger på att 

forskaren täcker in olika nyckelfrågor och teman av frågor för att få förklarande och 

detaljerade svar. Frågorna kan vara olika och ha en annorlunda ordningsföljd beroende på 

vilken position respondenten har i en organisation. Följdfrågor kan komma att ställas för att få 

en bättre förståelse för vad respondenten verkligen menar med sina svar. Intervjuaren har 

även möjlighet att kommentera svaren för att öppna upp för vidare diskussioner eller 

kommentarer från respondentens sida. Semistrukturerade intervjuer ger utrymme för ett 

konversationsliknande förhållande mellan parterna. (Saunders et al, 2012, s. 374). 

4.5.1 Fördelar och risker med semistrukturerade intervjuer 

Då intervjuprocessen till viss del liknar en konversation kan den personliga kontakten mellan 

parterna vara av positiv betydelse ifall respondenten känner sig trygg med att informationen 

denne ger ut hamnar i tillförlitliga händer och enbart används i studien (Saunders et al, 2012, 

s. 374-375).  

Intervjuarens sätt att intervjua kan påverka respondentens svar (May, 2001, s. 155). En kritisk 

punkt i semistrukturerade intervjuer relaterad till reliabilitet är partiskhet i tre olika former. 

Intervjuaren riskerar att agera partiskt vid exempelvis användande av ett visst tonfall och olika 

kommentarer som kan påverka respondenten i svaren. Även tillägg av egna antaganden i 

själva intervjuprocessen kan påverka respondentens svar. Respondenten kan även uppträda 

partiskt i form sin uppfattning om intervjuaren. Detta kan särkilt vara problem i undersökande 

semistrukturerade intervjuer om intervjuaren agerar påträngande i syfte att undersöka vissa 

händelser och söka förklaring på olika ting. En deltagare som känner sig tidspressad kan även 

agera på ett stressat sätt och därmed kan intervjuns syfte att samla in objektiv data riskera att 

undanröjas (Saunders et al, 2012, s. 382). 

Frånvaron av standardiseringen av intervjuer kan också leda till svårigheter angående studiens 

reliabilitet. En hög nivå av reliabilitet är när flera olika studier pekar på samma resultat. 

Svaren i semistrukturerade intervjuer går inte alltid att efterlikna då intervjuerna skett på en 

viss tidpunkt och i en miljö som ofta är föränderlig över tid. Därför är det viktigt att poängtera 
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att repetition av kvalitativ, icke-standardiserad forskning inte alltid är realistisk och mätbar 

göra. (Saunders et al, 2012, s. 382).   

För att undvika dessa risker har vi under hela intervjuprocessen aktivt diskuterat med varandra 

hur vi kan bevara vår opartiskhet genom att ha ett neutralt kroppsspråk och tonfall i 

intervjuerna. 

4.6 Operationalisering       

Inför intervjutillfällena togs två intervjumallar fram, en för sjuksköterskor (Bilaga 1) och en 

för verksamhetschefen (Bilaga 2). Vi utarbetade mallen utifrån studiens övergripande 

frågeställning om ”sjuksköterskor på en vårdcentral påverkas av Landstinget i Uppsala Läns 

ersättningssystem till vårdcentraler”. Frågorna i respektive intervjumall kodades sedan efter 

delfrågeställningarna. Frågorna har använts som dörröppnare för att sjuksköterskorna själva 

ska redogöra för sitt sätt att arbeta, visa graden av medvetenhet om ersättningssystemet samt 

undersöka om detta påverkar deras syn på patienten och deras sätt att arbeta som 

sjuksköterska. Vår sammanställning av primärdata från intervjuerna presenteras under 

följande tre rubriker som tillhör respektive underfrågeställning.  

 

I analysdelen gör vi en sammankoppling av sjuksköterskornas svar på frågorna som är kodade 

(ARB) och (MED), med informationen från Landstinget i Uppsala Läns ersättningssystem för 

primärvården. 

4.6.1 Hur påverkar ersättningssystemet sjuksköterskans sätt att arbeta med patienten? 

Kod: (ARB) 

Intervjufrågorna syftade till att undersöka om ersättningssystemet påverkar sjuksköterskors 

sätt att arbeta med en patient. Vilken funktion har en sjuksköterska på en vårdcentral, vilka är 

deras arbetsuppgifter och varför? Arbetar de självständigt eller tillsammans inom 

yrkesgruppen? Hur mycket samarbetar de med andra yrkesgrupper på vårdcentralen? 

4.6.2 Hur är sjuksköterskan medveten om hur ersättningssystemet fungerar?  Kod (MED) 

Denna del av intervjun syftade till att undersöka om sjuksköterskor är medvetna om det 

ersättningssystemet vårdcentralen ersätts utifrån. Är sjuksköterskor medvetna om att det finns 

ett specifikt ersättningssystem för vårdcentraler? Är sjuksköterskor medvetna om vad 

ersättningssystemets premierar? Är sjuksköterskor medvetna om ekonomiska konsekvenser 

av att arbeta eller inte arbeta efter ersättningssystemets principer? 
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4.6.3 Hur påverkar ersättningssystemet sjuksköterskans syn på patienten? Kod: (SYN) 

Denna frågeställning fanns med vid utformningen av de flesta intervjufrågorna. Mer specifikt 

undersöktes om ersättningssystemet påverkar sjuksköterskors syn på patienten. Påverkar 

medvetenheten om ersättningssystemets incitament en sjuksköterskas syn på patienten? 

Påverkar detta en sjuksköterskas bedömning av en patient? Vilka patienter prioriteras? 

5. Teori 

5.1 New Public Management (NPM) 

Hall (2012, s. 28) menar att modern management är en företagsinspirerad styrtrend som inte 

bara präglat privata företag utan också offentliga organisationer under decennier. Olika 

managementreformer och mangangementidéer präglas av att någon typ av förändring behöver 

göras. Dessa idéer och reformer signalerar att organisationer som påstås vara föråldrade 

behöver moderniseras och vara anpassningsbara till en föränderlig omvärld (Hall, 2012, s. 

28). New Public Management (NPM) är ett begrepp som brukas användas för att känneteckna 

den förändrade styrformen inom offentliga sektorn. Förändringen har sitt ursprung i den 

privata sektorn och inneburit en mer marknadsorienterad styrform i form av till exempel 

privatisering och konkurrensutsättning (Målqvist & Ålborg, 2011).  

Uttrycket NPM lanserades i början av 90-talet av i artikeln ”A public management for all 

seasons?” (Hood, 1991). Nya idéer, som Hood (1991) benämner vid NPM, erbjuder ett sätt att 

tillhandahålla en bättre offentlig sektor. Debatten om hur offentligt drivna organisationer bör 

styras måste relateras till vad styrningen ger i ökat värde för organisationen, istället för olika 

idéer om den oklanderliga rollen för staten i samhället (Hood, 1991).   

NPM växte fram som en internationell trend i styrningen av den offentliga sektorn under 80-

talet med idéer om att privat och offentlig sektor kan styras utifrån samma principer. Detta 

gäller universellt, det vill säga oavsett världsdel. Den offentliga sektorn kan minska eller 

utradera skillnader till den privata sektorn genom att anamma en mer utpräglad 

resultatstyrning. Olika förespråkare av NPM har betonat olika delar av NPM idéer. Bland 

annat förespråkas tydligare ansvarsfördelning där högsta ledningen bedriver ett synligare och 

mer diskretionärt ledarskap (Hood, 1991). Mer inslag av tydliga prestationsbaserade 

målsättningar rekommenderas för att enklare kunna kontrollera och utvärdera resultaten. Ett 

större privat marknadstänk förespråkas för att konkurrensutsätta den offentliga verksamheten 

och på så vis uppnå högre effektivitet (Hood, 1995). Den offentliga sektorn borde präglas mer 
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av den mer serviceinriktade ledarstilen som finns inom den privata sektorn samt utvärdera 

efterfrågan på offentliga sektorns produkter och tjänster (Hood, 1991).    

NPM är idéer om att den offentliga sektorn kan ha en tydligare styrning. Tabellen nedan 

beskriver de grundläggande lärosatserna (doktriner) dess innebörd och motivering till 

lärosatserna (Hood, 1991).            

Doktrin Innebörd Motivering 

Praktisk och professionell ledning 

inom den offentliga sektorn. 

Aktiv, synlig, diskretionär kontroll 

av organisationen från högsta 

ledningen. 

Tydlig ansvarsfördelning och inte 

diffus spridning av ledningen. 

Uttalade och tydliga riktlinjer för 

prestationer mål. 

Definiering av målsättning, tydliga 

mål för förväntad kvantitet.  

Tydlig redovisning av förväntade 

mål, effektiviteten likställs med 

tydliga mål.   

Större fokus på effektstyrning. Resursallokering och belöning 

kopplat till uppnådda resultat. 

Frångå centraliserad byråkratisk 

personalledning. 

Uppnå resultat snarare än en viss 

process. 

Skifta till uppdelning av enheter 

inom den offentliga sektorn. 

Bryta upp formella 

ogenomträngliga enheter. 

Bolagisera enheter och 

decentralisera budgetarbetet.   

Skapa hanterbara enheter. Gynna 

effektivitet i form av fördelaktiga 

kontrakt och franchising både inom 

och utanför offentliga sektorn.  

Skapa större konkurrens inom den 

offentliga sektorn. 

Fler långsiktiga kontrakt och mer 

offentlig upphandling. 

Rivalitet är nyckeln till lägre 

kostnader och bättre kvalité. 

Ta efter privata sektorns 

ledningsstil i praktiken. 

Överge ”militäriska stilen” och 

”offentligbaserad etik”. Större 

flexibilitet i anställningar och mer 

användande av PR-tekniker.  

Ett måste använda beprövad privat 

serviceinriktad styrningsinstrument 

i den offentliga sektorn. 

Bättre disciplin och sparsamhet i 

resursanvändandet. 

Minska direkta kostnader, öka 

arbetsdisciplinen, motsätta sig 

fackliga krav. 

Utvärdera resursefterfrågan på 

offentliga sektorns produkter och 

tjänster. ”Göra mer med mindre”. 

Tabell 1. Lärosatser för New Public Management (Hood, 1991). 

5.2 Organisationsförändring 

5.2.1 Privatisering 

Under senaste 25 åren har det funnits en trend i Sverige och andra västländer om att skapa 

marknader inom den offentliga sektorn. Argumentet är att offentliga tjänster måste 

konkurrensutsättas för att bli kostnadseffektiva och välfungerande för kunderna (Hall, 2012, s. 
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32). Den som utför tjänsterna får ersättning i efterskott kopplat till utförandet av tjänsterna 

istället för att i förskott få ett konventionellt anslag (Selander, 2001, s. 8). Hall (2012, s. 32) 

menar att idealföreställningen har varit att kundernas efterfrågan ska vara den faktor som styr 

marknadens utveckling. Konkurrensutsättningen har bl.a. skett via att offentliga tjänster lagts 

ut på privata aktörer, s.k. privatisering (Hall, 2012, s. 32). Vårdvalet i Sverige är ett sådant 

exempel (Hälso- och sjukvårdslag, 1982:763).      

En viktig komponent i ett marknadstänk är att det existerar kunder (Selander, 2001, s. 9). 

Reformer inom sjukvården tenderar att få patienten att identifiera sig själv som en kund, det 

vill säga någon som kan välja mellan olika alternativ (Jacobsson red, 1997, s. 52). Patienten 

ska få en starkare ställning och få valfrihet att välja vårdtjänster och samtidigt kunna ställa 

krav på kvalité och service. Själva marknadsidén inom sjukvården är begränsad i form av 

regleringar och Selander (2001, s. 10) menar att även patientens valfrihet utgörs av vissa 

begränsningar. Den största begränsningen finns i mötet mellan patienten och den medicinskt 

utbildade personen på grund av patientens begränsade kunskap och försämrade hälsotillstånd. 

Det sker ett skifte från samhällets skyldighet att ge patienten en god vård till patientens 

rättighet att som kund kräva en god kvalité på vårdtjänsten. Denna kundidé riskerar även att 

upplevas som kritik mot själva professionen inom sjukvården (Selander, 2001, s. 9-10).   

5.2.2 Förändring genom ekonomiskt styrmedel 

En förändring beskrivs ofta som ett instrument för att lösa ett problem och styra in 

organisationen i en önskad riktning, exempelvis via ekonomistyrningsinstrument. 

Förändringen skall leda till en rationalisering och effektivisering av verksamheten (Selander, 

2001, s. 22-23).  Oxley & MacFarlan (1994) hänvisar till att ekonomiska styrmedel, 

framtagna på institutionell nivå, är faktorer för att mäta sjukvårdens resultat. Ekonomiska 

styrmedel ska försöka isolera effekterna samt utvärdera resultatet av förändringen, vilket kan 

vara väldigt komplicerat i en komplex sjukvårdsverksamhet (Selander, 2001, s. 23). Jacobsson 

red (1997, s. 12) menar att frågor om organisering och effektivisering är komplexa och att 

forskningen kan ge vissa idéer till en förändringsprocess men att de konkreta lösningarna 

alltid finns i praktiken. Det är viktigt att förstå sjukvårdens grundläggande förutsättningar för 

att sedan kunna uttala sig om hur en förändringsprocess skulle påverka verksamheten 

(Selander, 2001, s. 23).  

När en förändringsprocess införs i en verksamhet möter förändringen en redan etablerad 

verksamhet som bredriver verksamheten på ett visst sätt med redan etablerade rutiner. Det är 



Författare: Gidlöf & Hultqvist   Kandidatuppsats i Företagsekonomi VT13 
Handledare: Anders Forssell  Uppsala Universitet 
 

16 
 

därför nödvändigt att förstå hur organisationens rutiner och handlande fungerar i praktiken för 

att det inte ska hamna i konflikt med förändringsprocessen (Jacobsson red, 1997, s. 14-15).    

5.2.3 Organisationslärande – hinder mot förändring               

Levitt och March (1988) menar att organisationslärande bland annat baseras på rutin och är 

beroende av historiska händelser. Organisationen lär sig och agerar utifrån historiska 

händelser och erfarenheterna från historien blir till rutinbaserat beteende. Rutiner i en 

organisation baseras även mer på erfarenheter från historien än på förväntningar om 

framtiden. Erfarenhetsbaserat lärande sker när till exempel en organisation stegvis prövar sig 

fram för att hitta de effektivaste rutinerna, procedurerna eller strategierna som ska leda till det 

mest fördelaktiga resultatet. Organisationen blir därmed hela tiden bättre och bättre på sin 

verksamhet och anser samtidigt att dess rutiner är de mest effektiva. Redan etablerade rutiner 

kan därmed bli till ett hinder mot förändring. Om en ny rutin med ett effektivare sätt att arbeta 

ska implementeras i organisationen kan den nya rutinen komma i konflikt med den befintliga. 

En orsak till det kan utgöras av att den befintliga rutinen fortfarande klassas av organisationen 

som mest effektiv (Levitt och March, 1988).  

I organisationer där professionella yrkesgrupper har en stark och dominerande ställning kan 

de hävda sina egna värden samt reservera sig emot förändringen. Sådana yrkesgrupper anses 

som institutionaliserade i den mån att de är mycket svåra att förändra (Selander, 2001, s. 24-

25).  

5.2.4 Omvårdnadsdiskurs - sjuksköterskan 

Svenska akademins ordlista definierar diskurs som ”sätt att resonera inom ett visst 

kunskapsområde” (SAOL, 2006). Selander (2001, s. 89) benämner olika diskurser kopplat till 

exempel kunskaps- och sanningsanspråk. Den diskurs som kan kopplas samman med en 

sjuksköterska är omvårdnadsdiskursen. Denna präglas av omvårdnadsdiagnos med påföljande 

behandling i mötet mellan exempelvis sjuksköterska och patient. Omvårdanden liknar den 

medicinska diskursen, där läkare kategoriseras in, men med mer fokus på hälsa, omsorg och 

det individuella bemötandet av en patient. Sjuksköterskans arbete har också koppling till en 

slags servicefunktion inom hälsa och sjukvård. I en traditionell syn på sjukvårdande och 

omsorg ligger det i alla vårdarbetande yrkesgrupper ett intresse, där sjuksköterskan har en 

stark ställning, att måna om patientens välbefinnande. Omvårdandet ses som ett självklart 

moraliskt ansvar bland vårdpersonalen och i praktiken bygger omvårdande på en uppbyggd 
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förtroenderelation mellan patienten och vårdpersonalen med syfte att uppfylla de mänskliga 

behoven (Selander, 2001, s. 94-100).                       

5.2.5 Omvårdnadsdiskursens status         

Omvårdnad som diskurs är en relativt ny företeelse och det är först på senare år som 

omvårdnad har börjat ses som ett enskilt kunskapsområde. Tidigare har omvårdande mer varit 

som ett praktiskt komplement till den högt ansedda medicinska diskursen men utvecklingen 

går mer och mer åt att omvårdande ses som en egen stabil diskurs. Det finns tendenser på att 

omvårdandet håller på att bli ett självständigt kunskapssystem med egna teknologier. Dock 

ligger omvårdnadsdiskursen långt efter den medicinska diskursens status i fråga om 

utvecklade och formaliserade teknologier. Omvårdnad kan betraktas som en diskurs i 

utveckling (Selander, 2001, s. 100-101).        

5.2.6. Möten mellan diskurser inom sjukvården 

Historiskt har den svenska sjukvården även inkluderat den ekonomiska diskursen, utöver den 

medicinska och omvårdande diskursen (Selander, 2001, s. 101). Selander (2001) refererar till 

Hugemark (1994) som definierar 60- och 70-talets ekonomiska tänk som välfärdsekonomisk 

diskurs. Selander (2001, s.102) menar att det skett en förändring med NPM och införandet av 

ekonomiska styrmedel inom sjukvården till en mer marknadsekonomisk modell. Detta har 

stärkt den ekonomiska diskursens ställning inom sjukvården (Selander, 2001, s.102). Det 

finns studier som visar att sjuksköterskor verkar mer öppna för förändring av sin yrkesroll, än 

läkarna. Sjuksköterskor är mer mottagliga för en förändring och det ekonomiska tänket, vilket 

Selander menar kan bero på att de har mindre att förlora än en profession med högre status, 

såsom läkare (Selander, 2001, s. 41). Sahlin Andersson (1997, s. 180-181) beskriver i sin 

studie av en sjukhusavdelning att det fanns en tydlig hierarki bland sjuksköterskorna och att 

sjuksköterskorna betonade vikten av en formell struktur på avdelningen. Språk som 

förknippas med affärsdriven verksamhet såsom konkurrenter och ekonomiska termer 

anammades bland sjuksköterskorna och Sahlin Andersson (1997, s. 180-181) tolkade det som 

att sjuksköterskan försökte stärka sin ställning genom dessa ekonomiska idéer.          

5.2.7 Praktisk kunskap  

Hellqvist (1997) intresserar sig i sin avhandling Praktik och idéer – Om organisationsrutiners 

betydelse i förändringssammanhang för hur organisationer fungerar i praktiken trots en 

mängd olika aktiviteter och många människor som gör olika saker. Avhandlingens syfte är att 

få en djupare förståelse för hur en organisations försök till förändring påverkar den dagliga 
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verksamheten det vill säga praktiken. Avhandlingens empiriska undersökning har gjorts i en 

stor sjukhusorganisation under förändring.   

I avhandlingen beskriver Hellqvist (1997) delvis begreppen praktisk kunskap och sociala 

praktiker. En praktiker deltar i en specifik organisation med sin tidigare förvärvade kunskap 

om verksamheten. Människor kan antingen utveckla kunskap och lära sig organiserad 

verksamhet genom att reflektera och samtala om organisationen på avstånd, eller genom att 

delta praktiskt i verksamhetens dagliga aktiviteter det vill säga att praktisera. Den som 

praktiserar i en organisation hamnar i verksamhetens komplexa system av rutiner, 

förväntningar, koder med mera som existerar i praktiken. Hellqvist (1997, s. 71) menar att 

kunskap som krävs av deltagare som ska kunna arbeta i en organisation till stor del är praktisk 

kunskap. Kunskapen införskaffas helt enkelt genom att utföra praktiska uppgifter i 

verksamheten. Den praktiska kunskapen, som baseras på historiska handlingar, sätter sig i 

människors medvetande och formar en uppfattning om hur en uppgift i praktiken ska utföras i 

framtiden. Ett praktiskt medvetande skapas. Beteenden i organisationen blir av en automatisk 

karaktär det vill säga att deltagarna utför en uppgift utan att direkt reflektera över själva 

utförandet. Det praktiska medvetandet överförs till organisatoriska rutiner i den mån att 

deltagaren i organisationen utför en rutinmässig handling när en viss situation uppstår 

(Hellqvist, 1997, s. 73-74). 

5.2.8 Sociala praktiker        

I avhandlingen betraktar Hellqvist (1997, s. 3) olika verksamheter i en organisation som 

sociala praktiker. Kontextsammanhängande aktiviteter inom organisationsrutiner kan lyftas 

fram i den sociala praktiken vilket gör att det praktiska medvetandet lyfts fram. Social praktik 

kopplas samman med omhändertagande och sociala färdigheter som kan fungera som 

rättesnöre och drivkraft i exempelvis sjuksköterskans strävan efter att göra ett bra jobb 

(Hellqvist, 1997, s. 79-84). 

Sjuksköterskeutbildning är en bidragande orsak till att sjuksköterskans roll har blivit 

accepterad som profession. Kunnighet inom ett yrke anses som en dygd och inom 

sjukvårdandets praktik förs det diskussioner om ”kallet” som en dygd. Hellqvist (1997, s. 

140) tolkar den diskussionen inom vårdyrket som starkt kopplat till strävandet efter 

professionalisering för vårdarbetet som helhet. Det ligger inte att vara ”kallad” i linje med en 

professionell, utbildningstyngd yrkessyn. Dock är så fallet inom läkaryrket där ”kallet” att bli 

läkare helt igenom anses som något positivt på grund av läkaryrkets höga status. Men inom 
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vårdyrket har ”kallet” inte samma positiva effekt på grund av vårdyrkets mycket lägre status. 

(Hellqvist, 1997, s. 140).            

5.2.9 Kollektiv låsning 

Motstånd mot förändring är ett flitigt diskuterat ämne inom organisationsteorin där motståndet 

kan delas upp i strukturellt och individuellt motstånd mot organisationsförändring. Rutiner i 

en organisation som kopplar ihop människor eller aktiviteter är mer låsta till rutinens 

kollektiva karaktär istället för till individuella rutiner. Detta ligger helt i linje med vad 

organisationen vill. Hellqvist (1997, s. 206) beskriver detta som en kollektiv låsning av 

organisationsrutiner. Den kollektiva låsningen tillämpas mer inom respektive praktik än 

mellan olika praktiker, där praktik kännetecknas av en yrkesgrupp. Utifrån ett praktiskt 

perspektiv skulle den kollektiva låsningen av organisationsrutiner hänföras mer till 

förbindelsen mellan människor än till individens psykologiska egenskaper. Motståndet mot 

organisationsförändring bottnar mer på ett kollektivt plan istället för på ett individuellt plan 

(Hellqvist, 1997, s. 206-207). 

Hellqvist (1997, s. 207) menar att det inte finns så mycket som talar för att individer skulle ha 

svårt att anpassa sig till nya situationer i ett organisatoriskt sammanhang. Snarare tvärtom är 

människan fullt kapabel att anpassa sig till nya situationer och individuellt utveckla nya och 

mer effektiva rutiner. Dock är det svårare att förändra kollektiva rutiner och 

organisationsrutiner på grund av att människor är bundna till varandra i en viss praktik eller 

mellan olika praktiker (Hellqvist, 1997, s. 206-207). 
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5.3 Sammanfattning teorin 

Nedan finns en figur som sammanfattar teoriavsnittet (4). Figurens övre del symboliserar ett 

nytt tänk inom den offentliga sektorn som mynnar ut i en förändring. Figurens undre del 

symboliserar vilka typer av hinder som kan ske mot förändringen.         

Sammanfattning teoriavsnitt  

 

Figur 1. Sammanställning av uppsatsens teori (Gidlöf & Hultqvist). 
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6. Primärvården 

6.1 Primärvårdens uppdrag 

Slutenvården benämns som den hälso- och sjukvård som kräver sjukhuskompetens. Övrig 

hälso- och sjukvård benämns som öppenvård. Inom öppenvård ingår primärvårdens 

verksamhet. Primärvårdens uppdrag består i att förse befolkningen med grundäggande 

medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver 

sjukhusens kompetens och resurser (Hälso- och sjukvårdslag, 1982:763).      

6.2 Lagen om valfrihetssystem (LOV) - Primärvården 

År 2008 föreslog regeringen en ny lag, Lag om valfrihetssystem (LOV), i strävan efter att 

sätta brukaren i fokus. Syftet var att flytta över mer av makten från politiker och tjänstemän 

till medborgaren för att öka valfrihet och inflytande, samt öppna upp för fler utövare och för 

större mångfald. Lagen syftade till att konkurrensutsätta kommunernas och landstingens 

egenregiverksamheter. Detta skulle leda till ökad kvalité och effektivitet. Lagen innebar 

frivillighet för kommuner och landsting att fatta beslut om valfrihetssystem för 

egenregiverksamhet. Dock var lagen tvingande för hälso- och sjukvården som ges inom 

primärvården. Grundprinciperna är att patienten själv har möjlighet att fritt välja vårdutförare 

inom länet. Vårdtjänsten ska också vara av den kvalité som anges i lagstiftningen 

(Proposition, 2008/09:29). Den nya lagen om obligatoriskt införande av vårdvalssystem för 

primärvården infördes och trädde i kraft den 1 januari 2010 (Hälso- och sjukvårdslag, 

1982:763). Primärvården ska bygga på ett grunduppdrag som är lika i hela Sverige och 

landstingen ansvarar för att vårdvalssystemet förankras lokalt och regionalt med hänsyn till de 

behov som finns inom landstinget. Landstingen ska behandla alla offentliga och privata 

vårdutförare lika och ersättningen från landsting till utföraren inom ett vårdvalssystem ska 

följa den enskilde patienten. Alla bosatta inom landstinget får själv möjlighet att välja 

vårdcentral och välj en fast läkarkontakt (Hälso- och sjukvårdslag, 1982:763).  

6.3 Vårdgaranti 

Med syfte att förkorta vårdköerna infördes den första nationella vårdgarantin i Sverige år 

1992 och har sedan reformerats i omgångar (Regeringen, 2013). Den nuvarande vårdgarantin 

finns inskriven i Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) och vårdgarantin innebär att landstingen 

ska erbjuda befolkningen en försäkran om att den enskilde får vård inom en viss tid. 
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• 0 – Tillgänglighetsgaranti (Primärvården) 

• 7 - Besöksgaranti (Primärvården) 

• 90 - Besöksgaranti (Somatisk vård)  

• 90 - Behandlingsgaranti (Somatisk vård) 

Tabell 2. Landstinget i Uppsala Läns riktlinjer för vårdgarantin (Landstinget i Uppsala Län, 

2012c). 

 

De två översta punkterna avser primärvården. Nollan innebär att en person som söker vård ska 

kunna få kontakt med en vårdgivare inom primärvården samma dag som denne söker vården. 

Sjuan betyder att samma person, vid behov, ska få träffa en läkare vid en vårdcentral inom sju 

dagar. De två övriga siffrorna (90 och 90) berör specialistvården och inte primärvården 

(Landstinget i Uppsala Län, 2012c).  

6.4 Grundprinciper ersättningssystem inom Primärvården 

Inom landstingen pågår idag dialoger om hur ersättningar och resursfördelning tydligare kan 

ske gentemot uppnådda effekter inom sjukvården. Landstingens ersättningssystem är ofta 

uppbyggda så att mätning av önskade resultat kan göras. I teorin bygger dialogerna på att 

kunna mäta hälso- och sjukvårdens effekt på livskvalité, bibehållen hälsa, funktionsförmåga 

och andra typer av medicinska resultat (Jacobsson & Lindvall, 2007). Primärvården ersätts 

utifrån kapiteringsersättning, ersättning per besök och uppfyllt resultat (Jacobsson, 2007). 

Jacobsson (2007) anser att kapiteringsersättningen liknas vid en fast ersättning.  

 

Kapitationsersättning utgår per listad patient vid en vårdcentral. Kapitationsersättningen 

justeras sedan efter vårdtyngd, vilket betyder att ersättningen viktas i förhållanden till olika 

parametrar såsom ålder, kön och socioekonomiskt index. Den resultatinriktade ersättningen 

baseras på olika typer av prestationer och resultat och betalas oftast ut i form av bonus till 

vårdcentralerna när visst resultat har uppnåtts. Även en form av täckningsgrad premieras, det 

vill säga en ersättning utgår till vårdcentralen om patienters sjukvårdsbehov hanteras inom 

den egna verksamheten. Exempelvis ifall patienten inte skickas på remiss till en 

sjukvårdsenhet som inte ingår i den egna primärvårdsenheten (Jacobsson & Lindvall, 2007).  
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7. Landstinget i Uppsala Län 

7.1 Vårdcentralens övergripande uppdrag och krav 

Vid sjukdom eller frågor om hälsa ska man vända sig till en vårdcentral för råd och hjälp 

(Lanstinget i Uppsala Län, 2013b). Hälso- och sjukvårdstyrelsen för Landstinget i Uppsala 

Län upprättar årligen en ny regelbok och fastställer årligen ersättningarna till vårdcentralerna. 

Regelboken innehåller samtliga förutsättningar för att en vårdcentral ska få tillstånd att driva 

sin verksamhet. I november 2012 fastställde hälso- och sjukvårdstyrelsen regelboken för år 

2013 (Landstinget i Uppsala Län, 2012b).  

 

Vårdcentralens uppdrag är att tillhandahålla en säker, nära och basal hälso- och sjukvård till 

länsinvånarna som inte kräver sjukhusens kompetens eller omfattas av kommunala 

hemsjukvården. Vården ska ske på lika villkor för alla utan avgränsningar vad gäller sjukdom, 

ålder eller patientgrupper och vårdcentralen ska fördela vården på lika villkor för hela 

befolkningen oavsett kön, ålder, funktionshinder, social position, etniskt och religiöst 

ursprung eller sexuell identitet. Vårdcentralerna ska sträva efter hög tillgänglighet för 

patienterna utifrån tillgänglighetskrav som är anpassade efter telefon-, öppet-, och 

mottagningstider samt bistå invånarna med uppdaterad information om vårdcentralens 

verksamhet. Verksamheten ska vara tillgänglighet för personer med funktionshinder, 

kognitiva svårigheter eller brister i det svenska språket. Landstinget i Uppsala Läns beslut om 

besöks- och behandlingsgarantier, som bygger på den nationellt instiftade vårdgarantin, ska 

tillämpas av vårdcentralerna (Landstinget i Uppsala Län, 2012b). 

7.2 Ersättningssystem Landstinget i Uppsala län 

Landstinget i Uppsala Län har ett ersättningssystem bestående av fyra delar; 

kapiteringsersättning per listad patient, besöksersättning, målrelaterad ersättning och 

ersättning för tilläggsåtagande. Denna uppsats behandlar de tre förstnämnda. 

Produktionsstatistiken som ligger till grund för de olika ersättningarna hämtas ifrån befintliga 

journal- och vårdssystem som vårdcentralerna rapporterar till (Landstinget i Uppsala Län, 

2012b). 
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Antal besök: Antal besök med tolk: 

- Läkare - Läkare 

- Sjuksköterska - Sjuksköterska 

- Distriktssköterska - Distriktssköterska 

- Kurator - Kurator 

- Psykologer - Psykologer 

- Dietist - Dietist 

- Arbetsterapeut - Arbetsterapeut 

- Undersköterska - Undersköterska 

Antal hembesök: Övrigt utöver antal besök: 

- Läkare - Antal telefonkontakter per läkare (journalförda) 

- Sjuksköterska - Antal listade per mottagning och läkare 

- Distriktssköterska - Antal besök per listad per yrkeskategori 

 - Medicinsk service, kr per läkarbesök 

 - Läkemedel, kr per läkarbesök 

 - Antal antibiotikarecept per listad patient 

Tabell 3. Statistikmått (Landstinget i Uppsala Län, 2012b). 

7.2.1 Kapiteringsersättning   

En grundläggande oviktad kapiteringsersättning utgår till vårdcentralen för varje listad patient 

med 1 035 kr per år. Ersättningen betalas ut proportionerligt varje månad. Viktningen sker 

sedan efter patientens ålder för att återspegla vårdtyngden för respektive ålderskategori. 

Utöver kapiteringsersättningen utgår även en s.k. strukturersättning i form av ett tillägg på 15 

procent per listad patient för vårdcentraler i vissa kommuner inom Uppsala län; Heby, 

Älvkarleby, Tierp, Östhammar och Håbo kommun (Landstinget i Uppsala Län, 2012b). 

Strukturersättingen är en kompensation för vårdtyngd, socioekonomiska aspekter och ökad 

vårdkonsumtion för vårdcentraler verksamma i glesbygd (Landstinget i Uppsala Län, 2012b). 

 

Ålder 0-5 år 6-64 år 65-74 år 75 år- 

Ersättning per listad patient 1 035 kr 1 035 kr 2 706 kr 3 751 kr 

Strukturersättning 15 % per listad patient 155 kr 155 kr 406 kr 563 kr 

Tabell 4. Oviktad kapiteringsersättning (Landstinget i Uppsala Län, 2012b). 

7.2.2 Besöksersättning 

Oavsett om en patient är listad eller olistad på vårdcentralen ges en besöksersättning för 

besöket. Besöksersättning ges enligt Tabell 5. Ersättning för besök hos läkare, psykolog, 

kurator, dietist och arbetsterapeut utgår med 313 kronor. Ersättning för besök hos 
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distriktssköterska eller sjuksköterska ger 282 kronor, vilket motsvarar 90 procent av 

besöksersättningen hos läkare med flera. För journalförd telefonkontakt mellan patient och 

läkare utgår 63 kronor (20 procent av läkarbesöksersättningen) i ersättning. Telefonkontakt 

mellan patient och distriktssköterska eller sjuksköterska ger ingen ersättning (Landstinget i 

Uppsala Län, 2012b). 

 

Besöksersättningar Kr/besök 

Läkare, psyklog, kurator, dietist, arbetsterapeut 313 

- extra ersättning per besök i hemmet 157 

- extra ersättning per tolkbesök 157 

Distriktssköterska, sjuksköterska 282 

- extra ersättning per besök i hemmet 141 

- extra ersättning per tolkbesök 141 

Undersköterska 188 

- extra ersättning per besök i hemmet 94 

- extra ersättning per tolkbesök 94 

Mellanliggande provtagning 282 

Telefonkontakter läkare 63 

Tabell 5. Besöksersättningar (Landstinget i Uppsala Län, 2012b). 

 

En vårdcentral som tar emot patienter som är listade vid en annan vårdcentral erhåller 

gällande besöksersättning gånger två. Samtidigt debiterar landstinget en patientbesökskostnad 

till den vårdcentral där patienten är listad och som inte tog emot denna patient. För 

mottagande av olistade patienter som till exempel asylsökande, utomlänspatienter, EU 

modborgare utgår besöksersättning gånger två, plus en extra ersättning med 33 procent av 

besöksersättningen (Landstinget i Uppsala Län, 2012b). 

7.2.3 Målrelaterad ersättning 

Den målrelaterade ersättningen utbetalas i samband med utbetalningen av 

kapiteringsersättningen och utgör fem procent av det faktiska kapiteringsersättningens 

beloppet. Efter slutfört verksamhetsår görs en redogörelse på vilka måluppfyllelser som 

uppnåtts och eventuella återbetalningskrav kan komma att ske till vårdcentralen för de mål 

som inte uppfyllts (Landstinget i Uppsala Län, 2012b). 
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7.2.3.1 Hälsoinriktat arbete 

Bedömningen av målrelaterad ersättning för hälsoinriktat arbete följer Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (Landstinget i Uppsala Län, 2013a). 

Socialstyrelsen sammanfattar de centrala rekommendationerna för sjukdomsförebyggande 

metoder genom att påpeka vikten av att ha rådgivande samtal om tobaksbruk, riskbruk för 

alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor (Socialstyrelsen, 2011).  

7.2.3.2 Vård i rimlig tid 

Vård i rimlig tid baseras på vårdgarantin. Telefontillgängligheten på en vårdcentral ska vara 

över 80 procent för att ersättning ska utgå till vårdcentralen vilket kopplas till vårdgarantins 

försäkran om att en patient ska få kontakt med vårdcentralen samma dag patienten ringer. 

Även ersättning utgår när över 80 procent av andelen läkarbesök sker inom sju dagar efter det 

att patientens haft sin första kontakt med vårdcentralen (Landstinget i Uppsala Län, 2012b).  

 

Mått som ska redovisas Ersättning 

Hälsoinriktat arbete 

Patienter som fått kvalificerat rådgivande 

samtal om tobaksbruk 

10 procent 

Patienter som fått rådgivande samtal 

om riskbruk av alkohol 

10 procent 

Patienter som fått rådgivande samtal om otillräcklig 

fysisk aktivitet med tillägg (FaR®) 

10 procent 

Patienter som fått kvalificerat rådgivande 

samtal om ohälsosamma matvanor 

10 procent 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Vårdgivaren ska rapportera till det Nationella 

Diabetesregistret. (Andel inrapportering av totalt antal 

listade diabetiker). 

5 procent 

Vårdgivaren ska rapportera till Svenska 

Demensregistret. (Andel inrapportering av totalt antal 

listade patienter med demenssjukdom). 

10 procent 

Vård i rimlig tid 

Telefontillgängligheten enligt SKL:s nationella 

höstmätning. 

15 % i ersättning utgår vid full 

måluppfyllelse ≥ 85 %. 

 10 % i ersättning utgår vid ≥ 80 procent 

men < 85 procent 
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 Ingen ersättning utgår vid < 80 procent 

Andel läkarbesök inom sju dagar 

enligt SKL:s nationella höstmätning. 

15 % i ersättning utgår vid full 

måluppfyllelse ≥ 85 % 

 10 % i ersättning utgår vid ≥ 80 procent 

men < 85 procent 

 Ingen ersättning utgår vid < 80 procent 

Läkemedel 

Vårdgivaren ska genomföra läkemedels- genomgångar 

alt. läkemedelsavstämning 

för alla patienter 75 år och äldre med 5 eller fler 

läkemedel. 

10 procent 

Tabell 6. Kvalitetsmått (Landstinget i Uppsala Län, 2012b). 

8. Intervjuer  

8.1 Sjuksköterskornas sätt att arbeta 

8.1.1 Telefonmottagning 

Ersättningssystemet är tänkt att stimulera ökad tillgänglighet. I nuvarande ersättningssystem 

finns en målrelaterad ersättningsdel som baseras på vårdcentralens telefontillgänglighet 

(Landstinget i Uppsala Län, 2012b). En stor del av sjuksköterskornas arbetstid består utav att 

ta emot telefonsamtal från patienter som ringer till vårdcentralens telefonmottagning för att 

söka vård. Sjuksköterskan är således ofta den första yrkesgrupp en patient har kontakt med på 

vårdcentralen. Sjuksköterskans uppgift blir att avgöra vilka behov hos patienter som är mest 

brådskande. “Vi använder oss av någonting som heter Triage-vård, det vill säga vi träffar 

patienten eller lyssnar av i telefon med patienten om vad som egentligen felar och så bedömer 

vi hur snabbt de ska komma in till läkarna, så att rätt patient får rätt tid” (Sjuksköterska A1, 

2013). Sjuksköterskan funktion blir viktig eftersom bedömningen av patienters åkommor är 

väsentlig för hur många läkartider som bokas upp (Sjuksköterska B2, 2013). Sjuksköterska 

A1 (2013) menar att telefonmottagningen även syftar till att öka vårdcentralens tillgänglighet 

för patienterna.  

8.1.2 Drop-in-mottagning 

Drop-in-mottagning har tillkommit de senaste åren där både listade och olistade patienter kan 

komma oanmälda till vårdcentralen för att söka vård. Båda vårdcentralerna har drop-in-
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mottagning. Personalen hos båda vårdcentraler liknade drop-in-mottagningen vid en service 

för patienterna. Patienten kan i praktiken lista sig på olika vårdcentraler månad för månad 

(Landstinget i Uppsala Län, 2012b), vilket ökar kraven på en vårdcentral att ge patienten mer 

service utöver gällande vårdgarantin (Sjuksköterska A4, 2013). Drop-in-mottagningen 

fungerar som ett alternativ till att söka vård via vårdcentralens telefonmottagning eller genom 

internettjänsten mina vårdkontakter (Mina vårdkontakter, 2013), detta ökar vårdcentralens 

tillgänglighet (Sjuksköterska A1, 2013). Sjuksköterska B1 (2013) och Sjuksköterska B3 

(2013) menade att drop-in-funktionen även kan avlasta telefonmottagningen, då flertal 

patienter har svårt att kommunicera på svenska. Sjuksköterska B3 (2013) framhöll att det 

underlättar att träffa en patient med begränsningar i det svenska språket då kommunikationen 

blir mer svårhanterlig via telefon. Drop-in-mottagningen fungerar på liknande sätt som 

telefonmottagningen, där sjuksköterskornas funktion blir att prioritera de som bäst behöver 

vård (Sjuksköterska A1, 2013). I Regelboken för vårdcentraler i Landstinget i Uppsala län 

(2012b) finns inget krav på drop-in-mottagning.  

8.1.3 Patientbesök och specialistmottagning 

Vid första kontakten med vårdcentralen bokar en sjuksköterska patienten direkt till läkare för 

vidare behandling eller till en mottagningssköterska för undersökning och därefter vid behov 

till läkare. Förutom patientundersökningar har vissa sjuksköterskor specialistmottagningar. 

Det gäller specialiseringsområden som till exempel Astma-KOL sköterska, diabetessköterska 

etcetera. På båda vårdcentralerna utgjorde specialistmottagningstiden för respektive 

specialistsköterska, ungefär en arbetsdag i veckan. Vårdcentralen får enbart ersättning när en 

sjuksköterska tar emot en patient på vårdcentralen men ingen ersättning utgår vid 

sjuksköterskors telefonkontakt med patienten (Landstinget i Uppsala Län, 2012b). När 

arbetsbelastningen är hög tvingas specialistsköterskorna att ge vård till patienter via telefon 

istället för via besök på vårdcentralen. Enligt Sjuksköterska B1 (2013) leder detta till en ond 

cirkel då vårdcentralen inte ersätts för telefonkontakten med patienten.  

8.2 Sjuksköterskornas medvetenhet om ersättningssystemet 

8.2.1. Kapiteringsersättning - Vårdcentral A 

Verksamhetschefen (2013) menade att personalen är medveten om ersättningssystemet men 

att intresset för detta varierar individuellt. Några sjuksköterskor var mer insatta än andra och 

kunde redogöra för hur ersättningssystemet var konstruerat och vilka incitament som fanns 

inbyggda. Sjuksköterska A2 (2013) förklarade att vårdcentralen får “ersättning för varje 
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listad patient, äldre och nyfödda får man lite mer för [...] unga friska är mest lönsamma att 

ha listade på sin vårdcentral”. Grundprinciperna i kapiteringsersättningen kunde alla 

respondenter återge och Verksamhetschefen (2013) menade att “jag skulle ändå tro att alla 

förstår vikten av att vara tillgänglig och att patienten ska välja oss”. Sjuksköterska A2 (2013) 

beskriver vikten av att ha nöjda patienter för vårdcentralens överlevnad. “Vi måste ha nöjda 

patienter, vad nu en nöjd patient är, för annars söker de sig till en annan vårdcentral[…]. Jag 

vill inte att en patient ska gå härifrån och vara missnöjd och byta vårdcentral”.  

 

Verksamhetschefen (2013) poängterar att vårdcentralen är konkurrensutsatt och därför måste 

personalen vara medveten om att vårdcentralens existens beror på hur bra vårdcentralen 

bemöter patienten. Detta har skett i praktiken då ca 1 200 listade patienter listat om sig till en 

privat aktör i samband med att en läkare slutade på vårdcentralen. Detta medförde vissa 

nedskärningar bland personalen. “Så det är väldigt konkret för den här personalgruppen om 

vad det innebär att förlora så mycket patienter” (Verksamhetschef, 2013). Sjuksköterska A3 

(2013) beskrev också vikten av att vårdcentralen har listade patienter och menade att den 

största utmaningen är “att försöka lista på patienter [...] för det ger oss mer pengar”.  

 

Dubbel besöksersättning utgår till den vårdcentral som tar emot en patient som är listad vid en 

annan vårdcentral (Landstinget i Uppsala Län, 2012b). Verksamhetschefen (2013) hävdade att 

“folk (sjuksköterskorna) vet att tar vi patienter som inte är listade här på vårdcentralen, får vi 

dubbel ersättning”. Detta är enligt Verksamhetschefen (2013) ett nytt sätt att tänka för 

sjuksköterskorna, då vårdcentralen tidigare inte tog emot sökande patienter som tillhör en 

annan vårdcentral. 

8.2.2 Kapiteringsersättning - Vårdcentral B 

Sjuksköterska B2 (2013) hävdade att vårdcentralen först i höstas blev medveten om att antalet 

listade patienter var viktigt för vårdcentralens ekonomi.  Efter det började sjuksköterskorna 

varje patientbesök med att slå in personnumret i journalsystemet för att ta reda på vid vilken 

vårdcentral patienten är listad på. Är inte patienten listad vid Vårdcentral B erbjuder 

sjuksköterskan patienten att bli listad. “Det har varit en explosionsartad ökning med 

listningar på vårdcentralen sen man uppmärksammade det här och har börjat lista patienter” 

(Sjuksköterska B2, 2013). 
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Sjuksköterska B5 (2013) menade att ersättningssystemet inte tar hänsyn till de vårdcentraler 

som verkar i ett område med hög sjuklighet som kan kopplas samman med socioekonomiska 

faktorer som hög arbetslöshet och låg inkomst. Ett flertal landsting viktar sin 

kapiteringsersättningen utifrån socioekonomiska aspekter (Jacobsson & Lindvall, 2007). 

Denna viktning gäller dock inte för vissa kommuner i Landstinget i Uppsala Län (Landstinget 

i Uppsala Län, 2012b). Enligt Sjuksköterska B5 (2013) och Sjuksköterska B3 (2013) påverkar 

därför ersättningssystemet vårdcentraler i socioekonomiska områden negativt. 

8.2.3 Besöksersättning 

Verksamhetschefen (2013) menar att “kapiteringen är som en grundplåt men måste byggas 

på med prestationsersättning. Till exempel är drop-in-mottagningen till för att vi ska ta 

många besök“. Hon uttrycker även att besöksersättningen gynnar korta patientbesök där ett 

besök behandlar endast en åkomma. 

 

”Om man skulle vara riktig ekonom så är det ju snabba, billiga besök. Ta så friska patienter som 

möjligt och låta dem komma jätte ofta, korta, korta besök […] det bästa ekonomiskt vore att tant 

Agda kommer fem, sex gånger efter varandra. En gång för benet, en gång för magen, en gång för 

ryggen och sen så var det handen […] vi vägrar och jobba så”. […] det går inte, du kan inte ta hit 

en multisjuk patient som behöver hemtjänst som plockar upp dig från sängen, någon som skjutsar 

dig hit och anhöriga som kommer från olika delar av landet för att vara med på besöken. Det finns 

inte, åtminstone min ideologi skulle inte klara av det. Hamnar vi där får jag hitta på något annat 

att göra. Om det skulle bli skarpläge att vi inte får ta hand om multisjuka, med lite längre 

besöktider.” (Verksamhetschefen, 2013)  

 

Sjuksköterska A2 (2013) menar att ersättningssystemet uppmuntrar till att boka en och samma 

patient först till en sjuksköterska och sedan till en läkare och på så vis kan vårdcentralen få 

dubbel ersättning.  

 

Sjuksköterskorna B2 och B5 (2013) vid Vårdcentral B underströk att de prioriterar 

vårdcentralens listade patienter framför andra patienter när en patient söker vård. Men, ingen 

av de intervjuade sjuksköterskorna vid Vårdcentral B uttryckte att de kände till den dubbla 

besöksersättning som utgår för en icke listad patient. Enligt Sjuksköterska B2 (2013) så 

försöker sjuksköterskorna få vårdsökande patienter som är listade på annan vårdcentral att 

vända sig till den vårdcentral de tillhör. Detta eftersom “vi inte får pengar för de på samma 

sätt, som om de vore listade här” (Sjuksköterska B2, 2013). 
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8.2.4 Resultatbaserad ersättning 

8.2.4.1 Vård inom rimlig tid 

En vårdcentral utvärderas efter olika tillgänglighetsmått och får ersättning efter uppnådda 

mål. Sjuksköterska A2 (2013) vid Vårdcentral A menade att “tillgänglighet står väldigt högt 

upp, man ska vara så tillgänglig som möjligt”. 

 

Sjuksköterska B5 (2013) från Vårdcentral B instämde i att tillgängligheten var viktig och att 

ha så många patientbesök som möjligt. Tre sjuksköterskor vid samma vårdcentral lyfte fram 

tillgänglighet som ett resultatmått (Sjuksköterska B1, B2 och B5, 2013). Måttet baseras bland 

annat på andelen av patienter som kommer fram till en sjuksköterska samma dag de söker 

vård via telefon (Sjuksköterska B2, 2013). 

8.2.4.2 Hälsoinriktat arbete 

För s.k. “hälsoinriktat arbete” sätts en KVÅ-kod i journalen för patienter som fått olika 

rådgivande samtal. Fyra olika rådgivande samtal innefattas i det hälsoinriktade arbetet som 

vårdcentralen får målrelaterad ersättning för (Landstinget i Uppsala Län, 2012b). 

Sjuksköterska A1 (2013) och sjuksköterska A2 (2013) menar att sjuksköterskor kan sätta 

KVÅ-koder relaterat till det hälsoinriktade arbetet trots att de saknar behörighet för det. ”Jag 

har inte en viss kompetens men jag ombeds att använda vissa koder som jag egentligen inte 

kan använda för jag inte har utbildning för det” (Sjuksköterska A1, 2013). Detta styrks även 

av Sjuksköterska A2 (2013) som menar att ”vi kan också sätta en KVÅ-kod, men frågan är 

om det är rätt eller riktigt. Absolut kan jag sätta en KVÅ-kod om jag har haft ett rådgivande 

samtal om tobaksavvänjning med en patient [...] men jag har egentligen inte den formella 

utbildningen för att få göra det”. 

8.3 Sjuksköterskornas syn på patienten 

Samtliga sjuksköterskor anser att ersättningssystemet inte påverkar deras syn på patienten. 

Flera sjuksköterskor kunde däremot redogöra för olika tvetydliga incitament med nuvarande 

ersättningssystem. 

 

Sjuksköterska A2 (2013) menar att hon är ganska lyhörd för patienten “för ändå är patienten 

i centrum sen kan politiker och alla säga vad de vill”. Verksamhetschefen (2013) på 

Vårdcentral A anser att de flesta sjuksköterskor “lär sig och tänka smart, men när patienten 

är inne hos dig så låter du inte bli en viss undersökning, för att spara pengar. Då är det 
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patientens hälsa som är det avgörande”. Sjuksköterska A2 (2013) berättar att 

ersättningssystemet finns med i bakhuvudet men inte påverkar hennes arbete med patienten. 

“Ska vi boka ett sköterskebesök först och sen ett läkarbesök för att få dubbel ersättning […] 

nej! Är det ett litet barn med ont i örat så bokar jag inte barnet först till sköterska, utan jag 

bokar barnet bara till läkaren. Varför ska jag plåga det här lilla barnet? Och be dem komma 

till en sköterska först? Det finns ingen anledning. Man måste ha lite känsla också”.  

 

Sjuksköterska B1 (2013) beskrev ett dilemma med att skriva ut hjälpmedelskort (recept) för 

diabetiker. Vårdcentralen får ersättning när en läkare eller en diabetessköterska skriver ut 

receptet i samband med ett patientbesök. Ersättning utgår även när läkaren skriver ut ett 

hjälpmedelskort utan att träffa patienten, men detta gäller inte diabetessköterskan. Eftersom 

diabetessköterskan behövde träffa patienten på vårdcentralen för att ersättning skulle erhållas 

av vårdcentralen, var patienten tvungen att besöka diabetessköterskan för att få 

hjälpmedelskortet när inte läkaren fanns tillgänglig. “Men jag kan ju ärligt säga att jag inte 

arbetade så, för det tyckte jag var helt inhumant” (Sjuksköterska B1 2013). Sjuksköterska B2 

(2013) menar att ersättningssystemet inte påverkar hans syn på patienten. ”Nej, det skulle jag 

inte säga utan jag bryr mig inte om ekonomin på det sättet. Man ser ju till patientens behov”. 

Sjuksköterska B5 (2013) jämför nuvarande ersättningssystem med hur vårdcentralen ersattes 

förut.  

 

”Tidigare har det alltid funnits pengar att skjuta till men så är det inte idag. Varje enhet bär sina 

egna kostnader och får vi inte in pengar då får folk sluta. På så sätt påverkar det väl en, det finns 

hela tiden i tankarna”, men tillägger efter några sekunders fundering att medvetenheten inte 

påverkar henne. ”Jag tänker inte medvetet när jag kommer på morgonen att nu ska jag försöka få 

in tjugo patienter idag så att vi får in så mycket pengar som möjligt. Jag försöker att göra ett så 

bra jobb som möjligt med de resurser vi har. Nej, jag kan inte säga att det påverkar mig i mötet 

med patienten.” (Sjuksköterska B5, 2013). 

 

8.4 Flexibilitet 

Flexibilitet återkommer under intervjutillfällena, både som en uttalad term och genom 

sjuksköterskornas egna berättelser om den dagliga verksamheten. Sjuksköterska A1 (2013) 

menar att ”Flexibilitet finns i systemet hela tiden för att optimera för patienten”. Vid 

Vårdcentral A använder sjuksköterskorna ett schema där de roterar mellan arbetsuppgifterna 

telefonmottagning, drop-in-mottagning och egen mottagning. Sjuksköterska A1 (2013), 
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sjuksköterska A2 (2013) och Verksamhetschefen (2013) menar att syftet med ett roterande 

schema är att ingen sjuksköterska enbart ska behöva arbeta i telefonmottagningen, och att det 

roterande schemat samtidigt säkrar upp att personal kan olika arbetsuppgifter ifall någon blir 

sjuk. Buffert-funktionen innebär i praktiken att sjuksköterskorna på vårdcentralen rycker in 

för att upprätthålla patientflödet vid drop-in- eller telefonmottagningen vid hög 

arbetsbelastning. Även verksamhetschefen deltar i upplägget då hennes tjänst består av att 

arbeta halvtid som verksamhetschef och halvtid som sjuksköterska.  

9. Analys 

9.1 Ersättningssystemets påverkan på sjuksköterskor på vårdcentraler 
inom Uppsala läns Landsting 
Ersättningssystemet för primärvården i Landstinget i Uppsala Län består grundläggande av 

kapiteringsersättning, besöksersättning och målrelaterad ersättning (Jacobsson & Lindvall, 

2007). Grundtanken med en kombination av ovanstående ersättningsprinciper är att minska 

faktorer som kan vara till nackdel för patienten som till exempel låg produktivitet som 

genererar långa vårdköer, dålig service, etcetera. Sedan LOV infördes har valfriheten 

inneburit en ökad makt för patienten, att själv kunna välja vårdcentral. En tanke med det är att 

vårdkvalitén ska öka för patienten. Kapiteringsersättningen är kopplad till patienten och 

utbetalas till den vårdcentral patienten själv väljer att lista sig. Vårdcentralen blir således 

beroende av patienternas lojalitet. Tidigare kunde till exempel dålig service innebära att en 

vårdcentral tappar listade patienter till förmån för en annan vårdcentral på grund av patientens 

fria listningsval.  

 

Ersättningssystemet för vårdcentralerna i Landstinget i Uppsala Län kan ses som ett uttryck 

för New Public Management (NPM). Införandet av marknadstänket i hälso- och sjukvården 

har syftat till att effektivisera en befintlig verksamhet med nya styrmedel. Vårdcentraler har 

tidigare ersatts med fasta anslag och tilldelats ett fast antal patienter från ett visst 

upptagningsområde. Idag ska en vårdcentral bedriva likadan verksamhet, med befintlig 

personal men utifrån nya förutsättningar. Ett prestationsbaserat ersättningssystem har införts, 

för att öka privatiseringen och konkurrensen. Samtliga begrepp är nya fenomen inom 

sjukvården med syftet att skapa en förändring. Patienten blir till kund med möjligheten att fritt 

välja vårdcentral.  
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Figur 2. Sammanställning av uppsatsens teori (Gidlöf & Hultqvist.)  

 

Nedan följer en diskussion kring de tre ersättningsprinciperna (kapiteringsersättning, 

besöksersättning och resultatbaserad ersättning) i Landstinget i Uppsala Läns 

ersättningssystem. Tillsammans med redovisade teorier och uppsatsens insamlade data 

baseras analysen utifrån nedanstående frågeställningar: 

 Hur påverkar ersättningssystemet sjuksköterskans sätt att arbeta med patienten? 

 Hur är sjuksköterskan medveten om hur ersättningssystemet fungerar? 

 Hur påverkar ersättningssystemet sjuksköterskans syn på patienten? 

9.1.1 Kapiteringsersättning 
Kapiteringsersättningen utgör grunden i Landstinget i Uppsala Läns ersättningssystem för 

vårdcentralen. Jacobsson (2007) liknar kapiteringsersättningen vid en fast ersättning per listad 

patient. Detta stämmer bara delvis då ersättningssystemet är utformat så att 

kapiteringsersättningen utgår till den vårdcentral patienten väljer att lista sig vid. Ersättning 

per listad patient uppmuntrar vårdcentralen att lista så många patienter som möjligt. Det finns 

även incitament för att hålla nere omkostnaderna för vård, då vårdcentralen får en fast summa 

per listad patient. Detta kan innebära att en vårdcentral försöker ”mota” bort multisjuka 

patienter på grund av att dessa patienter kräver längre besökstider. Kapiteringsersättningen 

och besöksersättningen täcker därmed inte vårdkostnaden för den multisjuke patienten. Enligt 

LOV får inte en vårdcentral neka en patient vård (Hälso- och sjukvårdslag, 1982:763). Dock 
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finns risk att vårdutförare kan, inom ramen för vad som är tillåtet, prioritera patienter med 

enklare åkommor när kapiteringsersättningen utgör en stor andel av den totala ersättningen.  

9.1.2 Besöksersättning 
Besöksersättningen i Landstinget i Uppsala Län kan ses som en i förväg fastställd ersättning 

per åtgärd. Vårdcentralen får en fast ersättning per patientbesök, där summan varierar mellan 

olika yrkesgrupper patienten kommer i kontakt med. Patientbesöken ersätts oberoende av tid 

för besöket och detta uppmuntrar vårdcentralen att ta många och korta patientbesök. Därför 

finns det incitament till att dela upp en patients behov av vård i flera olika besök. 

9.1.3 Målrelaterad ersättning 
Målrelaterad ersättning inom Landstinget i Uppsala Län är tänkt att premiera vård inom rimlig 

tid och hälsoförebyggande arbete (Landstinget i Uppsala Län, 2012b). Tillgängligheten för 

patienter är centralt i mätningen av vård i rimlig tid och olika rådgivande samtal om 

levnadsvanor premieras i det hälsoinriktade arbetet. Jacobsson & Lindvall (2007) menar att 

mätning av hälso- och sjukvårdens bör utgå ifrån effekter på patientens livskvalité, hälsa och 

funktionsförmåga. Men det svåra är ifall dessa aspekter går att mäta då effekterna kan 

upplevas olika från patient till patient. Med andra ord är det svårt att mäta vårdkvalité. 

 

Den målrelaterade ersättningen består av fem procent av den totala kapiteringsersättningen 

och betalas ut varje månad. I slutet av året görs en avstämning om vårdcentralen uppfyllt 

målen och utifrån det kan vårdcentralen tvingas bli återbetalningsskyldig ifall inte målen 

uppnåtts (Landstinget i Uppsala Län, 2012b). Vid den årliga avstämningen kan vårdcentralen 

tvingas att betala tillbaka målrelaterad ersättning till landstinget ifall inte målen är uppfyllda. 

Då effekten blir kännbar för en vårdcentral som måste betala tillbaka redan erhållen ersättning 

tror vi att det kan vara en orsak till varför de båda vårdcentralerna prioriterar dessa mål. Vi 

upplevde framförallt att fokus ofta låg på tillgängligheten i sjuksköterskornas arbete. 

 

Vi upplevde även att de tre ersättningsprinciperna kunde hamna i konflikt mot varandra. 

Exempelvis när vårdandet av en multisjuk patient skulle kombineras med ett besök per 

åkomma upplevde flera sjuksköterskor att kvalitén på vården för den sjuke försämrades.     

9.2 Påverkar ersättningssystemet sjuksköterskors sätt att arbeta? 

Enligt sjuksköterskorna är såväl telefonmottagningen som drop-in-mottagningen en 

nödvändig funktion för att hantera patientflödet och öka tillgängligheten för patienten.  
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Drop-in-mottagningen beskrevs uttryckligen av några sjuksköterskor, som en god service för 

patienten. Vi fann att sjuksköterskorna är flexibla i sitt sätt att arbeta och enligt flera 

sjuksköterskor främjar flexibiliteten arbetsmiljön på vårdcentralen samt medför enkelheten i 

att växla mellan olika arbetsuppgifter. Men framförallt hjälper flexibiliteten till att 

upprätthålla patientflödet och att inte bygga upp patientköer vid respektive 

mottagningsfunktion. Köerna kan komma att påverka vårdcentralens ersättning för vård i 

rimlig tid negativt. Förutom förlorade intäkter innebär köerna att patienter riskerar att söka sig 

till en annan vårdcentral.  

 

Oavsett ersättningssystem, är upprätthållandet av patientflödet viktigt för att de patienter som 

bäst behöver vård ska få vård inom rimlig tid. Sjuksköterskan fungerar således som en 

sorterande funktion. Denna funktion blir dock än mer avgörande då ersättningssystemet 

utvärderar vårdcentralen efter olika tillgänglighetsmått, samtidigt som en vårdcentral kan 

utsättas för högre krav av en patient som numera kan se sig själva som en kund inom vården. 

 

Syftet med det prestationsbaserade ersättningssystemet, är att skapa en förändring genom att 

styra vårdcentraler genom marknadstänkande. Idéerna om att styra offentlig verksamhet enligt 

marknadstänk samlas under begreppet NPM (Hood, 1991), för vilket vi redogjort tidigare. I 

det prestationsbaserade ersättningssystemet finns ekonomiska incitament som är tänkta att 

påverka sjuksköterskors sätt att arbeta. De sjuksköterskor som ingått i vår studie har samtliga 

visat sig mottagliga för en förändringsprocess som påverkar deras sätt att arbeta. Hellqvist 

(1997, s. 207) menar att den s.k. kollektiva låsningen kan motverka organisationsförändring 

men att det inte finns så mycket som talar för att individer skulle ha svårt att anpassa sig till 

nya situationer i ett organisatoriskt sammanhang. Snarare tvärtom är människan fullt kapabel 

att anpassa sig till nya situationer.  

 

Ovan beskrivna förändringsprocess är influerade av idéer från NPM. Konkurrens av offentlig 

verksamhet är ett exempel. Detta öppnade upp för ökad privatisering, med fler vårdutförare att 

konkurrera med. Konkurrensutsättning av en verksamhet är bra medel för att sänka kostnader 

och höja kvalitén på produkter och tjänster (Hood, 1991).  

 

De intervjuade sjuksköterskorna menade uttryckligen att de ville ha nöjda patienter och att de 

var beredda att arbeta flexibelt för att upprätthålla en god service för patienten. Hall (2012, s. 



Författare: Gidlöf & Hultqvist   Kandidatuppsats i Företagsekonomi VT13 
Handledare: Anders Forssell  Uppsala Universitet 
 

37 
 

32) förknippar konkurrensutsättningen av offentlig sektor med att ge kunden mer inflytande. 

Vi upplever det som att de intervjuade sjuksköterskorna har en syn på patienten som om den 

vore en kund utan att uttrycka det i ord. Att patienten verkligen blev nöjd var återkommande 

det viktigaste för de vi intervjuade.   

 

Det som beskrivits ovan kan ses som ett möte mellan två diskurser. Sjuksköterskor hör 

traditionellt till omvårdnadsdiskursen, men i takt med vidgandet av den ekonomiska diskursen 

inom sjukvården, har sjuksköterskorna tagit till sig mer av det ekonomiska tänket. Sahlin 

Andersson (1997) menar att sjuksköterskorna, i hennes studie om organisationsförändring på 

en sjukhusavdelning, tog till sig ekonomiska begrepp i syfte att stärka sin ställning bland 

andra sjuksköterskor. Vi har noterat att sjuksköterkorna verkar ha lätt att ta till sig 

ekonomiska begrepp. Dock har vi i vår studie inte funnit något stöd för att viljan att ta till sig 

ekonomiska begrepp skulle vara att befästa sin position gentemot andra sjuksköterskor. Det 

verkar snarare så de var måna om att ekonomin på vårdcentralen skulle gå runt. Diskurser 

befinner sig ständigt i förändring (Selander, 2001, s. 100-101), därför kan man fråga sig hur 

stor skillnaden blir i framtiden mellan omvårdnadsdiskursen och den ekonomiska diskursen. 

Kan det vara så att diskurserna växer samman till en enda diskurs tillhörande sjuksköterskor? 

 

9.3 Är sjuksköterskor medveten om hur ersättningssystemet fungerar? 
En rad följdfrågor har funnits med i bakhuvudet under vår studie. Om en sjuksköterska är 

medveten om ersättningssystemet och dess incitamentsstruktur, vad påverkar hennes sätt att 

arbeta och hennes syn på patienten?  

 

De intervjuade sjuksköterskorna var överlag medvetna om att vårdcentralen ersätts efter antal 

listade patienter. Sjuksköterskorna vid Vårdcentral A verkade mer införstådda med att en 

patient kan lista om sig till en annan vårdcentral. Detta förklarades genom sjuksköterkornas 

egna berättelser om att personal på vårdcentralen startade en privat vårdcentral och att ca  

1 200 patienter listade om sig dit. Medvetenheten om att patienter kan lista om sig har 

inneburit ett ökat fokus på att vara tillgänglig för patienten.  

 

Sjuksköterskorna var medvetna om att en vårdcentral ersätts med en fast summa per 

patientbesök. Några sjuksköterskor var även medvetna om den ekonomiska fördelen av att 

först boka en patient till sjuksköterska och sedan till läkare och att behandla en åkomma per 

patientbesök. Trots att sjuksköterskorna var medvetna om vissa ekonomiska incitament, fann 
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vi ett starkt motstånd hos sjuksköterskorna att styras av dessa incitament när det skulle 

påverka vården av patienten negativt. Ett exempel är en sjuksköterskas berättelse om 

förskrivningen av hjälpmedel till diabetespatienter. Den aktuella vårdcentralen hade bestämt 

sig för att låta ersättningssystemet styra en förändringsprocess i syfte att ändra rutiner hos 

sjuksköterskan. Tidigare hade sjuksköterskorna postat hem ett recept till patienten, skrivet av 

läkaren eller diabetessköterskan. Sjuksköterskan förväntades bryta en inarbetad rutin och 

istället boka in patienterna att komma till vårdcentralen för att enbart hämta ut ett recept. Men 

sjuksköterskan berättade öppet om att hon inte lät sig påverkas av förändringen. Hon ändrade 

inte sin rutin. Enligt Jacobsson red (1997) resonemang hamnade således förändringsprocessen 

i konflikt med en redan etablerad rutin. Levitt & March (1988) menar att etablerade rutiner 

utgör hinder för förändringsprocesser inom organisationen, då de befintliga rutinerna anses 

vara mer effektiva än de nya. Exemplet ovan väcker frågan om vad som är mest effektivt. 

Utifrån den ekonomiska diskursen kan det vara effektivt att låta patienten komma till 

vårdcentralen och hämtat receptet. Men omvårdnadsdiskursen menar att det är inhumant att 

låta patienten komma till vårdcentralen endast av den anledningen. Således uppstår det en 

konflikt vid mötet mellan de två diskurserna. I likhet med Sahlin Andersson (1997) som 

påvisar att sjuksköterskor är mer mottagliga för den ekonomiska diskursen, verkar detta gälla 

till en viss grad. Hellqvist (1997) beskriver att den praktiska kunskapen befäster rutiner och 

uppfattningen om hur en uppgift ska utföras vilket skapar beteenden. Enligt Hellqvist (1997) 

är sjuksköterskan ett exempel på en social praktiker där sjuksköterskans omhändertagande 

och sociala funktion också formar hennes uppfattning om hur en arbetsuppgift ska lösas. I 

detta fall blir det påtagligt att sjuksköterskans vårdande och sociala funktion skapar en 

uppfattning hos henne om hur patienten ska bemötas och vad som är det den bästa lösningen. 

Detta blir till motstånd mot en förändringsprocess.  

 

Under våra intervjuer med sjuksköterskor har vi fått intrycket att den individuella 

medvetenheten om ersättningssystemet kan variera, men att synen på patienten är densamma. 

De patienter som bäst behöver vård ska prioriteras. Deras hälsotillstånd ska styra valet av 

profession, till vilken patienten ska skickas fortast möjligt. Detta är vårt intryck av hur flera 

sjuksköterskor vill arbeta. Samtidigt finns ersättningssystemet med sin incitamentsstruktur, 

och sjuksköterskors individuella åsikter och uppfattningar om ersättningssystemet. Detta 

skulle kunna leda till en stor variation av arbetssätt, medvetenhet och patientsyn hos en grupp 

sjuksköterskor vid en vårdcentral. Även om det finns individuella variationer av 
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medvetenheten, framträder sjuksköterskorna som en enhetlig yrkesgrupp i deras sätt att arbeta 

och deras sätt att se på patienten. Hellqvist (1997) förklarar detta med begreppet kollektiv 

låsning. Sjuksköterskorna är låsta till varandra genom arbetsrutiner som går in i varandra. 

Hellqvist menar att detta gäller främst inom en yrkesgrupp, men även mellan yrkesgrupper. 

Sjuksköterskorna är flexibla i sitt dagliga arbete och verkar som en buffert på vårdcentralen. 

Deras rutiner är i viss mån låsta till andra yrkesgrupper som exempelvis läkare. Bristen på 

läkartider, vilket var extra påtagligt vid Vårdcentral B, tvingar sjuksköterskorna att prioritera 

de som bäst behöver vård. Varför prioriterar inte sjuksköterskorna de patienter som är mest 

lönsamma? De som bäst behöver vård är de patienter vars sjukbesök tar längre tid. Det mest 

ekonomiskt fördelaktiga hade istället varit att fylla läkartiderna med flera, och korta besök, än 

att boka in mer krävande patienter. En vårdcentral får inte neka en patient vård, men dålig 

tillgänglighet, lång väntetid kan få en patient att byta vårdcentral. Enligt diskussionen ovan 

finns incitament att ta ”lätta patienter”, det vill säga lista och hålla kvar de patienter som är 

friska eller enbart söker vård för lätta åkommor. Därför finns en risk att så kallade vårdtunga 

patienter, till exempel multisjuka patienter, trängs undan. Trots att ersättningssystemet skapar 

incitament för ovan beskrivna beteenden, väljer sjuksköterskorna att distansera, frikoppla sig, 

från dessa beteenden. Vårt bidrag till teorin är att etik förefaller var en viktig faktor för 

motståndet mot förändring. ”Vi vägrar jobba så”, ”varför ska jag plåga det här barnet?” och 

”man måste ha lite känsla också”, är talande citat från våra intervjuer. Baserat på såväl etik 

som inarbetade rutiner väljer sjuksköterskor ett annat agerande än det som förväntas.  

10. Slutsats 
Vi har funnit att ersättningssystemet för vårdcentraler inom Landstinget i Uppsala Län 

påverkar sjuksköterskornas sätt att arbeta vid vårdcentralerna A och B. Det finns en 

medvetenhet om ersättningssystemet som till viss del påverkar sköterskornas sätt arbeta och 

deras syn på patienten. Dock är sjuksköterskans etik och rutiner, tillsammans med patientens 

hälsotillstånd det som är avgörande för en sjuksköterskas syn på patienten och sätt att arbeta. 

Enligt vår studie påverkar ersättningssystemet en sjuksköterska sätt att arbeta fram till själva 

mötet med patienten. Bedömningen av patientens hälsotillstånd kan påverkas av 

ersättningssystemets krav på tillgänglighet. Däremot finner vi inget stöd för att 

sjuksköterskorna svarar på de incitament ersättningssystemet skapar, att prioritera patienter 

med lätta åkommor och tränga undan så kallade vårdtunga patienter. 
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Samtliga sjuksköterskor vi intervjuat har varit medvetna om den ekonomiska vikten av att 

lista nya patienter vid sin vårdcentral och behålla befintliga. Några har utförligt berättat om 

incitamenten att mota bort multisjuka patienter, men vidhållit vikten av att prioritera de 

patienter som bäst behöver vård. Synen på patienten präglas av vårdbehovet, inte huruvida 

patienten är ”lönsam” för vårdcentralen. Arbetet med drop-in-mottagningen och 

telefonmottagningen är en stor och självklar del för sjuksköterskorna vid båda 

vårdcentralerna. De var även väl medvetna om vikten att vara tillgänglig för patienterna. 

Kapiteringsersättningen och patientens valfrihet har tvingat sjuksköterskorna vara flexibla i 

sitt arbete, att fungera som en buffert för att upprätthålla patientflödet. Sjuksköterskorna 

verkar till viss del svarat upp på förändringen på vårdcentralen. Däremot frikopplar sig 

sjuksköterskorna från de nya arbetssätt, rutiner och marknadsprinciper, som går emot deras 

uppfattning om god etik i mötet med patienten. 

 

 

Figur 3. Sammanställning av uppsatsens slutsats (Gidlöf & Hultqvist). 
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11. Framtida forskning 
Idag är intresset stort för prestationsbaserad ersättning inom hälso- och sjukvården i Sverige. 

Trots att utvecklingen inom mätning av vårdresultat gått framåt finns det fortfarande behov av 

mer forskning och innovationer inom detta (Jacobsson, 2007).   

De olika ersättningssystemen för primärvården bygger på samma principer men kan se olika 

ut och skapa olika incitament. Det vore därför intressant att jämföra två eller flera landstings 

ersättningssystem med varandra och undersöka hur de påverkar en viss yrkesgrupp i de båda 

landstingen. Finns det skillnader i hur en yrkesgrupp påverkas av olika ersättningssystem? 

Finns det skillnader mellan graden av förändring i en vårdorganisation med olika huvudmän, 

det vill säga jämföra privata aktörer med offentliga aktörer. Fortsatt forskning behövs inom 

detta område. 
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13. Bilagor      

13.1 Bilaga 1 

Intervjufrågor till Sjuksköterskor 

 Hur länge har du jobbat som Sjuksköterska? 

 Har du jobbat på andra vårdarbetsplatser? 

 Vilka är dina arbetsuppgifter? Dina viktigaste arbetsuppgifter? (ARB) 

 Skiljer sig arbetsfördelningen mellan Sjuksköterska och andra yrkesgrupper på en 

Vårdcentral? (ARB) 

 I patientkontakten - finns det arbetsuppgifter en annan yrkesgrupp utför på en 

Vårdcentral som en Sjuksköterska kan utföra? (ARB) 

 Hur jobbar ni ihop på en Vårdcentral? (ARB) 

 Hur ofta har ni personalmöten? (MED) 

 Vad brukar ni ta upp då? (MED) 

 Har ni uppsatta mål? För antal patienter att hinna med en dag? Prioriteringar vid 

influensatider, besöksbokning etcetera (SYN) 

 Brukar ni ta upp ekonomiska frågor? (MED) 

 Brukar ni få regelbundna ekonomiska uppföljningar? (MED) 

 Hur väl medveten är du om ersättningssystemet landstinget har för en Vårdcentral? 

(MED) 

 Kan du kort berätta om det? (MED) 

 Påverkar ersättningssystemet ditt arbete? (ARB) 

 Påverkar ersättningssystemet ditt sätt att se på patienten? (SYN) 

 Vilka utmaningar har ni framöver? (MED) 

 Vad är det bästa med ditt yrke? 

 

 

 

 

 

 



Författare: Gidlöf & Hultqvist   Kandidatuppsats i Företagsekonomi VT13 
Handledare: Anders Forssell  Uppsala Universitet 
 

47 
 

13.2 Bilaga 2 

Intervjufrågor till Verksamhetschef 

 Hur länge har du jobbat som verksamhetschef? 

 Har du jobbat på andra vårdarbetsplatser? 

 Vilka är dina arbetsuppgifter? Dina viktigaste? (ARB) 

 Skiljer sig arbetsfördelningen mellan sjuksköterskor och andra yrkesgrupper på en 

Vårdcentral? (ARB) 

 I patientkontakten - finns det arbetsuppgifter en annan yrkesgrupp utför på en 

vårdcentral som en sjuksköterska kan utföra? (ARB) 

 Hur kommunicerar verksamhetsledningen ersättningssystemet till personalen? 

 (MED) 

 Har ni uppsatta mål? (SYN) 

 Har det nuvarande ersättningssystemet påverkat sjuksköterskornas sätt att arbeta? 

Ändrade arbetsuppgifter, ändrat ansvar, självständighet? (ARB) 

 Brukar ni ge personalen ekonomiska uppföljningar? (MED) 

 Påverkar ersättningssystemet synen på patienten? (SYN) 

 Påverkar ersättningssystemet ert sätt att ta er an patienten? (SYN) 

 Vad uppmuntrar ersättningssystemet er att fokusera på? (ARB) 

 Vilka utmaningar har ni framöver? 

 Vad är det bästa med ditt yrke? 

 

 


