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Sammandrag 
Den svenska sjukvården har kritiserats för att vara ineffektiv och trots tidigare reformer 

kvarstår problemen. Managementidén värdebaserad vård utvecklades som en lösning på 

problemen och ämnar effektivisera sjukvården genom att sätta patienten i fokus. Eftersom 

värdebaserad vård är utvecklad för den amerikanska sjukvården syftar den här studien till att 

undersöka hur idén har tagits emot i en svensk sjukvårdskontext. Detta undersöktes på 

avdelningen för brännskadade vid Akademiska sjukhuset. Teorin om översättning användes 

för att analysera hur idén förändrats genom individernas egna tolkningar, och teorin om 

särkoppling användes för att utreda huruvida den planerade förändringen fungerat i 

praktiken. 

 

Resultat: Flera komponenter i värdebaserad vård hade tagits bort under planeringsstadiet, 

de flesta på grund av att det svenska systemets utformning inte medgav dessa förändringar. 

I de komponenter som infördes gjordes vissa tillägg till ursprungsidén för att den behövde 

konkretiseras. Vid analysen av hur idén tagits emot i det dagliga arbetet visade det sig att 

vissa förändringar inte fick det utfall som planerats, vilket tyder på att oavsiktliga 

särkopplingar har skett. Idén är dock fortfarande under implementering och särkopplingarna 

kan bero på att organisationen ännu inte hunnit anpassa sig.  

 

Nyckelord: Organisationsförändringar, managementidéer, värdebaserad vård, översättning, 

särkoppling. 
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1. Inledning 
Britt-Marie Ahrnell skrev sommaren 2013 en uppmärksammad artikel i tidningen Dagens 

Samhälle. Hon ställde frågan “Vem i vårdapparaten tar ansvar för min mans cancer?” 

(Ahrnell, 2013). I artikeln beskriver hon vad som hände när hennes man fick en obotlig, 

ovanlig och elakartad cancerdiagnos. Hon berättar om hur vänlig och professionell 

personalen var men också om att sakna svar. Om hur det är att bli hänvisad till akuten för 

komplikationer efter makens cellgiftsbehandling och där mötas av läkare som inte känner till 

hennes mans komplicerade sjukdomshistoria och som inte har tid att läsa den långa 

journalen. Om att bli bollad mellan Thoraxkliniken och Onkologen och att aldrig få träffa 

samma läkare eller sjukvårdspersonal. 

 

Beklagligt nog är den här historien inte helt ovanlig i Sverige idag. Brister i kommunikationen 

mellan vårdenheter och dålig kontinuitet är kritiska problem i dagens sjukvård (IVO, 2015a; 

IVO, 2015b). Samtidigt läggs allt större del av vår BNP på sjukvård, dels på grund av den 

demografiska utvecklingen med fler äldre men också på grund av nya behandlingsmetoder 

och möjligheter att behandla sjukdomstillstånd, vilket driver upp kostnaderna (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2014). De senaste årtiondena har sjukhusledningar försökt 

komma till rätta med problemen genom diverse kostnadsbesparingar och andra försök att 

höja effektiviteten (Blomgren & Sahlin, 2007). Till sin hjälp har sjukhusen tagit management-

idéer, det vill säga idéer om hur organisationerna bör utformas och styras för att lösa sina 

problem (Røvik, 2008). 

 

1.1 Bakgrund 
De managementidéer som för stunden är populära är ofta en omstöpning av gamla idéer 

som anpassats till dagens normer. Czarniawska och Sevón (1996) menar att management-

idéer fungerar cykliskt, liksom mode, och att det egentligen inte är relevant att betrakta nya 

idéer som linjär utveckling utan snarare som en återkommande rörelse. På så vis innehåller 

idéerna både något välbekant som vi kan relatera till men också något nytt som gör att idén 

känns som en utveckling, ett framsteg. De idéer som kan anpassas till rådande värdegrund 

kan med lite god vilja anpassas till vilken organisation och vilket problem som helst 

(Czarniawska & Joerges, 1996). 

 

Eftersom det inte är egenskaperna i själva idén som är unika så bör det vara processen i 

vilken de tolkas, eller översätts, som tillför idéerna dess värde för organisationen. Forskning 

har genom översättningsteorin och teorin om särkoppling försökt beskriva hur idéer 

översätts och tas emot i en organisation. Översättningsteorin beskriver hur idéer förs vidare 

genom interaktion mellan människorna inom organisationen, där individers olika 

referensramar och värdegrund förändrar idén vartefter den färdas (Czarniawska, 2008). 

Särkoppling kan orsakas av organisationens interna styrning och uppstår när resultatet av 

den planerade förändringen av någon anledning inte blivit som förväntat (Røvik, 2008; Crilly, 
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Zollo & Hansen, 2012). Det kan bero på att organisationens struktur inte anpassats för syftet, 

att genomförandet inte fått tillräckligt stöd eller dålig kommunikation från ledningen. Både 

översättningar och särkopplingar kan ske avsiktligt eller oavsiktligt (Crilly et al., 2012; Røvik, 

2008). 

 

En idé som har vuxit i popularitet i Sverige är ett koncept kallat värdebaserad vård. 

Värdebaserad vård utvecklades som en lösning på den amerikanska sjukvårdens problem 

med låg kvalitet trots stigande kostnader (Porter & Teisberg, 2006). I Sverige finns liknande 

problem inom sjukvården och kritik har börjat riktas mot en fragmenterad och ineffektiv 

offentlig sektor (Agerberg, 2014). Värdebaserad vård handlar om att öka kvaliteten på 

servicen till lägre kostnader genom att sätta patienten i fokus och skapa mer integrerade 

samarbeten i vårdkedjan, samt mer enhetliga ersättningar (Porter & Teisberg, 2006). Ett mer 

patientcentrerat fokus välkomnas från flera håll (Wohlin, Aspelin, Rehnqvist, Dahlström & 

Brommels, 2015; Nordenström, 2014). Men kritiker ställer sig frågande till huruvida 

konceptet verkligen går att applicera på svensk sjukvård, som inte riktigt har samma 

förutsättningar som den amerikanska (Järhult, Secher & Akner, 2014). 

 

Våren 2014 påbörjades arbetet med att införa värdebaserad vård vid brännskadecentrum på 

Akademiska sjukhuset (Ljunghall, 2015). På brännskadecentrum hade de dock redan element 

av värdebaserad vård genom sitt arbete med interdisciplinära team bestående av bland 

annat läkare, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer och sjukgymnaster (Akademiska 

sjukhuset, 2015), vilket gör avdelningen intressant. Vi hoppas därmed att det gör det 

tydligare vilka förändringar som beror på införandet av värdebaserad vård.  

 

1.2 Syfte och forskningsfråga 

Morris och Lancaster (2005) och Wæraas och Sataøen (2014) menar att hur själva 

översättningen går till på enskild organisationsnivå skulle gynnas av fler studier, eftersom 

många studier har koncentrerat sig på en högre abstraktionsnivå än det praktiska genom-

förandet. Värdebaserad vård är intressant för att det tycks vara en ny managementidé i 

Sverige. Idén skiljer sig också från andra managementidéer som tidigare har förekommit i 

sjukvården genom att den är specifikt framtagen för vårdbranschen redan från början. 

 

Vi vill bidra till forskningen genom att undersöka hur en idé tas emot i organisationen, hur 

översättningen ser ut och om det förekommer element av särkoppling. Praktiskt är detta 

intressant kunskap för både organisationer och konsultfirmor som arbetar med 

organisationsförändringar. Teoretiskt hoppas vi att vår studie kommer att utveckla 

forskningen om översättningsteorin och särkoppling genom att vi skapar en ökad förståelse 

för hur dessa översättningar och särkopplingar går till. Eftersom det visat sig att hur idéer 

tolkas och översätts inom en organisation behöver fler studier formulerar vi följande 

forskningsfråga: Hur har managementidén värdebaserad vård översatts inom den svenska 

sjukvårdskontexten?  
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Syftet med den här studien är att undersöka hur en managementidé översätts och tas emot 

då den anländer till en ny organisation. Vi vill med hjälp av teorierna om översättning och 

särkoppling beskriva och analysera hur man arbetat med värdebaserad vård vid 

brännskadecentrum. Genom att undersöka hur idén tagits emot på brännskadecentrum kan 

vi särskilja vilka förändringar som värdebaserad vård har medfört jämfört med avdelningens 

tidigare arbeten med managementidéer.  

 

1.3 Avgränsningar 
En kandidatuppsats har ett begränsat forskningsomfång och vi har därför valt att studera en 

begränsad del av översättningsprocessen. Vi kommer att fokusera på hur idén har översatts 

inom en specifik organisation, och således utelämna utomstående aktörer även om de 

troligen också har påverkat hur idén har översatts. Även då det gäller teorin om särkoppling 

har vi valt att endast undersöka särkopplingar inom organisationen. Därmed kommer 

analysen inte att omfatta särkoppling orsakat av externa faktorer såsom förväntningar eller 

påtryckningar från omgivningen, även om vi är medvetna om att även dessa kan påverka 

utfallet.  

 

Vi har begränsat vår studie till avdelningen för brännskadade vid Akademiska sjukhuset. 

Brännskadecentrum är inte först med att implementera värdebaserad vård i Sverige och 

tidigare tolkningar gjorda av exempelvis andra svenska sjukhus antas också påverka idéns 

utformning innan den anlände till brännskadecentrum. Värdebaserad vård infördes relativt 

nyligen på brännskadecentrum och avdelningen befinner sig fortfarande i en tidig fas i 

översättningsprocessen, vi kan därmed inte undersöka vilka översättningar och 

särkopplingar som blir det slutliga resultatet.  
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 2. Teoretisk referensram
Studiens analys har sin utgångspunkt i teorierna om översättning och särkoppling. Teorin om 

översättning söker förklara hur idéer förändras då de färdas från en kontext till en annan. 

Hur mycket förändring eller översättning en idé genomgår beror till viss del på typ av 

organisation och på vilka kontexter idén flyttas mellan samt hur mycket mottagaren aktivt 

söker efter anpassning (Sahlin-Andersson, 1996; Morris & Lancaster, 2005). Teorin om 

särkoppling behandlar orsaker till varför utfallet av en planerad idé inte blir som förväntat 

(Røvik, 2008). 

 

2.1 Översättningsteori 
Czarniawska och Joerges (1996) samt Sahlin-Andersson (1996) förklarar att vissa idéer vid 

varje givet tillfälle är på modet. Idéerna framstår som moderna när de tillför organisationer 

någonting nytt men samtidigt är sprungna ur de normer och värderingar som råder i dagens 

samhälle. Utan det välbekanta elementet i en idé kan vi, utifrån vår begreppsvärld och 

värdegrund, inte förstå den (Czarniawska & Sevón, 1996). På det här sättet blir idéernas 

utveckling mer cyklisk än linjär och återkommer ständigt i nya förpackningar (Czarniawska & 

Sevón, 1996).  

 

Genom att idéer är immateriella blir de formbara och kan anpassas när de anländer till en ny 

organisation (Røvik, 2002). För att bli användbar behöver idén konkretiseras genom att 

översättas till arbetssätt, rutiner och verktyg (Reay, Chreim, Golden-Biddle, Goodrick, 

Williams & Casebeer, 2013). Översättningsteorin beskriver processen där idéer konkretiseras 

och tillförs ny betydelse utifrån mottagarnas erfarenheter och kontext (Sahlin-Andersson, 

1996; Czarniawska & Joerges, 1996; Røvik, 2008). Idéerna redigeras av individen för att passa 

in i den egna referensramen och därmed revideras idéerna ständigt till något nytt (Sahlin-

Andersson, 1996). Mötet mellan idéerna och referensramen skapar en friktion där energin 

till förändringen uppstår. Med den här synen blir förändringen en kollektiv handling och 

bidrar till att resultatet av en planerad förändring blir oförutsägbar (Czarniawska, 2008).  

 

Hur mycket en idé översätts beror på uppfattningen kring idén som ska implementeras samt 

kontexten den anländer till (Morris & Lancaster, 2005). Finns det en stor likhet i kontexterna 

idén färdas mellan är det sannolikt att idén inte översätts så mycket (Røvik, 2008). De 

anställda i organisationen kan vara både positivt och negativt inställda till förändringen, 

vilket påverkar tolkningen (Eriksson-Zetterquist, Müllern & Styhre, 2011). Sättet som idén 

presenteras på är också viktigt och utgör grunden för huruvida den blir populär och 

förankras i organisationen eller inte (Czarniawska & Joerges, 1996). 
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2.2 Särkoppling  
Tidigare forskning behandlar hur organisationers strävan att bli accepterade av sin 

omgivning kan leda till särkoppling (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977). 

Genom att uppträda på förväntat sätt kan organisationerna bli accepterade av sin omgivning 

och därmed stå sig bättre i konkurrensen (Christensen, Lægreid, Roness & Røvik, 2007; 

DiMaggio & Powell, 1983). I den uppfattade konflikten mellan en önskan att bli accepterad 

och en önskan att behålla effektivitet uppstår den företeelse som kallas särkoppling. 

Särkoppling orsakas med den här synen av externa faktorer och de förväntningar som 

exempelvis aktieägare, myndigheter, intresseorganisationer, branschstandarder och mass-

media har på organisationen (Christensen et al., 2007; Crilly et al., 2012; Tilcsik, 2010). 

Extern särkoppling förutsätter att organisationerna ser förändringarna som någonting som 

påtvingas utifrån och som står i konflikt med möjligheten att uppnå effektivitet (Røvik, 

2008). 

 

På senare tid har idén utvecklats till att även innefatta särkopplingar orsakat av interna 

faktorer (Crilly et al., 2012). Interna faktorer handlar om styrningen inom organisationen och 

kan orsakas av avsaknad av konsensus hos ledningen angående vad som behöver förändras 

eller på vilket sätt en idé ska implementeras. Intern särkoppling kan i sin tur ske både 

avsiktligt och oavsiktligt och mellan den avsiktliga och oavsiktliga särkopplingen förekommer 

många kombinationer (Crilly et al., 2012).  

 

Avsiktlig särkoppling innebär att organisationen medvetet avstår från att implementera alla 

delar av en planerad förändring eller policy (Crilly et al., 2012). Detta uppstår om ledningen 

bedömer att en faktisk implementering av en policy är olämplig, men anser att en formell 

anpassning kan vara nödvändig för att få acceptans av omgivningen (Tilcsik, 2010). I första 

hand förknippas avsiktlig särkoppling med påtryckningar från externa intressenter. Men det 

kan också förekomma när organisationens belöningssystem, såsom bonusar och liknande, är 

konstruerade på ett sådant sätt att de inte premierar den önskade förändringen (Crilly et al., 

2012).  

 

Oavsiktlig särkoppling innebär att det faktiska utfallet skiljer sig från det planerade (Røvik, 

2008). Detta kan uppstå både när externa intressenter har otydliga mål eller genom 

händelser orsakade av organisationen själv, exempelvis att organisationens struktur inte har 

anpassats för syftet eller att genomförandet inte har fått tillräckligt stöd eller uppföljning 

(Crilly et al., 2012). Oklarhet kan även uppstå om implementeringen av en förändring 

delegeras nedåt i organisationen där olika avdelningar skapar sin egen lösning, vilket kan 

leda till särkoppling (Crilly et al., 2012). 
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2.3 Översättningsregler 
Denna studie har som utgångspunkt att det finns återkommande mönster och 

regelbundenheter i hur översättningen av en idé går till. Tanken att varje fall inte är unikt 

återfinns hos bland annat Sahlin-Andersson (1996) som menar att det finns redigeringsregler 

som påverkar hur en idé förflyttas mellan organisationer. Det tycks även finnas 

återkommande mönster i hur översättningarna fungerar inom liknande kontexter (Wæraas 

& Sataøen, 2014). Genom att studera norska sjukhus har Wæraas och Sataøen (2014) funnit 

att översättningarna inom respektive organisation hade slående likheter i sitt utförande. 

Författarna drar slutsatsen att karaktären på branschen avgör hur översättningen ser ut och 

därmed kan översättningarna bli förutsägbara om omständigheterna och kontexten idén 

anländer till är kända.  

 

Røvik (2008) har studerat översättningar inom själva organisationen och har definierat fyra 

grundläggande översättningsregler för hur en idé översätts till den specifika organisationen; 

kopiering, addering, subtrahering och omvandling. Dessa regler fokuserar på hur 

översättningen ser ut inom en organisation, vilket gör dem lämpliga att använda i denna 

studie. Reglerna kan placeras längs ett kontinuum från svag omformning som innebär att 

inga eller få förändringar gjorts, till betydande omformning där idén förändrats i grunden på 

ett sådant sätt att den inte längre är en representation av den ursprungliga idén utan 

framstår som ett helt nytt koncept.  

 
Figur 1: Kontinuumskalan med översättningsreglerna enligt Røvik (2008).  

 

Kopiering syftar till att en idé hämtats från en viss kontext för att placera den i en ny 

organisatorisk kontext med inga eller få förändringar, vilket innebär att en svag omformning 

av idén har skett (Røvik, 2008). Kopiering bygger på tanken att det finns idéer som är 

överlägsna andra och behöver översättas som kopior för att de positiva effekterna ska 

återskapas. En framgångsrik användning av kopiering hänger samman med idéns översätt-

barhet och omformbarhet. Sannolikheten att kopiering sker blir större om idén är enkel, 

abstrakt och väl förankrad i organisationens kontext. Är likheten stor mellan kontexterna 

idén förflyttas mellan är det även sannolikt att det sker lite översättning.  

 

En viss omformning av idén sker när översättaren tar sig frihet att anpassa idén till den nya 

kontexten (Røvik, 2008). Omformningen kommer framförallt till uttryck genom de två 

översättningsreglerna addering och subtrahering. Addering innebär att vissa element läggs 

till idén då den överförs till en organisation. Om idén är abstrakt kan översättningarna 

förtydliga idén och göra idéns element mer explicita än originalet. Røvik (2008) kallar denna 

form av addering för explicering. Subtrahering kan innebära att vissa element dras ifrån den 
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ursprungliga idén då den implementeras. Det kan också handla om att idén görs mer 

abstrakt än originalet och att vissa delars betydelse tonas ned. Addering och subtrahering 

kan ske både avsiktligt och oavsiktligt, med oavsiktligt menas att element läggs till eller dras 

ifrån utan att man egentligen vill det (Røvik, 2008).  

 

Omvandling innebär en betydande omformning av den ursprungliga idén genom ett flertal 

adderingar och/eller subtraheringar (Røvik, 2008). Det kan ske när översättaren har en 

uttryckt intention att enbart använda ursprungsidén som inspirationskälla, eller om 

översättaren låter sig inspireras av flera managementidéer som därmed blandas till något 

helt nytt. 

 

2.4 Teoretisk sammanfattning 
Reglerna i Røviks (2008) analysmodell beskriver hur översättningarna kan se ut inom en 

organisation. Vid en direkt kopiering har ingen eller få översättningar gjorts. Omformning av 

idén sker genom addering eller subtrahering, men båda kan även förekomma samtidigt. Om 

idén modifierats så mycket att den inte längre liknar ursprungsidén har en betydande 

omformning gjorts.   

 

Medan teorin om översättning behandlar hur idéer förändras genom individers olika 

tolkningar, behandlar intern särkoppling huruvida idén omvandlats på grund av bristande 

kommunikation eller felaktig struktur inom organisationen. Blir resultatet ett annat än vad 

som planerades har en form av särkoppling skett, och kan likt översättningarna ske avsiktligt 

eller oavsiktligt (Røvik, 2008). För att närmare utreda varför en särkoppling skett krävs det 

således information om intentionen med förändringen.  

 

Den här studien syftar till att undersöka de tolkningar och översättningar som finns inom en 

enskild organisation, vilket är utgångspunkten för analysmodellen. Eftersom varje individs 

tolkning påverkar idéns utformning kan en översättning ske i alla led, och när en 

översättning skett i ett tidigare led påverkar det idéns utformning då den anländer till nästa 

led i kedjan. Røvik (2008) har funnit ett visst stöd för att idéer inte alltid översätts linjärt 

längs kedjan utan att översättningen kan vara mer sporadisk till sin form. I denna studie har 

vi ändå valt att separera individerna i två kategorier som antas påverka översättningarna på 

olika sätt; individerna som ansvarat för implementeringen och individerna som påverkas av 

införandet i sitt dagliga arbete. Därmed hoppas vi enklare kunna identifiera hur 

översättningarna har skett utan att för den delen bortse ifrån att dessa inte alltid är linjära.  

 

I vår analysmodell har vi satt huvudansvarige för att implementera värdebaserad vård 

(refereras “Ansvarig VBV”) på Akademiska sjukhuset tillsammans med chefscontrollern i 

första ledet i kedjan. Chefscontrollern var med i den första arbetsgruppen som tillkom då 

sjukhuset introducerade värdebaserad vård. Deras tolkning av Porters och Teisbergs (2006) 

ursprungskoncept kommer att influera informationen som förs vidare till de som praktiskt 
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ska tillämpa idén i sitt arbete. I ett första led kommer vi att undersöka deras tolkningar av 

ursprungskonceptet med hjälp av Røviks (2008) fyra översättningsregler, samt söka utreda 

om dessa översättningar varit avsiktliga eller oavsiktliga.  

 

I andra ledet finns de som praktiskt arbetar med värdebaserad vård; avdelningschefen för 

brännskadecentrum samt en överläkare och undersköterska. Røviks (2008) fyra 

översättningsregler används även här för att fastställa om det skett någon ytterligare 

översättning, avsiktlig eller oavsiktlig. Vi undersöker även om det skett någon intern 

särkoppling i det här ledet. Har särkopplingar skett är målet att utreda varför dessa har 

uppkommit samt om det varit en avsiktlig eller en oavsiktlig handling. Fokus kommer att 

ligga på interna särkopplingar som kan bero på organisationens struktur, bristande 

kommunikation från ledningen eller att förändringen inte fått tillräckligt stöd inom 

organisationen. Figur 2 beskriver hur idén värdebaserad vård kommer att studeras på enskild 

organisationsnivå vid avdelningen för brännskadade på Akademiska sjukhuset.  

 

 
Figur 2: Vår analysmodell av översättningsprocessen 
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3. Metod 
Vår undersökning bygger på en kvalitativ studie på brännskadecentrum vid Akademiska 

sjukhuset. En kvalitativ studie passade bra för syftet då vi vill undersöka individernas egen 

uppfattning om värdebaserad vård. Genom att göra djupgående intervjuer kunde vi förstå 

orsaken bakom tolkningarna och tankesätten. När frågorna är komplexa och öppna som i 

vårt fall kan det dessutom vara svårt att få tillförlitlig data utan personlig kontakt (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2009).  

 

3.1 Val av studieobjekt 
Vi sökte efter ett studieobjekt där idén är tillräckligt abstrakt så att den blir möjlig att 

översätta. Värdebaserad vård är beskrivet på ett övergripande sätt utan konkreta riktlinjer 

för hur idén bör appliceras i praktiken. Det är mer ett nytt sätt att tänka än en faktisk 

handlingsplan (Porter & Teisberg, 2006). Därigenom ges stort utrymme för varje mottagare 

att göra sin egen tolkning. Trots att idén är skapad för sjukvården och inte har bytt kontext 

ur branschsynvinkel så har den bytt kontext så tillvida att den flyttats från USA till Sverige. 

Det amerikanska sjukvårdssystemet skiljer sig väsentligt från det svenska systemet, en av de 

största skillnaderna gäller finansieringsmodellen där det amerikanska systemet är privat 

finansierat medan det svenska är offentligt finansierat.  

 

Brännskadecentrum skiljer sig från andra avdelningar genom att de tidigare har arbetat med 

både interdisciplinära team och haft ett helhetsperspektiv på verksamhetsprocesserna, 

vilket gör avdelningen speciell. Av den anledningen menar vi att det var intressant att se 

närmare på hur värdebaserad vård fungerade vid brännskadecentrum eftersom det 

förhoppningsvis blir tydligare vad som skiljer värdebaserad vård från tidigare idéer.  

 

3.2 Intervjuplan 
Vi har valt att använda öppna riktade intervjuer eftersom respondenten då ges möjlighet att 

resonera om konceptet inom det teoretiska ramverket (Lantz, 2013; Saunders et al., 2009). 

Vi utformade en intervjuplan med utgångspunkt i den teoretiska referensramen för att 

säkerställa intervjuernas kvalitet. Intervjuplanen innehöll öppna och övergripande frågor för 

att fånga upp eventuella inslag vi inte känner till och följdfrågorna formulerades med 

referensramen som utgångspunkt. För att säkerställa att vi skulle få svar på studiens syfte 

utformades en checklista med alla viktiga punkter från analysmodellen som fylldes i under 

intervjun. 

 

3.3 Val av respondenter 
För att få kvalitet i studien var det viktigt att vi intervjuade ett representativt urval individer 

som kunde beskriva arbetet med att införa värdebaserad vård, såväl från ett teoretiskt som 

från ett praktiskt perspektiv, liksom från olika hierarkiska nivåer i organisationen. Urvalet 

gjordes målmedvetet baserat på det egna omdömet, vilket lämpar sig vid unika studier där 
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det är relevant att välja ut ett fall som passar med syftet (Saunders et al., 2009). Genom att 

välja ut nyckelpersoner med god kännedom om förändringsprojektet både från ett lednings-

perspektiv och ett utförarperspektiv har vi försökt öka validiteten i studien. Vi fick tillfälle att 

intervjua samtliga respondenter som vi önskade få tala med.  

 

Vi valde att intervjua den huvudansvarige för implementeringen av värdebaserad vård på 

Akademiska sjukhuset för att få en övergripande bild av konceptet och avsikterna med 

implementeringen. Han är också verksam på brännskadecentrum som överläkare i 

plastikkirurgi. Chefscontrollern har deltagit i en av de interdisciplinära arbetsgrupperna som 

bildades på sjukhuset vid införandet av värdebaserad vård. Han kan på så vis komplettera 

bilden med de ekonomiska aspekterna ur ett sjukhusledningsperspektiv samt genom sin 

insikt i det praktiska arbetet. För att få en bild av hur det planerade konceptet tagits emot i 

praktiken intervjuades avdelningschefen på brännskadecentrum, en överläkare i 

plastikkirurgi samt en undersköterska som arbetar på avdelningen och deltagit i arbets-

gruppen för införandet av värdebaserad vård.  

 

3.4 Operationalisering 
Med utgångspunkt i Porter och Teisbergs (2006) beskrivning av värdebaserad vård 

formulerades en checklista som fanns med under intervjun. Checklistan bestod av de 

komponenter som utgör grunden i värdebaserad vård, samt Røviks (2008) översättnings-

regler. Utgångspunkten var att utreda var i processen översättningarna har gjorts, vilka 

översättningar som gjorts, samt om det har förekommit särkoppling.  

 

Målet med intervjuplanen för huvudansvarige för införandet av värdebaserad vård och 

Akademiska sjukhusets chefscontroller var att klargöra för hur planeringen faktiskt såg ut 

och om avsikten varit att införa alla delar i värdebaserad vård eller endast delar av 

konceptet, samt hur dessa delar valts ut. För att se om det förekommit översättningar redan 

i planeringsfasen utgick vi från följande frågor: “Vad ville ni uppnå med förändringen?” och 

“Hur har förändringen genomförts?”. Intervjuplanen för de som arbetar med värdebaserad 

vård i praktiken; avdelningschefen på brännskadecentrum, överläkaren samt under-

sköterskan, såg annorlunda ut. Målet var att undersöka hur deras dagliga arbete har 

påverkats av den planerade förändringen, och om förändringen i praktiken fungerat som det 

var tänkt. Därmed ställdes frågor som: “Hur har förändringen påverkat ditt arbete?” och “Är 

det någonting i förändringen som har varit särskilt svårt att utföra?”. Fullständigt 

frågeformulär och checklista finns i bilaga 1 och 2. 
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3.5 Datainsamling 
3.5.1 Insamling av primärdata 

Inför varje intervju informerades respondenten i ett mail om vilka vi är, studiens syfte, samt 

ett telefonnummer de kunde nå oss på vid frågor. Genom att ge respondenterna en 

överblick över vad intervjun handlar om i förväg skapas en trygghet genom att 

intervjusituationen blir mer förutsägbar (Lantz, 2013). I informationsbladet informerat vi om 

att studien inte har för avsikt att söka information om enskilda patienter eller på något annat 

sätt röja konfidentiell patientrelaterad information. Respondenterna blev vid intervjutillfället 

tillfrågade om det gick bra att vi spelade in intervjun; samtliga respondenter gav sitt 

samtycke till inspelning. 

 

Båda skribenterna närvarade under samtliga intervjuer. En ansvarade för att leda intervjun 

med hjälp av frågeformuläret medan den andra följde upp svaren med hjälp av 

analysmodellen i form av en checklista. Vi ställde följdfrågor för att utreda orsaken till att 

vissa delar tagits bort eller lagts till, och först när checklistan var uppfylld avslutades 

intervjuerna. Intervjuerna genomfördes i avskilda utrymmen utan väsentliga störnings-

moment och vi hade möjlighet att låta respondenterna tala fritt. 

 

Att respondenten ibland anpassar sina svar utifrån vem som frågar diskuteras ibland som 

intervjuareffekten. Ett sätt att överkomma detta och skapa förtroende är genom personlig 

kontakt (Lantz, 2013), därför genomfördes alla intervjuer genom individuella besök. Inför 

och efter intervjuerna gick vi igenom ett formulär där vi kontrollerade om vi uppfattade 

respondenten som nervös eller otrygg i intervjusituationen, eller om vi uppfattade att 

respondenten hade anpassat sina svar på något vis. Vi frågade oss också om vi, genom vårt 

agerande, hade påverkat respondentens svar eller om vi hade avvikit ifrån vår strategi under 

intervjuns gång. Vi fann inte att någon intervju hade påverkats negativt av någon av dessa 

faktorer men vi upplevde att respondenterna som var involverade i planeringen av 

värdebaserad vård generellt var mer positivt inställda till förändringen än de respondenter 

som var involverade i införandet av värdebaserad vård.  

 

3.5.2 Bearbetning av rådata 

Efter att intervjuerna avklarats transkriberades samtliga inspelningar. Datan behandlades 

genom att utforma lämpliga kategorier och därefter sortera informationen under respektive 

kategori. Denna metod ger en överblick över resultatet och förenklar identifieringen av 

relevanta kopplingar (Saunders et al., 2009). De kategorier vi ansåg vara mest lämpliga att 

dela in resultatet efter var de ursprungliga komponenterna i konceptet med värdebaserad 

vård, som hämtades från det teoretiska ramverket. Därefter analyserades varje kategori med 

hjälp av analysmodellen för att se hur idén har översatts och om det har förekommit någon 

särkoppling. 
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3.5.3 Sekundär data 

För att kunna bedöma trovärdigheten och validera intervjuerna har vi sökt annan 

dokumentation utöver primärdatan. Vi följde debatten i branschtidningarna Läkartidningen 

och Dagens medicin. Vi gick även igenom Akademiska sjukhusets personaltidning, Ronden, 

för att ta reda på vad som skrivits om införandet av värdebaserad vård och använda till vår 

empiri. Den sekundära datan användes för att sätta in vår studie i ett sammanhang som en 

jämförelsegrund och för att bestyrka våra respondenters svar.  

 

3.6 Metodkritik 
Implementeringen av värdebaserad vård är fortfarande under utveckling på brännskade-

centrum. Resultaten av arbetet har därmed inte blivit framträdande ännu och kan inte 

utvärderas ordentligt förrän mer tid har gått. Utan det i åtanke finns det en risk att våra 

slutsatser blir felaktiga. Hur en idé har översätts kan även påverkas av externa intressenter 

eller tidigare översättningar.  I denna studie har vi valt att inte studera dessa närmare men 

är medvetna om att det kan ha påverkat vårt resultat.  

 

På brännskadecentrum arbetar ett stort antal professioner, varav några kräver lagreglerad 

legitimering. De professionella rollerna ställer särskilda krav på individerna som de måste 

beakta i sin yrkesutövning. Vi har av omfattningsskäl valt att inte gå närmare in på yrkes-

rollernas påverkan på översättningen men de har sannolikt haft viss påverkan på vårt 

resultat. 

 

Respondenterna kan ha varit positivt inställda till arbetet med värdebaserad vård så här i 

starten och det kan ha påverkat deras svar. Vi ser en risk med att de respondenter som 

arbetat med planeringen velat framställa arbetet på ett så positivt sätt som möjligt. Det finns 

även en risk att respondenterna undvikit att ta upp vissa viktiga detaljer, antingen på grund 

av otydliga frågor från vår sida eller för att det varit ett känsligt ämne. För att öka 

tillförlitligheten har vi jämfört svaren mellan respondenterna för att se om svaren skiljer sig i 

fakta, samt i den utsträckningen det gått använt oss av sekundära källor för att bestyrka 

påståenden.  

 

Kritik kan riktas mot att intervjuerna var få för att kunna dra långtgående slutsatser. 

Eftersom vi enbart valt att intervjua personer som är direkt inblandade i projektet riskerar vi 

att missa individer som kan ha varit kritiskt inställda till idén. Fler intervjuer med anställda 

som inte varit direkt involverade i projektet med att implementera värdebaserad vård på 

brännskadecentrum kunde eventuellt gett oss en annan bild av processen.   

 

  



13 
 

4. Värdebaserad vård 
I det här avsnittet presenterar vi managementidén värdebaserad vård följt av en kort 

beskrivning av hur vården är strukturerad i Sverige samt en genomgång av studieobjektet. 

Därefter sammanställs resultaten från vår studie tillsammans med sekundär data för att ge 

en heltäckande bild av hur värdebaserad vård fungerar på brännskadecentrum.  

 

4.1 Introduktion värdebaserad vård 

Värdebaserad vård introducerades i USA av professorerna Michael E. Porter och Elizabeth 

Olmsted Teisberg. Porter är filosofie doktor i företagsekonomi och arbetar som professor vid 

Harvard Business School och Teisberg är filosofie doktor i ekonomiska kvalitetstekniker och 

arbetar som professor vid The Dartmouth Center for Health Care Delivery Science.  

 

Porter och Teisberg (2006) introducerade konceptet med värdebaserad vård som en lösning 

på de problem den amerikanska sjukvården haft med låg kvalitet trots stigande kostnader. 

Grunden till misslyckandet menar författarna är den konkurrensutsatta marknaden som 

fokuserat alltför mycket på vinster och lönsamhet. Vinsterna skulle komma genom att 

maximera antalet patienter, vilket bidrog till den dåliga servicen. Sjukvården styrdes även 

hierarkiskt med tydligt uppdelade avdelningar och standardiserade arbetssätt med fokus på 

enskilda interventioner, vilket försvårade holistiska sjukdomsutredningar. Istället menar 

författarna att konkurrensen bör handla om värdet som ges till patienterna, baserat på deras 

behov. Värdebaserad vård går ut på att ge patienterna bästa möjliga vård till lägsta möjliga 

kostnad, vilket mäts i hälsoutfall per krona. Genom att arbeta bort den uppdelning som finns 

inom vården och skapa bättre helhetslösningar, med exempelvis sammanslagna 

ersättningar, ska patientens behov sättas i fokus samtidigt som kvaliteten ökar (Porter & 

Teisberg, 2006). 

 

I Sverige har tidigare försök med att reformera sjukvården inte riktigt gett de effekter som 

eftersträvats. Under 80- och 90-talet infördes reformer med inspiration från den privata 

sektorn, kallat New Public Management, med syftet att sänka kostnaderna i vården. Den 

offentliga sektorns ineffektivitet skulle lösas genom att imitera marknadsmekanismer och 

införa kostnadseffektiviseringsprogram, samt betala ut ersättningar till sjukhusen baserat på 

antalet åtgärder som utfördes. Resultatet blev sämre kvalitet på servicen och ökade 

kostnader, och modellen har börjat få allt större kritik (Blomgren & Sahlin, 2007). 2013 

skrevs ett upprop som en protest mot ekonomistyrningen som fanns inom vården; 

majoriteten av de 9000 personer som skrev under var läkare (Makdessi & Halmin, 2013). 

 

4.1.1 Om idén 

Implementeringen av värdebaserad vård bygger på sex komponenter som är beroende av 

varandra och ömsesidigt förstärkande (Porter & Teisberg, 2006). Den första komponenten 

handlar om att omorganisera vården runt patientens medicinska behov genom att skapa 
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mer integrerade enheter. Varje enhet bör tillhandahålla team, bestående av både klinisk och 

icke-klinisk personal, med kapacitet att ta hand om patientens hela vårdcykel. Idag är 

sjukvården vanligtvis organiserad utifrån discipliner och patienten flyttas mellan avdelningar 

beroende på vilka åtgärder som behöver göras.  

 

Porter och Teisberg (2006) berättar att för att få teamen att prestera maximalt krävs att 

utfallen mäts på ett bra sätt, vilket den andra komponenten handlar om. Den räknar fram 

patientvärdet, det vill säga hälsoutfallet per investerad krona. Det är dock viktigt att 

parametrar som är av betydelse för patienten, till exempel oro, också är de som mäts. Den 

tredje komponenten behandlar prisbilden. Enligt författarna undermineras incitamentet att 

ge patienten en holistisk vård av att sjukhusen får betalt för behandlingarna separat. En 

sammanslagen betalning som täcker hela patientens behov ökar incitamentet till samarbete 

mellan avdelningar och professioner. Den fjärde komponenten går ut på att skapa ett 

integrerat vårdsystem mellan olika vårdutövare så som primärvård och sjukhusvård. För att 

uppnå detta behöver vårdutövarna definiera och koncentrera sin service, samt bygga ett 

system för att integrera dessa. Den femte komponenten handlar om att utöka den 

geografiska spridningen för att ge så många som möjligt tillgång till vård. Den sista 

komponenten innebär att implementera IT-plattformar som inte längre är uppbyggda efter 

avdelning, utan integrerade i varandra och således byggda på en helhetssyn av vården. IT-

systemen ska vara ett stöd i arbetet för alla de föregående komponenterna. Att ställa om till 

värdebaserad vård är genomgripande och kräver ett helt nytt tankesätt och en ny 

organisering (Porter & Teisberg, 2006).  

                   

 
Figur 3: Komponenterna i Värdebaserad vård och deras ömsesidiga påverkan. 
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4.2 Vården i Sverige 
Ansvaret för svensk sjukvård delas mellan stat, landsting och kommun. Landstingen har 

ansvaret för att organisera vården så att alla medborgare får tillgång till vård. Kommunerna 

ansvarar för vård och omsorg av äldre, för stöd och omsorg för patienter som har blivit 

färdigbehandlade inom sjukvården. Staten ansvarar för att värna hälsa och välfärd genom 

bland annat Socialstyrelsen och för tillsyn av vården samt för sjukförsäkringen. Landstingens 

verksamhet finansieras av landstingsskatten, kommunernas och statens verksamhet 

finansieras av kommunalskatten (Regeringen, 2015). En patients sjukvårdscykel kan således 

sträcka sig från ett besök på en vårdcentral (landsting) till ett sjukhusbesök (landsting) för att 

sedan följas av vård på sjukhem (kommunen). Återbesök kan göras antingen på sjukhusen 

eller på vårdcentraler. Sjukförsäkringen (staten) betalar ut sjukersättningen eller 

aktivitetsersättning till den som inte kan arbeta på grund av sjukdom. Varje del av 

sjuksystemet arbetar med en egen budget, vårdcentralerna har sin och sjukhusen har sin. 

Akademiska sjukhuset har till exempel har ett årligt anslag på fem miljarder kronor 

(Chefscontroller, 2015). 

 

Som vi nämnde i inledningen har uppdelningen och den bristande samordningen inom 

svensk sjukvård börjat uppmärksammas (Ivo, 2015a, 2015b). En samverkansorganisation vid 

namn Sveus etablerades i Sverige 2013 och är förmodligen en betydelsefull del i arbetet med 

att införa värdebaserad vård (Sveus, 2015). Däremot ligger deras del i översättnings-

processen utanför vår studies avgränsningar. Sveus är ett samarbetsorgan för ett femtiotal 

organisationer, bland annat ett antal landsting, försäkringskassan, socialdepartementet, ett 

antal kvalitetsregister och patientföreningar. För att få en patientfokuserad vård krävs det 

att sjukvårdens styrning, i form av uppföljning och ersättning, blir mindre fokuserad på 

enskilda vårdkontakter och produktivitet, och mer fokuserad på uppnådda hälsoresultat och 

resursåtgången för hela vårdkedjor (Sveus, 2015). För att skapa bättre möjligheter för 

landsting och vårdgivare arbetar Sveus med att utveckla ett nytt ersättningssystem. Men det 

är svårt att få till i praktiken i en så komplex verksamhet som sjukvården (Ansvarig VBV, 

2015). 

 

4.2.1 Om Akademiska sjukhuset 

Akademiska sjukhuset är Uppsala läns landstings länssjukhus och ett universitetssjukhus 

med många högspecialiserade verksamheter. Här arbetar cirka 8000 personer och sjukhuset 

har över 900 vårdplatser. Sjukhuset tar emot 600 000 öppenvårdsbesök och genomför 30 

000 operationer per år (Akademiska sjukhuset, 2015). Den amerikanska konsultfirman 

Boston Consulting Group introducerade konceptet värdebaserad vård i Sverige i samarbete 

med Karolinska Institutet (Boston Consulting Group, 2013). Under 2013 påbörjades arbetet 

med att införa värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset (Akademiska sjukhuset, 2013) 

Sjukhuset beslutade att arbeta med 12 patientprocesser och att implementeringen skulle 

delas upp till att omfatta 3 grupper per implementeringsomgång, brännskadecentrum ingick 
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i den andra omgången och sjukhuset räknar med att ha infört värdebaserad styrning i 

patientprocesserna per 2018 (Ansvarig VBV, 2015; Akademiska sjukhuset, 2013). 

 

4.2.2 Om Brännskadecentrum 

Akademiska sjukhuset har två rikssjukvårdsuppdrag, varav det ena gäller brännskadevård. 

Socialstyrelsens rikssjukvårdsnämnd beslutar om tilldelning av rikssjukvårdsuppdrag till ett 

eller två sjukhus i Sverige. Anledningen är att Socialstyrelsen vill få bättre resursutnyttjande 

samt att säkerställa att viss högspecialiserad vård håller tillräckligt hög kvalitet 

(Socialstyrelsen, 2015).  

 

Brännskadecentrum har ett rikssjukvårdsuppdrag sedan 1 januari 2010, det innebär att 

patienter remitteras till avdelningen från hela landet (Socialstyrelsen, 2009). Brännskade-

centrum har så länge den har funnits arbetat interdisciplinärt då vård av brännskador inte 

utgör en egen specialitet. För att behandla en brännskada krävs en kombination av 

intensivvårdsläkare, narkospersonal, plastikkirurger och många andra (Ansvarig VBV, 2015; 

Avdelningschefen, 2015). Patienterna befinner sig på avdelningen och olika specialiteter 

kommer till patienterna, istället för tvärtom som är vanligt på andra avdelningar.  

 

Ansvarig för värdebaserad vård (2015) beskriver att han under sin tid på Akademiska 

sjukhuset har jobbat sig igenom många managementidéer, bland annat TQM, God vård, lean 

management och nu värdebaserad vård. Brännskadecentrum har jobbat intensivt med lean 

management men det har alltid varit svårt att förklara för sjukvårdspersonalen hur ett 

processfokus kan göra det bättre för patienterna. Fokuset har upplevts ligga på mindre 

frågor som att få bort onödiga arbetsmoment.  

 

Vissa element från arbetet med lean management finns fortfarande kvar på avdelningen och 

har inkorporerats i arbetet med värdebaserad vård. Flödestavlan, som summerar 

avdelningens dagliga styrning, är en sådan kvarleva. Den ger en helhetsbild över verksam-

heten så alla berörda kan ta del av relevant information (Avdelningschef, 2015). 

 

4.3 Värdebaserad vård på brännskadecentrum 
Ansvarig för värdebaserad vård (2015) berättar att brännskadecentrums arbete med att 

införa värdebaserad vård startade i april 2014 med att det utsågs en interdisciplinär 

arbetsgrupp bestående av bland annat plastikkirurger, sjukgymnaster, undersköterskor, 

arbetsterapeuter, administrativ personal och personal från ekonomiavdelningen. Gruppen 

består även av patientrepresentanter. Gruppens uppdrag är att kartlägga hur patient-

processen (patientens väg genom vårdkedjan) ser ut och att diskutera möjliga förbättringar 

för patienten. I uppdraget ingår också att ta fram mått för förbättringar samt att 

implementera måtten. Måtten är av olika karaktär, dels utfallsmått som beskriver 

exempelvis komplikationer efter en operation, processmått som beskriver hur väl riktlinjer 
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för vård följs och till slut patientmått som ger en bild av hur patienten har upplevt vården 

(Ansvarig VBV, 2015). 

 

4.3.1 Patienten i fokus 

Porter och Teisberg (2006) identifierade behovet av att ha enheter som är organiserade runt 

patienten och därmed får en övergripande syn på patientens hela vårdbehov. Ansvarig för 

värdebaserad vård (2015) säger att den gamla uppdelningen utifrån avdelningarnas 

specialitet gjorde att patienter flyttades mellan olika enheter vilket försvårad en helhets-

bedömning och i sämsta fall föll patienten mellan stolarna.  

 

Det är värt att notera att brännskadecentrum skiljer sig från andra avdelningar på 

Akademiska sjukhuset genom att den alltid har arbetat interdisciplinärt (Ansvarig VBV, 

2015). Organisationen är centrerad runt patienten, patienten upptar någon av avdelningens 

sju vårdplatser och läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, psykologer och annan personal 

kommer till avdelningen för att behandla patienterna. Däremot finns inslag av den gamla 

verksamhetsindelade organisationen kvar, då till exempel läkarnas arbete fortfarande 

betalas av respektive verksamhetsområde (Avdelningschef, 2015).  

 

Följsamheten mot Porter och Teisbergs förslag om att organisera vården runt patienten är 

därför stor. Trots det säger Avdelningschefen (2015) att införandet av värdebaserad vård 

medförde ett väsentligt perspektivskifte. Tidigare hade brännskadecentrum arbetat med att 

förbättra processer men då utifrån verksamhetens arbetsrutiner. Numera fokuserar 

avdelningen på patientens perspektiv, till exempel oro inför smärtsamma omläggningar, när 

möjligheter till förbättringar diskuteras (Ansvarig VBV, 2015; Avdelningschef, 2015, 

Undersköterska, 2015).  

 

I brännskadecentrums nya värdebaserade arbetsgrupp ingår också, förutom sjukvårds-

personal, tidigare patienter eller deras anhöriga. Ansvarig för värdebaserad vård (2015) 

säger att patientdeltagandet har blivit väldigt uppskattat och bedömer det som kanske den 

viktigaste delen i processen med att kartlägga patientbehoven. Patienterna har tillfört 

tidigare okänd kunskap om vad som är av betydelse för patientupplevelsen. Varje 

arbetsgrupp har också en styrgrupp bestående av verksamhetschefer från de kliniker 

personalen kommer ifrån eftersom de har det yttersta ansvaret för budgeten.  

 

Arbetsgruppen har ansvar för att kartlägga patienten utifrån ett helhetsperspektiv. Deras 

jobb är att ta fram förbättringsförslag, samt att identifiera utfallsmått som är relevanta och 

kan jämföras internationellt (Ansvarig VBV, 2015). Att arbeta i grupp har visat sig ge bra 

resultat men det är tidskrävande och ofta svårt att få till. “Det går inte idag när varje 

undersköterska och sköterska får jobba övertid för att det är så mycket. Frågar man de som 

bestämmer tycker de säkert att det utrymmet finns för att jobba med det här men vardagen 

skiljer sig. Den luften i systemet finns inte.” (Överläkare, 2015).  
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Ansvarig för värdebaserad för vård (2015) säger att en följd av introducerandet av 

arbetsgrupperna var att hierarkierna inom organisationen plattades till. “Det är därför vi gör 

värdebaserad vård, för att hitta ett annat sätt att jobba som bryter den hierarkiska 

strukturen som inte är bra för patienterna.” (Ansvarig VBV, 2015). Sjukhuset hade tidigare 

sett att den hierarkiskt styrda organisationen orsakade problem med helhetssyn och det gick 

ut över patienterna. Genom att de personer som har beslutanderätt involverades i 

arbetsgrupperna blev det enklare och smidigare att få igenom förslag (Ansvarig VBV, 2015). 

 

4.3.2 Mäta utfallet: hälsoutfall per krona 

För att få sjukvården att prestera maximalt och arbeta mot uppsatta mål krävs det att 

resultaten mäts på ett bra sätt (Porter & Teisberg, 2006). Författarna menar att bästa 

förbättringarna sker om teamet kan jämföra sig över tid och mot andra.  

 

Våra respondenter berättar att svensk sjukvård länge har mätt diverse kvalitetsmått som till 

exempel överlevnad efter fem år eller komplikationer efter operationer. Det finns kvalitets-

register med flera hundra olika parametrar som sammanställts en gång per år. Ansvarig för 

värdebaserad vård (2015) säger att registren däremot inte har använts i det dagliga 

förbättringsarbetet i någon större utsträckning innan värdebaserad vård infördes. Kostnad 

per patient är ett liknande mått som använts tidigare av Akademiska sjukhusets chefs-

controller. Men det måttet bör användas för att mäta hela patientens vårdcykel, mellan olika 

vårdinstanser, för att vara optimalt (Chefscontroller, 2015).  

 

Enligt Porter och Teisbergs (2006) idé är inget av de ovanstående måtten irrelevanta men 

eftersom värdebaserad vård utgår från hur det går för patienten blir mått av denna typ 

särskilt viktiga att mäta. Våra respondenter berättar att parametrar som trygghet, smärta 

och oro har visat sig vara viktig för patientupplevelsen, men att dessa inte tidigare har mätts. 

Chefscontrollern (2015) nämner till exempel att ökad trygghet kan leda till att patienten äter 

bättre och därmed har mer energi till läkningsprocessen som då också går fortare. 

Arbetsgruppen på brännskadecentrum har nyligen tagit fram ett antal sådana patientmått 

för att identifiera förbättringsområden och gruppen arbetar med att bestämma hur de ska 

mäta och följa upp parametrarna (Ansvarig VBV, 2015; Avdelningschef, 2015).  

 

Arbetet med att mäta parametrarna och registrera dem hamnar hos personalen på golvet 

(Undersköterska, 2015). För att få tillförlitlig data behöver dock samtliga vara engagerade i 

att samla in datan, vilket kan vara en utmaning. Många av managementidéerna som 

implementerats tidigare har medfört att personalen idag arbetar med att registrera måtten i 

flera olika system. För att komma runt det krävs det förmodligen att vinningen med måtten 

kommuniceras till de anställda som måste utföra arbetet ordentligt (Undersköterska, 2015). 

 

Eftersom måtten är nya kommer det att dröja innan det finns tillräckligt mycket insamlad 

data för att kunna dra några slutsatser från dem och använda dem i förbättringsarbetet 
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(Ansvarig VBV, 2015; Undersköterska, 2015). Brännskadecentrum arbetar också sedan 

tidigare med processmått för att utveckla arbetsrutiner men arbetet är manuellt och saknar 

integration mot patientmåtten (Avdelningschef, 2015; Överläkare, 2015; Undersköterska, 

2015).  

 

Porter och Teisberg (2006) beskriver att måtten både är till för att förbättra sjukvården och 

för att räkna fram ett patientvärde som definieras som hälsoutfallet per investerad krona. 

Förutom att vården blir bättre så är det också det mest effektiva sättet att minska 

kostnaderna för sjukvården (Porter & Teisberg, 2006). I den svenska sjukvården har just den 

här biten blivit nedtonad (Ansvarig VBV, 2015). Att beräkna hälsoutfall per krona är också en 

av delarna i värdebaserad vård som Chefscontrollern (2015) tror kommer att blir svårast då 

strukturen i svensk sjukvård då olika huvudmän gör det mycket svårt att följa patientens hela 

sjukvårdscykel. För en gammal människa kan vårdcykeln börja på ett vårdhem (kommunen), 

gå via en vårdcentral (primärvården, landsting) till ett sjukhus (slutenvård, landsting) för att 

sedan återgå till ett vårdhem (kommun). 

 

Att enbart mäta hälsoutfallet räcker inte, man måste återkoppla för att hela tiden förbättras, 

vilket Porter och Teisberg (2006) menar är orsaken till att hälsoutfallet ska mätas. 

Författarna uttrycker att de anställda motiveras bättre om de får konkret data att jämföra 

med. Chefscontrollern (2015) berättar att utifrån detta har något som kallas god praxis vuxit 

fram. Mätningarna visar vilka metoder som ger bästa utfallen, och då detta är bekräftat 

sprids det till samtliga som måste börja använda metoden. På det sättet utvecklas 

procedurerna hela tiden och förbättrar samtidigt totalutfallet (Chefscontroller, 2015). Utan 

mätningarna går det inte att veta vad som kan göras för att förbättra hälsoutfallet.  

 

4.3.3 Sammanslagen ersättning 

Enligt Porter och Teisberg (2006) undermineras incitamentet att ge patienten en holistisk 

vård av hur sjukhusen idag får betalt. En sammanslagen ersättning som täcker hela 

patientens behov ökar incitamentet till samarbete mellan avdelningar och professioner 

(Porter & Teisberg, 2006). Syftet med en sammanslagen ersättning är att få ner de totala 

kostnaderna för vården. Tanken är att om patienten sköts väl i den inledande fasen kan 

antalet komplikationer minska och därigenom även kostnaderna (Ansvarig VBV, 2015).  

 

Det finns betydande skillnader mellan hur ersättningssystemen i USA och Sverige ser ut. 

“Och där har det amerikanska systemet det mycket lättare, patienterna är försäkrade och 

ingår då i ett system där man kan erbjuda all typ av sjukvård; primärvård och sjukhusvård, 

där vi i Sverige istället har massa olika huvudmän. Då kan de se patienten som en kostnad i 

hela systemet.” (Chefscontroller, 2015). I det amerikanska sjukvårdssystemet finns, till 

skillnad från det svenska, därför möjligheten att följa patienternas totala sjukvårdscykel och 

därmed arbeta värdebaserat på alla nivåer (Chefscontroller, 2015).  

 



20 
 

Tidigare ersattes Akademiska sjukhuset enligt DRG-modellen (diagnosrelaterade grupper), 

där vårdkontakter sorterades in i grupper efter hur kostnadskrävande åtgärderna är och 

ersätts därefter (Chefscontroller, 2015). Ersättningen utgick med ett förutbestämt belopp, 

oavsett om operationen visade sig var komplicerad och krävde mer insatser än väntat. Även 

om vårdpersonalen i varje enskild situation har patientens bästa för ögonen var 

ersättningssystemet utformat på ett sådant sätt att en enkel och snabb operation gav mer 

betalt än en komplicerad och tidskrävande operation. Akademiska sjukhuset har idag bytt till 

ett fast anslag baserat på den demografiska utvecklingen och prognoser om den medicinska 

utvecklingen uppräknat med ett jämförande index (Chefscontroller, 2015). 

 

Akademiska sjukhuset och brännskadecentrum har påbörjat arbetet med att införa en 

sammanslagen ersättning, men i en liten skala. Trots att det inte går att direkt påvisa en 

kostnadsbesparing på Akademiska sjukhuset eller brännskadecentrum och i sämsta fall 

innebär en kostnadsökning för just sjukhuset eller avdelningen så innebär systemet med 

värdebaserad vård en väsentlig förbättring för vården som helhet (Chefscontroller, 2015; 

Avdelningschef, 2015; Ansvarig VBV, 2015). 

 

Avdelningschefen (2015) säger att i och med att brännskadecentrum har ett rikssjukvårds-

uppdrag kommer de flesta av deras patienter från andra landsting som betalar en avgift per 

dygn till brännskadecentrum för vården. Intäkterna gör att brännskadecentrum har större 

möjlighet att finansiera och implementera förändringar jämfört med andra avdelningar på 

sjukhuset. Införandet av värdebaserad vård medförde inga skillnader i ekonomins 

utformning, men däremot skillnader i synsätt på vad som får kosta och vad som ingår i 

vården. Just nu finns en patient på avdelningen med väldigt svåra brännskador och denne 

behövde hjälp med meditation och mindfulness för att må bättre (Avdelningschef, 2015). 

Tidigare skulle budgeten ha satt stopp men i och med det förändrade perspektivet som kom 

med värdebaserad vård har avdelningen anställt en yogainstruktör. Det nya värdebaserade 

tankesättet har börjat visa sig på fler ställen. Inköpsansvarige för brännskadecentrum har 

börjat köpa in lite dyrare bandage, som är bättre för patienten och i bästa fall ger kortare 

sjukhusvistelse. Det kan till och med spara sjukhuset pengar om en vårdplats på avdelningen 

kostar mer än det dyrare bandaget, men med det gamla systemet gick det bara att köpa in 

det billigaste om man skulle följa budgeten (Avdelningschef, 2015; Undersköterska, 2015).  

 

4.3.4 Integrerat vårdsystem 

Porter och Teisberg (2006) menar att det finns en betydande fragmentering i det nuvarande 

sjukvårdssystemet i USA. Många enheter bidrar till bristande helhetssyn och det kan i sin tur 

leda till dubbelarbete och resursslöseri.  

 

Rikssjukvårdsuppdragets syfte är att centralisera högspecialiserad vård för att åstadkomma 

bättre utfall för de svårast skadade patienterna (Prop. 2005/06:73). Rikssjukvårdsuppdraget 

specificerar vilka patienter som skall remitteras till brännskadecentrum på Akademiska 
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sjukhuset, patienter med mindre och enklare brännskador ska vårdas på sina lokala sjukhus. 

Överläkaren (2015) förklarar att brännskadecentrum behandlar patienterna så länge 

kriterierna för rikssjukvårdsuppdraget består. Brännskadecentrum håller veckovis kontakt 

med remitterande landsting och rapporterar patientens status och behandlingsplan. Vid 

utskrivning intensifieras kontakten och i särskilda fall får personal från det remitterande 

landstinget besöka patienten på brännskadecentrum innan denne flyttas till hemorten 

(Överläkare, 2015). 

 

Landsting som remitterar sina patienter betalar en kostnad på cirka 55 000 kr per dygn per 

patient till brännskadecentrum (Avdelningschef, 2015). Ibland kommer det patienter som 

avdelningen inte kan ta emot på grund av platsbrist, och man blir tvungen att skicka 

patienten till Linköping som är det andra sjukhuset i Sverige med rikssjukvårdsuppdrag 

(Överläkare, 2015). Det förekommer att landsting själva behandlar patienter som enligt 

kriterierna för rikssjukvårdsuppdraget ska remitteras till brännskadecentrum. Ett tiotal 

gånger per år överförs dessa patienter till brännskadecentrum i ett senare skede, då är ofta 

skadan svårare att behandla än om den hade fått korrekt vård från början (Överläkare, 

2015). 

 

Överläkaren (2015) menar att rikssjukvårdsuppdraget inte är tillräckligt tydligt angående hur 

länge brännskadecentrum ansvarar för patienter som vårdats hos dem. Brännskadecentrum 

har tolkat att uppdraget medför ett uppföljningsansvar och de vill träffa tidigare patienter på 

ettårskontroller. Remitterande landsting är ibland inte villiga att betala för den här 

uppföljningen. 

 

4.3.5 Utöka geografisk spridning 

För att ge så många som möjligt tillgång till bra vård behövs en större geografisk spridning av 

vården. I USA handlar det om att se till att så många människor som möjligt som behöver 

vård faktiskt också får det (Porter & Teisberg, 2006). 

 

Chefscontrollern (2015) beskriver att den amerikanska sjukvården i grund och botten är 

efterfrågestyrd, medan den svenska är utbudsstyrd vilket innebär att professionen 

tillsammans med riktlinjer från Socialstyrelsen bestämmer vad som är god 

vård.  “Professionen styr mycket mer här ... medan i USA så kan du få en MR [magnet-

röntgen] om du betalar för det.” (Chefscontroller, 2015). Den svenska sjukvården har 

problem med tillgänglighet. Från politiskt håll försöker man korta ner vårdköerna, men det 

kan slå fel och bidra till att de patienter som behöver vården mest inte får den 

(Chefscontroller, 2015). 

 

Akademiska sjukhuset tar emot patienter i behov av högspecialiserad vård från Uppsala-

Örebroregionens upptagningsområde. Brännskadecentrum har också ett nära samarbete 

med regionen men tar genom sitt rikssjukvårdsuppdrag också emot patienter från hela 
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landet. Ansvarig för värdebaserad vård (2015) berättar att de försöker engagera regionen i 

ett tidigt skede i arbetet med att införa värdebaserad vård. Det finns en önskan att involvera 

regionen mer och även involvera primärvården och kommunerna. Det svenska systemets 

utformning med olika huvudmän och olika landsting utgör dock ett betydande hinder 

(Chefscontroller, 2015). 

 

4.3.6 IT-stöd 

IT-systemet ska enligt Porter och Teisberg (2006) ha en understödjande funktion till övriga 

komponenter. Akademiska sjukhuset använder idag, i likhet med ytterligare åtta landsting, 

journalssystemet Cosmic (Ljunghall, 2014). Landstingens system är inte ihopkopplade med 

varandra. Inom Uppsala läns landsting finns det vårdcentraler som använder andra 

journalsystem. En del remisser som kommer från andra landsting, eller enheter som inte 

använder Cosmic, kommer på papper eller via fax om det är bråttom och elektronisk 

bearbetning saknas (Avdelningschef, 2015).  

 

Samtliga av våra respondenter konstaterar att integreringen och moderniseringen av IT-

systemen är en av de största utmaningarna när det gäller införandet av värdebaserad vård 

(Chefscontroller, 2015; Ansvarig VBV, 2015; Avdelningschef, 2015; Överläkare, 2015; 

Undersköterska, 2015). Idag saknas möjlighet att samla in och registrera patientmått, 

utfallsmått och processmått på ett ändamålsenligt sätt (Överläkare, 2015; Undersköterska, 

2015). Dubbelregistreringarna ökar också risken för fel.  I framtiden önskar avdelningarna 

kunna registrera måtten vid ett tillfälle, på en plats. Vissa patientmått, så som trygghet och 

oro, bör även registreras av patienten själv och kanske i dennes hem (Ansvarig VBV, 2015).  

 

Journalsystemet är inte heller anpassat att leverera frekvent utdata. Vissa mått är enkla att 

extrahera ur systemet men det tar väldigt lång tid att lägga till nya mått. För varje extraher-

bart mått som läggs till blir journalsystemet mer tungarbetat (Chefscontroller, 2015; 

Överläkare, 2015). Varje ny idé som tidigare har implementerats har krävt ett nytt system. 

Det har resulterat i att de anställda idag har fyra till fem olika system som de rapporterar i. 

Det blir väldigt tidskrävande och en viss trötthet över ständigt nya rapporteringsrutiner 

märks bland de anställda. “Det dokumenteras så mycket redan i Cosmic och PasIva och sen 

blir det ju då en till sak som man ska sitta och skriva in.“ (Undersköterska, 2015). 

 

Chefscontrollern (2015) säger att Akademiska sjukhuset har lagt lite pengar på IT-systemen, 

ungefär tio miljoner kronor per år. Med en årlig total omsättning på 7,8 miljarder blir det 

ungefär 0,12 procent av budgeten (Akademiska sjukhuset, 2014). Detta kan jämföras med 

den genomsnittliga satsningen på IT-system i världen, som ligger på fyra procent av den 

årliga omsättningen (Gartner, 2013). Chefscontrollern (2015) konstaterar att Akademiska 

inte har råd med de satsningar som egentligen behövs. “Så vi får ju det vi betalar för.” 

(Chefscontroller, 2015). Han menar vidare att Sverige är ett så pass litet land att vi 



23 
 

egentligen kan ha samma system i alla landsting och att en statlig satsning förmodligen är 

det som krävs. 

 

På brännskadecentrum finns det en avdelning som genom sin fysiska placering i en annan 

del av byggnaden inte kan närvara vid de dagliga förbättringsmötena. Problemet löstes 

genom att ordna en skärm med videochatt (Avdelningschef, 2015). Brännskadecentrum 

samarbetar med Microsoft för att utveckla ett digitaliserat processverktyg som stöd för de 

dagliga förbättringsmötena. Förutom processtödet ska processverktyget kunna synliggöra 

patientmåtten. Verktyget utvecklas för att kunna användas av andra avdelningar än 

brännskadecentrum. Än så länge är arbetet på utvecklingsstadiet (Avdelningschefen, 2015).  
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5. Analys 
Vi kommer att analysera hur värdebaserad vård har tagits emot på brännskadecentrum 

utifrån Røviks (2008) modell om kopiering, addering, subtrahering och omvandling. Vi gör 

först en analys av översättningen i det första ledet för att skapa en uppfattning om hur de 

ansvariga för att implementera värdebaserad vård på brännskadecentrum har tolkat Porter 

och Teisbergs (2006) idé. Därefter analyserar vi hur idén har tagits emot av avdelnings-

chefen, överläkaren och undersköterskan som har till uppgift att arbeta med konceptet i 

praktiken.  

 

5.1 Planeringen av idén 

 
Figur 3: Översättningar och särkopplingar under planeringsstadiet.  

 

Värdebaserad vård är framtagen för att hantera den amerikanska sjukvårdens problem med 

orimliga kostnadsökningar och försämrad kvalitet genom ökat patientfokus (Porter och 

Teisberg, 2006). Värdebaserad vård har inte bytt kontext med avseende på bransch, så vi 

förväntade oss ingen omvandling av huvudtesen, att vården skall organiseras runt patientens 

sjukdomsprocess. Som förväntat rör det sig i brännskadecentrums fall i huvudsak om en 

kopiering av Porter och Teisbergs (2006) förslag så som Røvik (2008) beskriver begreppet. 

Kopiering är möjligt då kontexten inte skiljer sig åt och den ursprungliga idén kan appliceras 

direkt utan justeringar. Däremot har en addering av konceptet skett i den mening att idén 

modifierats genom konkretisering, vilket kunde ske med idéer som var abstrakta och 

implicita (Røvik, 2008). En sådan addering menar vi var arbetsgrupperna och styrgrupperna. 

Porter och Teisberg (2006) pratade inte om involvering av patienter men de ansvariga för 

införandet av konceptet ansåg att det var nödvändigt i arbetsgruppen för att organiseringen 

med patienten i fokus skulle fungera så bra som möjligt. En effekt av värdebaserad vård har 

varit att hierarkierna i organisationerna plattats till (Ansvarig VBV, 2015). Det är inte heller 

något som Porter och Teisberg (2006) pratar explicit om i sin teori och alltså har en 

översättning, en oavsiktlig addering skett.  
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Porter och Teisberg (2006) beskriver hur sjukvården ska förbättras och effektiviseras genom 

att mäta utfallet. I fallet med patientmåtten tycker vi att det har förekommit både addering 

och subtrahering. Eftersom Porter och Teisberg (2006) inte beskriver hur sjukvården ska 

mäta utfallet får brännskadecentrum själva resonera sig fram till detta. När ursprungsidén är 

abstrakt måste mottagarna själva lägga till de praktiska detaljerna för att den ska kunna 

genomföras, det Røvik (2008) kallar för explicering. För den del där mätningarna avser stödja 

ett beräknat hälsoutfall per krona ser våra respondenter svårigheter då den svenska 

sjukvårdens struktur med olika huvudmän inte medger den typen av beräkningar. Enligt 

Røviks (2008) översättningsmodell är det här en oavsiktlig subtrahering, att organisationen 

tonar ned vissa delar av värdebaserad vård jämfört med dess ursprungliga kontext. Även om 

brännskadecentrum har börjat registrera patientmått så saknar de bra system att följa upp 

måtten med.  

 

Den svenska och amerikanska sjukvården skiljer sig åt vad gäller finansieringssystem, vilket 

kan ha orsakat oavsiktliga subtraheringar. Trots att sjukvårdskontexten är densamma så 

skiljer sig det amerikanska sjukvårdssystemets privata finansiering mycket från den offentligt 

finansierade svenska sjukvårdens struktur. Uppdelningen mellan olika huvudmän och olika 

kassor inom ett och samma landsting gör att det blir mycket svårt att beräkna en 

sammanslagen ersättning för utförd sjukvård så som Porter och Teisberg (2006) förespråkar. 

Ansvarig för värdebaserad vård (2015) konstaterar att sjukvården utgör ett stuprörssystem 

där varje vårdinstans får ersättning separat. Det gör det svårt att skapa samarbete mellan 

olika vårdinstanser. Systemet medför att en besparing hos en vårdcentral riskerar att 

medföra ett försämrat sjukdomstillstånd som istället måste vårdas på ett sjukhus där 

åtgärderna blir dyrare. Våra respondenter har trots de strukturella hindren förhoppningar 

om att en patientfokuserad process ska leda till lägre kostnader totalt sett (Chefscontroller, 

2015). Här har det också förekommit en oavsiktlig subtrahering då Akademiska sjukhuset till 

stora delar bortser från detta element i ursprungsidén.  

 

Arbetet med införandet av värdebaserad vård har gjort att många inom vårdprofessionen 

träffas för första gången (Ansvarig VBV, 2015). Men vi tycker inte att det här kan kallas en 

integrering av vårdsystemen ännu och det utgör därför en subtrahering enligt Røviks (2008) 

översättningsregler. Respondenterna har däremot inte gjort ett aktivt val att avstå från 

integrering, så enligt Røvik (2008) är subtraheringen oavsiktlig beroende på att den svenska 

sjukvårdens formella strukturer inte medger integrering i någon större utsträckning. De 

autonoma landstingen har olika ekonomiska förutsättningar, olika ersättningsmodeller och 

mål. Även inom samma landsting arbetar man med separata budgetar för primärvården och 

sjukhusen. 

 

Porter och Teisberg (2006) säger att geografisk spridning handlar om att ge så många 

människor som möjligt tillgång till vård. I det amerikanska systemet handlar det om 
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betalningsförmåga, i det svenska systemet finns det stora problem med köer. Baksidan av 

båda modellerna är att tillgängligheten är begränsad. Brännskadecentrum vill involvera 

Uppsala-Örebroregionen tidigt i arbetet med värdeskapande vård och rikssjukvårds-

uppdraget ger till sin karaktär en naturlig kontakt med andra landsting. Utöver det har 

arbetet med att öka den geografiska spridningen inte fått så mycket uppmärksamhet vilket 

innebär en oavsiktlig subtrahering. Vi menar att köerna inte är något ett enskilt sjukhus kan 

lösa. Subtraheringen beror alltså till stor del på hur den svenska sjukvården är strukturerad 

och inte på något avsiktligt val.  

 

Porter och Teisberg (2006) förespråkar att IT-systemen ska stödja arbetet i alla övriga 

komponenter. Respondenterna konstaterar att det förvisso finns ett fungerande journal-

system men att det inte stödjer vare sig insamlandet eller sammanställandet av vare sig 

patientmått, utfallsmått eller processmått. IT-systemen stödjer inte heller några beräkningar 

av sammanslagen ersättning. Även här har en oavsiktlig subtrahering skett i enlighet med 

Røvik (2008) och Crilly et al. (2012).  

 

5.2 Idén i praktiken 

 
Figur 4: Översättningar och särkopplingar i praktiken 

 

Huvudidén med att ha patienten i fokus har börjat sprida sig bland de anställda på 

avdelningen (Undersköterska, 2015). Vi kan inte finna någon särkoppling vad gäller den 

centrala idén att patienten är i fokus. Men det är mer ett tankesätt än konkreta åtgärder, 

vilket tyder på en kopiering, dock med vissa inslag av addering. Ett exempel är 

inköpsansvarige som efter införandet av värdebaserad vård börjat tänka mer på patientens 

upplevelse vilket inte var möjligt på samma sätt med tidigare budget (Avdelningschefen, 

2015).  

 

Arbetsgrupperna har svårt att träffas i praktiken eftersom personalen inte får tillräckligt med 

tid av ledningen att lägga på projektet (Överläkare, 2015). Vi menar att det är en oavsiktlig 



27 
 

särkoppling, som enligt Crilly et al. (2012) kunde ske eftersom organisationens struktur inte 

följt med i omorganiseringen. I det här fallet har personalen svårt att träffas eftersom det är 

flera avdelningar involverade och många i personalen redan arbetar övertid.  

 

Motiveringen till att de interdisciplinära grupperna skulle träffas i verkligheten, och inte bara 

genom journaler och remisser, var att det skulle ge ett bättre och mer effektivt samarbete 

(Ansvarig VBV, 2015). Porter och Teisberg (2006) beskrev att det var viktigt att träffas i 

verkligheten men inte hur det rent fysiskt skulle gå till. Enligt Røviks (2008) modell kunde en 

explicering ske när ett element av en idé behöver förtydligas för att fungera i praktiken, 

liksom brännskadecentrum gjorde då de ordnade videochatten för personal som inte kunde 

vara med vid mötena (Avdelningschef, 2015).  

 

IT-stödet utgör en subtrahering i det här ledet genom att journalsystemet och systemet för 

att registrera kvalitetsmåtten, som det ser ut idag, är väldigt tidskrävande att hantera. Alla 

tidigare implementeringar av idéer har skapat nya system, vilket gör att personalen idag har 

fyra till fem separata system att registrera uppgifter i (Undersköterska, 2015). Även om de 

anställda använder systemen som det är tänkt menar vi ändå att det skett en oavsiktlig 

särkoppling eftersom IT-stödet skiljer sig markant från Porter och Teisbergs (2006) 

ursprungliga idé om ett samordnat IT-stöd. I deras modell är IT-systemen grundbulten som 

ska upprätthålla alla andra delar och med ett så tidskrävande system, som personalen 

använder på brännskadecentrum, menar vi att det som det ser ut idag helt enkelt inte är ett 

stöd. Brännskadecentrum försöker lösa en del av problemen med bristande IT-stöd genom 

att själva ta fram system i samarbete med extern leverantör (Avdelningschef, 2015). Vi fann 

inga indikationer på att sjukhuset hade för avsikt att göra större satsningar som väsentligt 

förbättrade IT-systemen framöver.  
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6. Slutsats 
Syftet med den här studien var att undersöka hur managementidén värdebaserad vård har 

tolkats vid brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset. Som utgångspunkt för vår analys 

har vi använt teorierna om översättning i Røviks (2008) analysmodell: kopiering, addering, 

subtrahering och omvandling, samt teorin om särkoppling. Vi har gått igenom 

komponenterna för värdebaserad vård och analyserat dem utifrån vår analysmodell. 

 

Vi förväntade oss ingen betydande översättning av idén om värdebaserad vård när den togs 

emot vid brännskadecentrum eftersom ursprungsidén är menad att användas inom just 

sjukvården. Idén byter inte kontext från en bransch till en annan på det vis andra populära 

managementidéer har gjort och i dessa fall är det mer troligt att få översättningar görs 

(Røvik, 2008). Men vi fann trots det att idén redan genomgått ganska stora modifieringar i 

form av addering och subtrahering, förmodligen för att den har flyttats från den 

amerikanska sjukvården till den svenska. Adderingarna rör i huvudsak hur implementeringen 

av idén hanterats. Subtraheringarna beror till stor del på skillnaderna mellan det 

amerikanska och det svenska sjukvårdssystemet. Baserat på Røviks (2008) modell menar vi 

att brännskadecentrum har genomgått viss omformning. 

 
Figur 5: Brännskadecentrums placering på kontinuumskalan med översättningsreglerna enligt Røvik (2008).  

 

De adderingar som vi kunde finna tyckte vi beror på behovet att förtydliga och konkretisera 

idén när den skulle införas på brännskadecentrum. Exempelvis innebär patientdeltagandet 

och minskningen av hierarkierna adderingar. Vi fann även stora element av subtrahering i 

nästan alla de ingående komponenterna: sammanslagen ersättning, integrerat vårdsystem, 

utökad geografisk spridning och IT-plattformen. Subtraheringen är oavsiktlig i samtliga fall, 

grundat i strukturella omständigheter avseende sjukvårdens uppdelning i landsting och i 

olika vårdinstanser, i utformningen av den ekonomiska ersättningen och i prioriteringarna av 

IT-utvecklingen som gör att många komponenter i värdebaserad vård i dagsläget inte är 

möjliga att implementera fullt ut. Angående IT-systemen så är vi lite frågande till sjukhusets 

resonemang om att de inte har råd att satsa på utvecklingen så som verksamheten har 

behov av. Vi undrar om de har råd att låta bli? Men det kan kanske finnas direktiv i 

sjukhusets budget om hur anslaget får fördelas som vi inte känner till. 

 

Vår studie indikerar hur viktigt det är att se till att förändringar är genomgående, och att 

hela systemet anpassas. Vi anser, liksom Porter och Teisberg (2006), att IT-systemet är 

speciellt viktigt att satsa på eftersom det ska fungera som stöd till övriga komponenter. Finns 

det inget välfungerande journalsystem där patientmåtten kan registreras blir dessa svåra att 
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mäta, och finns det inget sätt att mäta hälsoutfallet per investerad krona blir det svårt att 

veta hur man ska omfördela resurserna så att patienten kan få mer kvalitet i sin vård.  

 

Vi upptäckte oavsiktliga interna särkopplingar mellan de planerade åtgärderna och arbetet i 

praktiken. Exempelvis hade arbetsgrupperna inte alltid tid att träffas och det bristande IT-

systemet försvårade arbetet att registrera patientmått. Särkopplingarna berodde enligt oss 

till stor del på att de organisatoriska förutsättningarna inte fanns. Däremot ska vi inte vara 

för snabba med att dra slutsatser eftersom arbetet med att införa värdebaserad vård på 

brännskadecentrum fortfarande är i ett tidigt skede. Det innebär att särkopplingarna kan 

bero på att personalen inte har haft tid på sig att hitta lösningar på alla problem ännu. 

 

Praktiskt har vi bidragit med insikten om hur idéerna har översatts, där mycket verkar tyda 

på att strukturen i organisationen är viktig. Porter och Teisberg (2006) säger att 

kompontenterna i värdebaserad vård är beroende av och påverkar varandra. Om 

brännskadecentrum inför vissa komponenter men avstår från att implementera andra, som 

ersättningssystemet och IT-systemet, finns det en risk att nyttan med värdebaserad vård går 

förlorad och arbetet med övriga komponenter inte blir bestående.  

 

Teoretiskt har vi analyserat hur särkopplingar och översättningar har skett och om det har 

varit avsiktliga eller oavsiktliga. Crilly et al. (2012) menade att det förekommer många 

kombinationer mellan den avsiktliga och oavsiktliga särkopplingen men vi har funnit att 

begreppen avsiktlighet och oavsiktlighet är svåra att applicera i en komplex situation. Vi 

menar att begreppen skulle behöva nyanseras ytterligare eller kompletteras eftersom vi 

tycker att de som finns inte går att använda för att beskriva orsakerna tillräckligt väl.  
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7. Avslutande diskussion 
Vi tror att värdbaserad vård har potential att lösa problemen som Britt-Marie Ahrnell 

beskrev i sin artikel “Vem i vårdapparaten ansvarar för min mans cancer?” (Ahrnell, 2013). 

Men idén om värdebaserad vård måste få bredare förankring i den svenska sjukvården så att 

integreringen blir komplett och så att ekonomiska faktorer inte sneddriver prioriteringar 

mellan exempelvis primärvård och sjukhusvård, eller fördelningar mellan olika landsting. 

Samarbetsorganisationen Sveus kommer förmodligen att ha en positiv inverkan på 

utvecklingen.  

 

Om patienterna ska få bättre behandling genom att man integrerar sjukvården 

och kommunicerar bättre kring och med patienten behöver den gamla uppdelningen av 

verksamheten utifrån specialiteter förändras. Trots att svensk sjukvård håller hög kvalitet 

finns en tendens att förbise områden som är viktiga för patientvärdet. Vid framtagandet av 

patientmåtten visade det sig att sjukgymnastik, dietister och terapeuter har större betydelse 

för tillfrisknandet och välmåendet än vårdprofessionen tidigare förstått (Chefscontroller, 

2015). 

 

Brännskadecentrum hade tidigare implementerat andra managementidéer som TQM, lean 

management och God vård. Czarniawska och Joerges (1996) beskriver hur idéers utveckling 

är mer cyklisk än linjär eftersom idéer ständigt återkommer i nya förpackningar. Men det kan 

även vara så att det är en ständig utveckling, att varje ny idé tillför något nytt och bättre till 

den gamla, att lean management är en fortsättning på arbetet med TQM, och att 

värdebaserad vård, i sin tur, är en fortsättning på lean management. Däremot ser vi en risk 

med att ständigt införa nya idéer. Personalen behöver engagera sig för att idén ska tas emot 

ordentligt vilket blir svårt om det hela tiden kommer nya omorganiseringar.  

 

7.1 Förslag på vidare forskning 
En begränsning i studien är att vi endast fått en ögonblicksbild av verksamheten, vi tycker 

därför att det skulle vara intressant att göra en uppföljningsstudie på sjukhuset om ett par år 

för att se hur arbetet har utvecklats. Det skulle även vara intressant att se en longitudinell 

undersökning i en liknande sjukhuskontext för att följa utvecklingen från början. Tidigare 

undersökningar om hur idéer institutionaliseras har gjorts av bland andra Reay et al. (2013). 

Då de studerade processen på ett sjukhus i Canada fann Reay et al. (2013) att den nya idén 

blev så självklar efter en tid att det kändes omöjligt för personalen att återgå till tidigare 

rutiner. En sådan undersökning skulle även vara intressant då man, enligt Czarniawska och 

Joerges (1996) resonemang om mode, kan föreställa sig att tid förändrar individers syn på en 

managementidé.  

 

En annan intressant aspekt vore att undersöka i vilken grad professionerna påverkat idéns 

översättning. Enligt Røvik (2008) påverkas graden av översättning mycket av hur stor frihet 
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översättaren faktiskt har. På sjukhus arbetar professionerna relativt autonomt och präglas i 

stor grad av vad de lärt sig på utbildningen, vilket kanske gör att de tar sig den friheten. Det 

vore intressant att jämföra sjukhus med en annan typ av organisation där professionens 

inflytande inte är lika starkt. 

 

Sahlin-Andersson (1996) menade att hur idéer presenteras är viktigt för huruvida de ska 

accepteras av organisationen. Då vi jämförde värdebaserad vård med brännskadecentrums 

tidigare arbete med lean management fann vi många likheter. Arbetet som gjorts under 

implementeringen av lean management har till stor del behållits. Ansvarig för värdebaserad 

vård (2015) uttryckte att personalen inte förstod lean management, som är sprungen ur 

bilindustrin, på samma sätt som värdebaserad vård. Värdebaserad vård är utvecklad just för 

vårdapparaten och är därför enklare för personalen att ta till sig. Däremot handlar både lean 

management och värdebaserad vård om att effektivisera processerna och därigenom 

kostnadseffektivisera organisationen. Att värdebaserad vård ändå verkar ha fått ett större 

genomslag kan helt enkelt bero på hur den förpackats, och en jämförande studie på 

implikationerna av de båda managementidéerna inom vården skulle också vara intressant 

för framtida forskning.  
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Bilaga 1 - Underlag för intervjufrågor 
Inledande frågor; 

Hur länge har du jobbat här? 

Vad har du för roll? 

Vem är du ansvarig för? 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

Vem initierade införandet av värdebaserad vård? 

Vem ansvarade för införandet? 

 

Om förändringsprojektet 

Beskriv vad du menar att värdebaserad vård innebär. 

Beskriv hur ni har implementerat värdebaserad vård (har ni haft möten, med vilka, vad har 

behandlats där). 

 

Varför införde ni värdebaserad vård? (Vad var problemet?) 

Vad ville ni uppnå med den här förändringen? 

Anser du att det var en rimlig förändring/ansats givet vad ni ville uppnå? 

Om inte, vad var inte rimligt? 

 

Ställs till de som har varit med i implementeringen: 

Är det någonting i förändringen som har varit särskilt svårt att implementera/utföra i 

praktiken? 

Varför var denna del särskilt svår tror du? 

 

Ev. Är det någon del av organisationen som inte berörts av förändringen? 

Är förändringen klar? 

Vad, om något, återstår? 

 

Ställs till de där det dagliga arbetet påverkas av värdebaserad vård: Läkare/Undersköterska 

samt chefscontroller och avdelningschef: 

Hur har förändringen påverkat ditt arbete? 

Är det någonting i förändringen som har varit särskilt svårt att utföra? 

Ev. Är det någon del av förändringen som har varit dålig? 

Ev. I så fall, vilken del? 
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Bilaga 2 - Checklista till intervjuer 
Beskrivning av vad som menas/vad de anser är värdebaserad vård: 

- Är alla sex komponenter med? 

 Patienten i fokus: integrerade enheter med team av klinisk och icke-klinisk personal. 

 Mäta utfallet: patientvärdet, det vill säga hälsoutfall per krona. (Mät parametrar som 

är av betydelse för patienten). 

 Prisbilden: sammanslagen betalning som täcker hela patientens behov. 

 Integrerat vårdsystem mellan flera olika vårdutövare (andra sjukhus). 

 Utöka geografisk spridning: ge så många som möjligt tillgång till vård. 

 IT-plattformar: integrera system i varandra för att bygga helhetssyn av vården. 

 

Beskrivning av syftet med implementeringen/vad de ville uppnå/det dagliga arbetet 

- Røviks fyra översättningsregler: 

 Kopiering - Är Porter och Teisbergs idé intakt, med inga eller få undantag? 

 Subtrahering - Har något avsiktligt tagits bort?  

 Addering - Har det lagts till något extra som Porter och Teisberg inte beskrivit? 

 Omvandling - Är idén så omvandlad att Porter och Teisbergs ursprungsidé inte går att 

urskilja?  

Om det skett översättningar, utred:  

 Har detta skett avsiktligt?  

 Har detta skett oavsiktligt?  

 

Beskrivning av det dagliga arbetet (enbart till Avdelningschef, Överläkare & Undersköterska) 

- Har det skett särkoppling? - (Intern särkoppling, som beror på organisationens struktur, 

bristande kommunikation från ledningen eller att förändringen inte fått tillräckligt stöd inom 

organisationen). 

Om det skett särkoppling, utred:  

 Har detta skett avsiktligt?  

 Har detta skett oavsiktligt?  

 

 


