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Sammanfattning 

 
Kvalitetsbegreppet är svårdefinierat och mångdimensionellt. Därför bör det definieras för att ens kunna 

användas för mätning inom olika verksamheter. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Stockholms 

läns landsting, SLL, ställer för kvalitetskrav och utför sin uppföljning av vårdcentralerna.  

  

Vårdcentralen är den vårdenhet som först kommer i kontakt med patienter. Därför är det viktigt att de 

har en översikt över hela hälso- och sjukvården ifall de måste skicka patienter vidare för sjukvård som 

de själva inte kan ge. Under åren 1975-1995 drabbades Sverige av ekonomiska kriser och sjukvården 

fick mycket kritik för att inte hålla kvalitetsmåttet.
1
 Den offentliga sektorn införde kvalitetsbegreppet 

och legitimerade den genom att sammanställa sju kvalitetskrav på vårdcentralerna. Dessa gjordes 

synbara för patienter och anställda hos vårdcentralerna genom att kvalitetskraven skall fortlöpande 

mätas.  

 

Denna studie genomfördes med en kvalitativ metod då insamlingen inte går att mätas eller analyseras 

med siffror. Empirin samlades in genom semi-strukturerade intervjuer som gjordes med tre anställda 

inom SLL för att öka våra kunskaper hur SLL går tillväga vid uppföljning av vårdcentraler. Data 

samlades även in genom Regelbok för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, som är lagstiftad för 

hela verksamheten och är grundpelaren för vårdavtalet. Med hjälp av en abduktiv ansats analyserades all 

insamlad data.  

 

Studien visar att SLL definierar kvaliteten genom att se detta begrepp kvalitativt med betoning på 

patientens perspektiv. De har även byggt upp mätningen av kvalitetskraven genom nyckeltal som är en 

förenklad verklighet då de underlättar jämförande analyser. Nyckeltal är ett försök att konkret beskriva 

komplexa förhållanden som är av innebörd för att se vårdcentralernas förmåga att fungera.
2
 Detta gör att 

SLL:s uppföljning och kontroll av kvalitetskraven blir abstrakt och kan medföra att de missar värdefull 

information som inte tas upp av nyckeltalen. För att kunna kontrollera och följa upp kvalitetskraven hos 

vårdcentralerna använder sig SLL av både indirekta och direkta kontrollsystem. De indirekta 

kontrollsystemen finns i form av kapiterings- och besöksersättning (se begreppsförklaring) och de 

direkta kontrollsystemen är mätning av kvaliteten genom nyckeltal och belöningssystemet. Dessa 

kontrollsystem gör att patienten förvandlas till en kund som vårdcentraler skall tillfredsställa.  

                                                 
1
Åke Bergmark och Johan Fritzell, Välfärdens utveckling efter 1990-talets kris, Socialvetenskaplig tidskrift nr 2-3, 2007. 

2
 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Regelbok för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, Stockholms läns 

landsting 2011 
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Begreppsförklaring 

Anbud: svar på förfrågningen från upphandlande myndighet.  

Avreglering: staten genomför en ändring av lagar och regler. Vilket kan innebär att vissa lagar eller 

regler tillkommer eller exkluderas. En avreglering i samband med sjukvården var exempelvis att 

underlätta för nya företag att etablera sig på marknaden, öka konkurrensen mellan företag och att utöka 

utbudet eller erbjuda lägre priser till konsumenterna. 

Beställare: detta är politiker inom landstinget som ser över behovet av vård inom sitt geografiska 

område och därmed beställer vård från utförare. 

Besöksersättning: ersättning som landstinget ger vårdcentraler för varje besökande patient. 

Belöningssystem: är ett system som leder till att anställda vid bra prestation får belöning och vid dålig 

prestation får ”straff”. Har som mål att motivera anställda. 

Decentralisering: är organisationer som omstrukturerar verksamheten genom att delegera mer ansvar 

till anställda. 

Dissaggregering: att bryta upp eller bryta isär stora organisationsenheter till mindre enheter. 

EG-direktiven: lagar som är gemensamma för länder inom EU. 

Finansiär: en person som i bidrar med kapiteringsersättning och besöksersättning. 

Kapiteringsersättning: ersättningssystemet består av kapiteringsersättning och besöksersättning. 

Kapiteringsersättningen (vårdpeng + läkemedelspeng). 

Listning: medborgare som med fri vilja väljer att skriva in sig vid en vårdcentral. 

Marknadisering: en organisation utsätts för de fria marknadens egenskaper såsom konkurrens. 

Primärvård: den del av hälso- och sjukvården som svarar för insatser som inte kräver sjukhusens 

kompetens och resurser eller annan särskild kompetens. Husläkarverksamhet inkl. basal hemsjukvård, 

barnhälsovård, mödrahälsovård, medicinsk fotvård, logopedi och läkarinsatser i särskilt boende. 

Privatisering: för att kunna utöka konkurrens inom hälso- och sjukvården och framförallt för 

vårdcentralerna så måste man tillföra nya företag till marknaden genom att privatisering. Detta innebär 

att en offentlig tillgång överförs till att övergå till en privat aktör som antingen har en icke-vinstdrivande 

verksamhet eller en vinstdrivande kommersiell verksamhet. 
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Tredjepartsfinansiering: ersättningssystemet grundar sig på ersättning vårdcentralerna får från SLL i 

form av kapitering- och besöksersättning. 

Vårdavtal: avtal mellan beställare och utförare om vad som skall presteras, vilka krav det finns på 

kvalitén och vilken ersättning som skall ges för prestationen. 

Vårdgivare: är en fysisk eller en juridisk person som bedriver hälso- och sjukvård. 

Utförare: kan även kallas för vårdproducent. Detta kan vara vårdcentraler, specialistmottagningar, 

sjukhus, barnhälsovård o.s.v. Alla som har avtal med landsting och erbjuder vård. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
En av de viktigaste grunderna i det svenska välfärdssamhället är att ha en fungerande vård och omsorg.

3
 

Människor ska kunna förlita sig på att de får kvalificerad och effektiv hjälp vid behov av vård.
4
 Det gör 

kvaliteten till en central fråga. Ett vårdbehov menas att det skall finnas ett mellanrum på personens 

faktiska hälsotillstånd och det hälsotillstånd som kan uppnås med vårdinsatser. Detta mellanrum skall 

kunna bedömas på objektiva medicinsk grunder.  Vårdbehovet varierar från tid till tid och person till 

person. Det förändrande behovet utgör tillsammans med konstant utveckling av medicinsk teknologi och 

befolkningens alltmer längre livslängd att kostnaderna för hälso- och sjukvården ökar.
5
 Det kan dock 

uppstå avvikelser när en person skall bedöma sitt vårdbehov och när den medicinska professionen 

bedömer personens behov av vård. Avvikelserna i bedömningarna är t.ex. personer som på grund av 

okunnighet inte känner till var de skall vända sig till när de har ett vårdbehov. Eller personer som söker 

ofta vård trots att de inte har något behov. Därför kan det vara svårt att upprätthålla en skiljelinje mellan 

behovet och efterfrågan.
6
För att landstingen skall kunna bevara sin legitimitet kan de inte bortse från 

medborgarnas efterfråga på vård trots att den inte är grundad i medborgarnas objektiva behov. 

Efterfrågan grundar sig på medborgarnas tendens att söka och vilja ha vård.
7
 

 

För att hälso- och sjukvården skall kunna hålla kvalitetsmåttet anser Anders Anell i Studieförbundet 

Näringsliv och Samhälle, SNS, att det är nödvändigt med en väl fungerande vårdcentral. Detta på grund 

av att vårdcentralerna är de som utför de grundläggande medicinska behandlingarna samt är den 

vårdenhet som patienter oftast kommer i kontakt med först. De grundläggande medicinska 

behandlingarna består av att ta emot och diagnosticera patienter. Vårdcentralernas givna kvalitetskrav är 

särskilt viktiga att definiera och mäta, då ansvar som läggs på att just deras vårdenhet är den som ska ha 

överblick över resten.
 8

 

 

Under åren 1975-1995 drabbades Sverige av ekonomiska kriser. Dessa kriser ledde till att den offentliga 

sektorn gjorde nedskärningar inom bland annat sjukvården.
9
 Landstingen fick under denna tidsperiod 

                                                 
3
 Sveriges läkarförbund, Framtidens sjukvård – finansiering, styrning och struktur, 2004, s. 9. 

4
 Erica. M. Brostedt, God vård till alla 2011, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 2011, s.11. 

5
 Ibid. 

6
 Sveriges Kommuner och Landsting, avdelningen för ekonomi och styrning, sektionen för ekonomisk analys, Hälso- och 

sjukvården till 2030 - Om sjukvårdens samlade resursbehov på längre sikt, 1:a upplagan, maj 2005 s. 7-9. 
7
 Ibid. 

8
 Anders Anell, Vårdens utmaningar välfärdsrapport, Studieförbundets Näringsliv och Samhälle, 2010. 

9
Åke Bergmark och Johan Fritzell, Välfärdens utveckling efter 1990-talets kris, Socialvetenskaplig tidskrift nr 2-3, 2007. 
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kämpa med ekonomiska underskott som de skulle åtgärda.
10

 Sjukvården fick ta mycket kritik för att inte 

hålla kvalitetsmåttet och det ansågs även att sjukvården började utföra allt mindre vård men kostar allt 

mer.
11

 En av kritiken var att medborgare inte får vård i tid och att patienter inte har valfrihet. Vilket 

gjorde att under dessa årtal att många människor fick stå länge i kö för att få vård och detta är inte en 

vård av kvalitet enligt WHO:s Europakommittén. Sverige gick med på att fram till 1990 skapa metoder 

för att säkra att sjukvården utförs med kvalitet.
12

 Landstingen började då se över organisations- och 

styrningsform för att få en bättre insyn och bredare styrkontroll över sjukvårdens resurser och 

effektivitet.
13,14 

Problemet troddes bero på bristen av patientinflytande då patienten är den som kan bäst 

mäta kvaliteten på vården denne får än när någon annan gör det.
15

 Landstingen ville då öka patienters 

inflytande och lade fokus på patientens hela behandlingskedja och inte på enskilda besök. På detta sätt 

kunde man identifiera problem, mäta och utvärdera dem.
16

 

 

I mitten av 1980-talet decentraliserades den offentliga sektorn. Med decentraliseringen ville den 

offentliga sektorn tydliggöra de olika roller som är inblandade inom hälso- och sjukvården. Politikerna 

fick som roll att formulera mål och beställa vård. Medan förvaltningar fick rollen för att utföra och göra 

uppföljningar av politikers uppsatta mål.
17

 Under 1990-talet vidareutvecklades decentraliseringen och 

denna vidareutveckling med ett antal reformer kallas för samlingsnamnet New public management, 

NPM. NPM tog idéer från den privata sektorn och för att höja kvaliteten inom hälso- och sjukvården 

utsattes den för konkurrens. Konkurrensen skulle införas genom användning av valfrihet och 

privatisering.
18

 Privatiseringen gav privata aktörer inträde att bedriva privat sjukvård i Sverige och 

valfriheten innebär att patienter nu får välja fritt mellan olika vårdcentraler oavsett var de bor.
 
Innan 

valfrihetssystemet trädde i kraft fick inte patienter besöka vilken vårdcentral som helst, utan skulle lista 

sig hos de vårdcentraler som fanns i den kommun som patienterna tillhörde.
19

  

 

                                                 
10

Sveriges Kommuner och Landsting, avdelningen för ekonomi och styrning, sektionen för ekonomisk analys, Hälso- och 

sjukvården till 2030 - Om sjukvårdens samlade resursbehov på längre sikt, 1:a upplagan, maj 2005 s. 7-9. 
11

 Ibid. 
12

Kvalitetssäkring inom sjukvården, Motion 1990/91:So498, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Forslag/Motioner/Kvalitetssakring-inom-sjukvard_GE02So498/?text=true    2012-08-28  
13

Hans Hasselbladh och Eva Bejerot, Kvalitet utan gränser, Academia Adacta AB, 2002. kap 4 s. 59. 
14

 Sveriges Kommuner och Landsting, avdelningen för ekonomi och styrning, sektionen för ekonomisk analys, Hälso- och 

sjukvården till 2030 - Om sjukvårdens samlade resursbehov på längre sikt, 1:a upplagan, maj 2005 s. 7-9. 
15

 Kvalitetssäkring inom sjukvården, Motion 1990/91:So498, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Forslag/Motioner/Kvalitetssakring-inom-sjukvard_GE02So498/?text=true    2012-08-28 
16

Anders Anell, Vårdens utmaningar välfärdsrapport, Studieförbundets Näringsliv och Samhälle, 2010. 
17

 Bo Hallin & Sven Siverbo, Jakten på den goda styrningen – En kunskapsöversikt kring styrning och organisation inom 

hälso- och sjukvården, Centrum För Hälso– och Sjukvårdsanalys, CHSA, Rapport Nr 3, 2002. 
18

 Ibid. 
19

Anders Anell, Vårdens utmaningar välfärdsrapport, Studieförbundets Näringsliv och Samhälle, 2010. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Kvalitetssakring-inom-sjukvard_GE02So498/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Kvalitetssakring-inom-sjukvard_GE02So498/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Kvalitetssakring-inom-sjukvard_GE02So498/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Kvalitetssakring-inom-sjukvard_GE02So498/?text=true
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I och med privatiseringen och valfriheten behövdes kontroll över alla vårdcentraler och en 

organisationsform tog kraft, beställar- utförarmodellen.
20

 Med denna modell infördes kontraktskrivning 

så kallad vårdavtal mellan landsting och vårdcentraler. Det innehåller kvalitetskrav som ställts upp för 

vad som anses vara god vård.
21

 

 

För att kunna ha specifika kvalitetskrav är det viktigt att först definiera kvalitetsbegreppet. Sedan 1980-

talet har försök gjorts att definiera kvalitetsbegreppet inom hälso- och sjukvården. Det upplevdes dock 

som en utmaning då detta begrepp är flerdimensionellt och svårdefinierat.
22

 

1.2 Problemdiskussion 
Kvalitet har med tiden blivit ett alltmer omdiskuterat begrepp. Arbete med kvalitet påbörjas genom att 

identifiera kunderna, deras behov och förväntningar.
23

 Kartläggs behoven och förväntningarna kan 

organisationen jobba för att uppfylla och överträffa dessa.
 
 Hasselblad & Bejerot skriver att kvalitet 

endast är ” en term för en produkts eller tjänsts specificerbarhet, att man kan ange att den ska ha vissa 

egenskaper, såsom dessa uppfattas av kunden” i boken Kvalitet utan gränser. Då kvalitetsbegreppets 

definition varierar från kund till kund är det av vikt att kunna ha en gemensam definition för att integrera 

patienter, landstinget och vårdcentraler. 

 

Kvaliteten definieras som produktens eller tjänstens förmåga att tillfredsställa och överträffa kundernas 

förväntningar, krav och behov inom lägsta möjliga kostnad.
24

 För att mäta kvalitet utgår olika 

verksamheter ifrån egenskaper som är viktiga för kunden. Dessa egenskaper varierar från produkt till 

produkt, tjänst till tjänst och från kund till kund. Kvalitetsegenskaper kan exempelvis vara säkerhet, 

användningsområde, pålitlighet, kostnad, miljöpåverkan, utseende, service och tillgänglighet.
25

 

 

Under åren har kvalitetsbegreppet utvecklats och idag står det för helhetstänkande, och baseras på 

principen om ständiga förbättringar. Det existerar många definitioner på begreppet och de baseras oftast 

på kundens förväntningar och deras upplevelse. Detta skapar problem då kundens behov och 

förväntningar inte alltid är uttalade utan kan vara underförstådda eller omedvetna.
26

 Går det att begränsa 

                                                 
20

 Bo Hallin & Sven Siverbo, Jakten på den goda styrningen – En kunskapsöversikt kring styrning och organisation inom 

hälso- och sjukvården, Centrum För Hälso– och Sjukvårdsanalys, CHSA, Rapport Nr 3, 2002. 
21

Regelbok för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Stockholms läns 

landsting 2011. 
22

 Sveriges kommuner och landsting, Produktiviteten och effektiviteten i hälso- och sjukvården, Solna Tryckeri AB, 2006. 
23

 Hans Hasselbladh och Eva Bejerot, Kvalitet utan gränser, Academia Adacta AB, 2002, s. 8 
24

 Ibid. 
25

 Ibid. 
26

 Ibid. 
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kvalitetskraven? Om ja, hur begränsar Stockholms läns landsting, SLL, sin definition av kvalitet inom 

vårdcentraler? När begreppet blir mätbart, hur följs begreppet då upp? 

1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka vad SLL ställer för kvalitetskrav på vårdcentralerna och hur de går 

tillväga vid uppföljning. Samtidigt undersöka kringliggande förbindelser som påverkar 

kvalitetsbegreppet. 
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2. Teori 

2.1 New Public Management 
Den offentliga sektorn i Sverige har fått genomgå en del reformer,

27
 under 1970-talet gällde det att 

planera långsiktigt. I mitten av 1980-talet förändrades den offentliga sektorn genom decentralisering. 

Vid landstingen omfattade decentraliseringen att skilja arbetsrollerna. De förtroende valda politikerna 

inom den offentliga sektorn fick rollen att formulera mål och beställa sjukvård. Landstingen fick rollen 

för att utföra och uppfylla målen. Vid 1990-talet vidareutvecklades idén om decentralisering med ett 

antal reformer, men med en grundpelare att införa marknadsliknande egenskaper, dvs marknadisera
28

, in 

till den offentliga sektorn. Dessa reformer har inom forskningen fått samlingsnamnet New Public 

Management, NPM.
29

 NPM är ett allomfattande koncept, vilket förklarar hur den offentliga sektorn tog 

hjälp av varierande idéer, modeller och teknik som de privata företagen använder sig av för att 

marknadisera.  

 

NPM har beskrivits av C. Hood (1995) med sju komponenter:
  

 Uppdelningen av tidigare sammanhållna förvaltningar till mindre och mer organisationsliknade 

enheter genom införandet av ett mer decentraliserat resultat- eller kostnadsansvar. Från att tidigare 

vara väldigt beslutsfattande och centraliserat har det uppstått mer dissaggregering hos offentliga 

sektorn. 

 Dissaggregering gjorde att chefer på olika nivåer och enheter fick en större formell handlingsfrihet 

och tydligare ansvar, de började delegera mer. Ansvaret gick till personal och chefer som var 

närmare kunden och kunde ta snabbare beslut. 

 Dissaggregering skapade interna marknader inom offentliga sektorn genom att enheterna började 

köpa och sälja sina tjänster till andra enheter eller beställare.  

 Det började läggas mer fokus på resultat och kunder. 

 Effektivitet bedömdes genom att göra målen mätbara. 

 För att göra den offentliga sektorn mer kostnadseffektiv ökade man ”kostnadsmedvetenheten” och 

detta gjordes med ständig rationalisering av drift och organisation. 

 Det började tillämpas metoder och modeller från den privata sektorn, t.ex. från personalpolitik till 

modeller för hur hela verksamheten skall styras.  

                                                 
27

 Dag Ingvar Jacobsen, Organisationsförändringar och förändringsledarskap, Studentlitteratur, Lund, 2005, s.72-75. 
28

 Almqvist, Roland M. (2006).  New public management: NPM : om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll . 1. uppl. 

Malmö: Liber.  
29

 Bo Hallin & Sven Siverbo, Jakten på den goda styrningen – En kunskapsöversikt kring styrning och organisation inom 

hälso- och sjukvården, Centrum För Hälso– och Sjukvårdsanalys, CHSA, Rapport Nr 3, 2002. 
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En av reformerna som ingår i NPM konceptet är kvalitetsstyrning. Denna styrning uppmärksammades 

under 1970-talet då kvalitetsbegreppet börjades användas inom den offentliga sektorn. Inom 

kvalitetsstyrning läggs fokus på att kunna fånga upp problem så tidigt som möjligt för att hålla den bästa 

möjliga kvaliteten på tjänsten eller varan.
30

  

2.2 Kvalitetsstyrning 
Efter andra världskriget var det stora kvalitetsbrister inom Japanskt industri. För att åtgärda problemet 

bildades en grupp, Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE). Syftet med denna grupp var att 

studera den teknologiska utvecklingen. Med hjälp av William Deming, amerikansk statistiker, 

tillämpades en statistisk kvalitetskontroll för att förbättra kvaliteten på produkter och tjänster. Detta 

ledde till att Japan började producera produkter med högre kvalitet och ta marknadsandelar från 

västvärlden. Denna kvalitetskontroll skapade grunden för kvalitetsstyrning, Total Quality Management 

(TQM).
31

 

 

Detta hot mot västvärlden fick organisationerna att införa kvalitetsproduktion. Under masstillverkningen 

av produkterna ville man utnyttja fördelarna med att produktionsutgifterna var låga och gav ledningen 

möjlighet att pressa ner lönerna för de anställda. Nackdelarna blev att det var svårt att hålla koll på alla 

produkter som producerats och att upptäcka vilka produkter som var defekta.
32

   

 

Det viktigaste inom kvalitetsstyrning var att organisera arbetsprocesserna för att snabbt försöka fånga 

upp problem. För att få ökad kvalitet måste kvalitetskraven först definieras samt göras mätbart.
33

 

2.2.1 Att göra kvalitet mätbar 

Syftet med att mäta varornas eller tjänsternas kvalitet är för att kunna kontrollera och följa upp att 

kvaliteten upprätthålls. När det väl införs ett kontrollsystem uppstår även en viss osäkerhet bland de 

anställda då kvalitetsbegreppet är svårdefinierad. När kontrollsystemet väl inkorporerats minskas 

osäkerheten och det byggs upp en känsla av trygghet då verksamheten bygger ett tillit för 

kontrollsystemet. Det gör att kvaliteten blir synbar för alla, vilket leder till att den blir legitimt enligt 

Michael Power i artikeln, Making things auditable. 

                                                 
30

 Almqvist, Roland M. (2006).  New public management: NPM : om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll . 1. uppl. 

Malmö: Liber 
31

 Bergman, Bo & Klefsjö, Bengt (2009). Kvalitet från behov till användning. uppl.4;3 Lund: Studentlitteratur 
32

 J. Richard. Hackman och Ruth Wageman, Total quality management: Empirical, conceptual and practical issues, 

Administrative Science Quartely, 40(2):309, Juni 1995. 
33
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Vid mätningar av tjänster diskuterar Power att det är svårt att göra kvalitativa bedömningar då olika 

tjänster kan upplevas annorlunda hos kunderna. Data kan även tolkas olika av de anställda vid 

verksamheten. Detta kan leda till att hela mätningen blir ihålig och tappar sitt innehåll. Som skulle ha 

kunnat höja kvaliteten hos tjänsten. Kvalitetsbegreppet har enligt Power genomgått en del förändringar 

sedan den introducerades under 1970-talet. I början var begreppet mer tekniskt men är idag mer likställd 

med styrning och ledningen.
34

 

 

Barbara Townley skriver i sin artikel Managing with modernity, att moderniteten präglats av att 

människor är rädda för det oförutsägbara och vill kunna förutspå framtiden. Den “gamla världen”, där 

skolor organiserades av rektorn och sjukhus av läkare, försvinner och alla verksamheter organiseras av 

en ledning. Ledningen skall styra organisationen med hjälp av statistiska beräkningar som utförs med 

hjälp av mätningar och kalkyleringar.  

Townley diskuterar även att dessa statistiska mätningar är mer lätthanterliga och gör att verksamheter 

kan jämföras med varandra. Men att det inte är något starkt hjälpmedel för ledningen skall kunna 

förutspå framtida händelser. Företagsledningen har i det moderna samhället klassas som en produkt då 

kvaliteten på deras arbete prissätts på liknande sätt som man prissätter andra produkter och tjänster.  

För att upprätthålla kvaliteten på produkter eller tjänster är det viktigt att ledningen gör det bästa möjliga 

valet. Då kräver det att ledningen är rationella vid beslutsfattandet och då måste ledningen beakta vilka 

konsekvenser beslutet kan ge, vilka värderingar ledningen skall upprätthålla och vilka preferenser finns 

att tillmötesgå.
35

 Genom att låta flera parter vara inblandade vid beslutsfattandet, försöker organisationer 

nyttomaximera och ha ett objektiv resultat. En sådan modell som används inom vården idag är beställar- 

utförarmodellen. 

2.3 Styrningsformer inom organisationer 
Under de senaste 20 åren har styrningen av hälso- och sjukvården fått en ökad uppmärksamhet.

36
 För att 

förstå hur Stockholms läns landsting, SLL, ställer upp kvalitetskraven och gör uppföljning av 

vårdcentraler är det av vikt att förstå hur landstinget och vårdcentraler styrs och hur utbytet sker mellan 

dem.  

                                                 
34

Michael Power, Making things auditable, Accounting Organizations and Society, vol. 21, nr.2-3 1996 s.300 
35

 Nils Brunsson, Beslut som institution. I boken Organisationsteori på svenska skriven av Czarniawska, Barbara 

(red).Malmö: Författarna och Liber AB 1998 s.43-60. 
36

 Bo Hallin & Sven Siverbo, Jakten på den goda styrningen – En kunskapsöversikt kring styrning och organisation inom 
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Styrningsformen beror på hur utbytet sker mellan de berörda parterna eller vilken transaktionskostnad 

som uppstår vid utbytet. Transaktionskostnadernas syfte är att skapa ett värde för parterna.
37

 Utbytet 

mellan varor och tjänster kan enligt William G. Ouchi i sin artikel Markets, bureaucracies and clans, 

göras i tre olika styrningsformer; marknader, byråkratier och klaner. Dessa organiserar, samordnar och 

kontrollerar utbytet beroende på vilken styrningsform som existerar mellan de inblandade aktörerna. 

2.3.1 Marknad 

Inom marknad som styrningsform är kontrollen mellan köparen och säljaren att det råder fri konkurrens 

mellan utbytet. Alla köpare och säljare som ingår i marknader vill kunna maximera sin egennytta och 

relationen mellan dem har inte någon större betydelse. Aktörerna har inte heller något intresse att 

uppfylla gemensamma mål med några andra aktörer utan förhållandet är att det finns en köpare och en 

säljare. Mellan köparen och säljaren finns det inget förtroende, men det råder balans i utbytet av varor 

eller tjänster och priset. Varorna eller tjänsterna betraktas som en prestation och priset ses som en 

belöning för den som har producerat varan eller tjänsten. Köparen eller säljaren kan inte påverka priset 

på varan eller tjänsten heller då det under denna styrningsform skall råda perfekt konkurrens. Kontrollen 

ligger i att priset bestäms i förväg genom att se över hur stor efterfrågan vara eller tjänsten har.
38

 Vid 

marknad som styrningsform uppstår inga transaktionskostnader då det råder perfekt konkurrens och 

därmed är all information om utbytet tillgänglig, beslut tas rationellt och utbytet kan alltid göras med 

alternativa köpare eller säljare. Detta råder för medborgarna idag då de efter valfrihetsreformen får välja 

fritt bland alla vårdcentraler i Sverige och priset för besöket är bestämt i förväg i form av patientavgift. 

 

Om efterfrågan på varor och tjänster försvinner eller dras ner, rubbas balansen mellan utbytet av varor 

och tjänster. Rubbningen gör att det behövs tas in experter som skall avgöra priset på varan eller 

tjänsten. Därmed måste utbytet organiseras, genomföras och kontrolleras mellan parterna vid utbytet. 

Parterna blir därmed begränsat rationella vid beslutsfattandet då de har svårt att kunna förutse 

konsekvenserna för utbytet. På grund av detta uppstår det transaktionskostnader då experten som tas 

skall stå för informationssökandet om olika utbytesalternativ, kontraktskrivning och uppföljning av 

kontraktet för utbytet.
 39

 

 

Kontraktsskrivning minskar även osäkerheten om utbytet skall ske vid fler tillfällen än ett. Kontraktet 

gör att köparen får mer kontroll över säljaren och tvärtom. Säljaren känner sig trygg då denne vet att den 

över tid skall sälja ett visst antal varor eller tjänster till en specifik köpare. I och med att köparen och 

                                                 
37

 Bo Hallin & Sven Siverbo, Jakten på den goda styrningen – En kunskapsöversikt kring styrning och organisation inom 

hälso- och sjukvården, Centrum För Hälso– och Sjukvårdsanalys, CHSA, Rapport Nr 3, 2002. 
38

 William G. Ouchi, Markets, bureaucracies and clans, Administrative Science Quarterlyvol.25 nr.1, 1980-03 s.129-141. 
39

Ibid. 
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säljaren förbinder sig till varandra genom kontraktet, som är en kontroll över utbytet, lämnar de den fria 

marknaden och en ny styrningsform, byråkrati, utvecklas.
40

 Byte av styrningsform från marknad till 

byråkratiska kan även uppstå då transaktionskostnaderna blir alldeles för höga att utföra utbytet och 

kostnaderna sänks om köparen bestämmer sig för att producera själv varan eller tjänsten. Då blir det 

köparens egen organisation och därmed förflyttas marknadens styrningsform till den byråkratiska. 

2.3.2 Byråkrati 

Byråkrati är en styrningsform som kännetecknas av hierarkisk övervakning som fortlöpande mäter, 

utvärderar och ger direktiv till sina anställda. Detta system bygger på att den har anställda som är 

antingen överordnade eller underordnade. Dessa överordnade skall ha regler för att kunna hålla i 

kontrollen och de underordnade får arbetsuppgifter som definieras utifrån dessa regler och detaljeras. 

Byråkratin upprätthålls genom regler och övervakning, men även med belöningar om en viss anställd 

har jobbat utöver sitt ansvarsområde och gjort lite extra. Inom byråkratiska styrningsformen skall alla 

anställda inom en och samma verksamhet arbeta för hela organisationens vinning. Men om anställda 

inte förstår organisationens mål uppstår det osäkerhet bland de anställda, vilket i sin tur leder till ökade 

transaktionskostnader. Exempelvis ökar transaktionskostnader i form av att utbilda personalen att ha 

gemensamma mål. När den byråkratiska hierarkin inte klarar av dessa kostnader övergår 

styrningsformen till klaner.
41

 

2.3.3 Klaner 

Klaner som styrningsform tar bort de formella regleringar som byråkratin har och består istället av en 

gemensam kultur, där kontroll sker genom att ha gemensamma normer och värderingar hos de anställda. 

Denna kontroll på anställda är då inte hos de överordnade utan är något som sker kontinuerligt mellan 

dem. De anställda som kan utöva mest kontroll mot resten av de anställda är de som bär på den tysta 

kunskapen. Tysta kunskapen bygger på erfarenheter och lång utbildning och dessa anställda har en 

outtalad praktiskkunskap som gör att de innehar ett mer självstyre och deras arbetsuppgifter inte kan 

styras eller göras synbar av någon annan. Normerna och värderingarna som finns hos de anställda beror 

oftast på ett gemensamt yrke (professionellgrupp), kultur eller religion. Exempel på klan inom hälso- 

och sjukvården är den professionella gruppen som består av läkare eller sjuksköterskor. Dessa grupper 

har sina egna värderingar och normer, samt olika tillvägagångssätt för att uppnå organisationens 

gemensamma mål.
42

 

 

                                                 
40

 William G.Ouchi, Markets, bureaucracies and clans, Administrative Science Quarterlyvol.25 nr.1, 1980-03s.129-141. 
41
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Det som skiljer klaner från byråkrati och marknad är att kontrollen är mycket svårare att mäta och 

utvärdera.  Detta beror på att klanens kontroll bygger på att skapa en samstämmighet mellan de 

anställda.
43

 Då de professionella grupperna har ett stort förtroende sinsemellan kan det bidra till att 

transaktionskostnaderna ökas när t.ex. myndigheter försöker kontrollera hela gruppen och mäta alla 

medlemmars prestationer. Detta kan exempelvis vara när läkaren får ett alltmer större ansvar för att 

sköta det administrativa än att utöva sin ursprungliga medicinska profession som de är utbildade för. 

Sjukvården uppstår då mer som en management organisation och inte som en praktiserande sjukvård i 

dess originella form.  

 

Alla styrningsformer är beroende på vilka transaktionskostnader som existerar och övergången behöver 

inte alltid vara från en marknad till byråkrati eller till klan. Transaktionskostnaderna kan även stiga då 

organisationer förändras åt det motsatta hållet, dvs. från klan till byråkrati eller byråkrati till marknad. 

 

I verkligheten är styrningen av sjukvården mer komplex och dynamisk. De professionella, 

förvaltningarnas, politiska och medborgarnas intresse och normer mer sammanvävt. Sjukvården har 

sedan 1990-talet fått en byråkratisk styrningsform med egensaker från marknaden. Kontraktskrivning 

har blivit till en stor del av hur sjukvården skall styras, följas upp och sättas i konkurrens.
44

 En 

organisationsform som beställar- utförarmodellen är viktigt att förstå då landstingen tar hjälp av denna 

modell för att skriva kontrakt med vårdcentralerna, sammanställa kvalitetskraven och utföra sin 

uppföljning av dem. 
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2.4 Beställar- utförarmodellen 
Beställar- utförarmodellen är en organisationsform som används för att införa kvalitetsstyrning inom 

verksamheterna. Den infördes för att sänka på kostnaderna och höja kvaliteten. Modellen fick sitt fäste 

främst inom den offentliga sektorn. Inom beställar- utförarmodellen finns det en tydlig 

arbetsuppdelning, där parterna förväntas agera och handla beslutsrationellt för att nyttomaximera. Syftet 

med modellen var att skilja på beställare och utförare för att uppnå en mer objektiv inköpsprocess.
45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Schematisk bild över hur beställar- utförarmodellen fungerar.
46

 

Uppdragsgivaren, även kallad för finansiär, är en aktör som skall kunna förutse vilka behov som inte är 

tillfredsställda. Beställaren är den myndigheten som ansvarar för att beställa in de varor eller tjänster 

som uppdragsgivaren efterfrågar. Utförarna producerar vård.
 47

 

 

Beställar- utförarprocessen indelas i tre olika faser. Den första fasen är den fasen där det i anbudet 

beskrivs i detalj vad beställaren vill ha. Vilket inkluderar särskilda krav, tekniska villkor och tidsram. 

När anbudet annonseras ut hålls underlaget tillgänglig för alla möjliga utförare som förväntas ha 

kapacitet och kompetens att anta det nya uppdraget. Utförarna gör i sin tur en kalkyl och kommer med 

ett anbud där de förväntas besvara på frågor som ställdes i anbudsunderlaget.  Under den andra fasen gör 

beställaren en granskning av alla inkomna anbud. Inom urvalet sållas oseriösa anbudsgivare bort och 

beställare rangordnar resten utifrån fastställda parametrar. Efter granskningen väljs en (eller flera) 

anbudsgivare ut, med vilka de i flesta fall genomför en slutförhandling. Om förhandlingen faller ut 

undertecknas kontraktet som reglerar relationen mellan parterna. I den tredje fasen görs beslutet 

offentligt till samtliga anbudsgivare och de berörda parterna får möjligheten att överklaga beslutet under 

                                                 
45
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en viss tid. Dessa tre faser kallas för offentlig upphandling. Problematik med modellen är att den utgår 

ifrån följande antaganden som gäller vid den fria marknaden.
48

 

 

En fri marknad är öppen för konkurrens. Den fria marknaden är en idealisk marknadssituation och är 

svår att leva upp till i praktiken. Inom en ideal marknad skall prissättningen vara rörlig och 

anpassningsbar. Priserna justeras beroende på utbudet och efterfrågan samt konkurrensen som finns 

mellan de olika inblandade aktörerna. Den ideala kunden i denna marknad skall vara illojal, 

faktasökande, stark och maximera sin egennytta. Enligt beställar- utförarmodellen får beställaren en 

ombudsroll för kunden. I den rollen förväntas beställaren uppfylla idealkundens roll, men tyvärr så är 

kundombuden relativt trogna, svaga och inte faktasökande på grund av brist på tid.
49

 

2.4.1 Beställar- utförare modellen inom sjukvården 

Inom sjukvården är uppdragsgivaren landstingsfullmäktige och beställaren är landstinget. Utförarna är 

vårdcentralerna som utför sjukvården som beställs av landstinget. Genom att beställaren håller i 

upphandlingen och förhandlingarna mellan de olika anbudsgivarna får de mer kontroll över 

kostnaderna.
50

 

 

Det är svårt att precisera vilken sjukvård som bör beställas i förhand med beställar- utförarmodellen. Då 

det inte finns något konkret underlag om behoven eller hur prioritering bör göras. Beställarens 

grundläggande uppgift är att vara förutseende och beställa den vård som kommer att efterfrågas i 

framtiden. 
51

 En för detaljerad beställning från beställaren kan även leda till problematik om det visar sig 

vara en annan fördelning på vårdbehoven än den som antagits. Samma nackdel finns med en för abstrakt 

beställning då det kan leda till svårigheter i den praktiska verksamheten. Med fokus på att precisera vad 

som bör beställas missas oftast kvalitetsbegreppet då den är svår att mäta, styra och följa upp.
52

 

2.4.2 Offentlig upphandling 

När landstinget beställer vård uppstår en offentlig upphandling, vilket är själva inköpsprocessen vid 

inköp av varor eller tjänster. Detta regleras av lagar och regler för att säkerställa att alla inblandade 

aktörer som är intresserade av anbudet skall behandlas lika av beställaren. Dessa lagar och regler är 

uppbyggda efter EG-direktiven och är detsamma i hela EU. Myndigheterna, exempelvis landstinget, är 
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bundna till reglerna och skall vara sakliga och välja anbudsgivare som levererar upp till kraven, oavsett 

ursprung. Diskriminering eller favorisering av leverantörer får inte förekomma, valet skall alltså stödjas 

av affärsmässiga grunder och man skall få värde för priset.
53

 I Sverige regleras myndigheterna av lagen 

om offentlig upphandling, LOU. Syftet med LOU är att på bästa möjliga sätt använda offentligt medel 

genom att dra nytta av konkurrensen på marknaden. 

 

Konkurrensverket är en myndighet vars roll är att hålla tillsyn över den offentliga upphandlingen och se 

till att den görs på rättvisa grunder. Tillsynen görs genom att hålla i utredningar av inkomna tips, 

klagomål och ha ständig kontakt med de berörda leverantörerna vid upphandlingen. Vid upphandling får 

beställaren inte tänka på egen vinstmaximering.
54

 För att göra en rättvis och affärsmässig upphandling 

måste fem grundläggande principer beaktas: 

 Likabehandling av alla leverantörer som lägger anbud. 

 Ingen diskriminering eller favorisering av leverantörer oavsett omständigheterna. 

 Upphandlingen skall vara klar och tydlig, vilket betyder att den skall vara transparent 

dvs. den skall kännetecknas av öppenhet och förutsägbarhet.  

 Orealistiska krav får inte ställas. 

 Behörighetscertifikat behövs och den måste godtas av svensk myndighet för att 

upphandling skall ske. 

 

För att underlätta upphandlingsprocessen kan flera myndigheter tillsammans göra en offentlig 

upphandling. Exempel på gemensam upphandling är kommuner som oftast har ett kontor som sköter 

upphandlingen för alla myndigheter inom kommunen.
55

 

 

Utvärderingsgrunder inom offentlig upphandling är antingen det anbud som har det lägsta priset eller det 

anbud som ger värde för pengar. Använder myndigheten det andra alternativet skall utvärderingskriterier 

klargöras innan. När ett beslut går igenom skall det klargöras till samtliga aktörer som lämnat in ett 

anbud. Aktörerna har sedan rätt att överklaga beslutet.
56

 Problem som kan uppstå vid ett överklagande 

av beslut är kopplade till överprövningsprocesserna. Många upplever att överprövningar leder till att 

upphandlarna tappar fokus. Upphandlarna fattar ett sådant beslut som de anser har mindre sannolikhet 
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att bli omprövat istället för det ”bästa möjliga” beslutet.
57

 Grunden för detta är att överprövning drar på 

tiden och beställaren kan stå utan kontrakt. I vissa fall kan det begäras att upphandlingen skall göras om. 

Det argumenteras att det har uppkommit ett större avstånd mellan beställare och utförare idag. Avståndet 

gör att det saknas en dialog under processens gång på grund av att det inte har tydliggjorts vilken typ av 

kontakt som är tillåten mellan upphandlaren och utföraren. Kontakt mellan parterna kan också öka 

chanserna för överprövning då det kan klassas som att beställaren utgår ifrån att maximera sin egen 

nytta.
 
 

 

Upphandling används inom BUM för att man skall anlita ”rätt” utförare (det vill säga den utförare som 

kan utföra den vård som anbudet kräver för att tillfredsställa behovet.). Beställaren måste genomgå en 

offentlig upphandling, för att alla utförare som lägger anbud för en viss beställning skall få möjligheten 

att beaktas och därmed uppstår konkurrens.
58

 

2.5 Teoretisk referensram 
Teorierna vi valde skall öka våra kunskaper om hur sjukvården fungerar idag. Organisationsteorin som 

vi valt är till för att fördjupa oss i hur olika slags organisationer styr sin verksamhet. Vi valde att 

använda oss av William G. Ouchis teori om marknader, byråkrati och klaner då den ökar förståelsen för 

hur transaktionskostnader uppstår inom organisationer och även hur organisationerna kan ändra sin 

styrform. New public management, NPM, togs med då den beskriver hur förändringarna, i form av 

koncept, skett under de senaste decennierna och hur de påverkar den offentliga sektorn.  En av många 

förändringar som skedde under NPM-eran ledde till intensiva diskussioner om hur den offentliga 

sektorn skulle utsättas med liknande idéer, modeller och teknik som hos den privata sektorn. Genom att 

utsätta den offentliga sektorn för konkurrens tros det höja kvaliteten. Under NPM-eran infördes även 

kvalitetsbegreppet. För att använda sig av detta kvalitetsbegrepp måste organisationer definiera det och 

göra den mätbart. När kvalitetsbegreppet blir definierad och mätbar införs den i verksamheterna som en 

form av kvalitetsstyrning. Kvalitetsstyrning utgår ifrån att kunna upptäcka kvalitetsfel tidigt inom 

arbetsprocessen som möjligt för att slutvaran och tjänsten skall hålla den högsta kvaliteten.  

 

Kvalitet kan upprätthållas genom att använda beslutsrationalitet. Detta kan göras genom att låta flera 

parter vara inblandade vid ett beslutsfattande för att nyttomaximera och hålla ett objektiv resultat. En 

sådan modell inom vården är beställar – utförarmodellen, BUM. Den implementerades för att få 

beslutsrationalitet samt för att utsätta sjukvården för konkurrens. För att öka förståelse för BUM så 
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fördjupade vi oss in i själva beställningsprocessen, offentlig upphandling som sker vid beställning av 

vård. 
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3. Metod 
 

3.1 Val av metod 

Med denna studie vill vi undersöka hur Stockholms läns landsting, SLL, definierar kvalitetskrav, 

kontrollerar och följer upp kvalitetskraven som sätts på vårdcentraler inom Stockholms län. Vi valde att 

göra en kvalitativ studie, där vikten kommer att läggas på ord istället för siffror vid insamling och analys 

av data. Undersökningen kommer att göras genom användning av en abduktiv ansats. Denna ansats 

innebär att dataansamlingen kommer att växelverka kontinuerligt mellan empiri och de utvalda 

teorierna.
 59

 

 

Studien genomfördes med hjälp av både primär och sekundärdata. Primärdata är data som samlas direkt 

från källan medan sekundärdata är material som tas fram i form av interna dokument, litteratur och 

rapporter. Den abduktiva ansatsen kommer att hjälpa oss att hitta eventuella mönster och samband 

mellan primärdata och sekundärdata.
 60

 

 

3.2 Insamling av primärdata 

Vid insamling av primärdata använde vi oss av semi- strukturerade djupintervjuer med SLL. Semi- 

strukturerade interjuver innebär att frågorna ställs utifrån ett tema, vilket i sin tur kan leda till följdfrågor 

och fördjupning. Genom att formulera frågor utifrån temat har irrelevanta frågor undvikits. Frågorna 

skickades i förhand till intervjupersonerna för att de skulle få en möjlighet att förbereda sig inför 

besöket. 

 

Intervjupersonerna valdes genom att se över deras befogenheter och ansvar inom SLL. Vi intervjuade 

tre personer från SLL: 

 Mats Ek, medicinsk sakkunnig och överläkare, jobbar idag som rådgivare för hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen. 

 Linda Otterbjer, handläggare som bär på ansvaret att följa upp och kontrollera ett antal 

vårdcentraler inom ett specifikt geografiskt område i Stockholms län.  

 Peter Lundqvist, enhetschef för hälso- och sjukvårdsförvaltning.  

                                                 
59

Ulf Lundahl och Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 3:e upplagan, Lund, 

Studentlitteratur, 1999. 
60

Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 3:e uppl. Liber, Malmö, 2005, s.551-552 



23  

 

Från intervjuerna fick vi värdefull information som gav oss en inblick över hur vårdcentralerna styrs 

utifrån kvalitetskraven. Intervjun började med att vi presenterade oss själva och därefter förklarade vår 

frågeställning, vårt syfte och tillvägagångssätt. Detta för att kunna få deras samtycke till att ta med given 

information från intervjuerna till studien (för intervjufrågor se bilaga 1 och 2). 

 

För att öka vår förståelse hade vi vid studiens början även planerat att få med vårdcentralernas 

perspektiv på kvalitetskraven och SLL:s uppföljning. Detta misslyckades eftersom många av de 

tillfrågade vid vårdcentralerna inte ville delta då de ansåg att det inte var en del av deras uppdrag. De 

påpekade att de under åren har hjälpt för många studenter med liknande frågor och att all information 

som vi behövde skall finnas tillgänglig på SLL:s hemsida. 

 

3.3 Insamling av sekundärdata 

Primärdata var endast ett komplement till sekundärdata. Vid insamling av sekundärdata hade vi 

Regelboken för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 2011 samt uppdaterade versioner av kapitel 

6 och 7 för år 2012 som referenslitteratur. Regelboken är lagstiftad för alla vårdcentraler inom 

Stockholms län och är grunden till vårdavtalen. Förutom Regelboken använde vi även av hemsidan, 

Stockholms läns landstings uppdragsguiden. Som är en kommunikationskanal mellan Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen och alla vårdgivare inom Stockholms läns landsting. För att få tillgång till 

hemsidan anskaffades inloggningsuppgifter. 

 

Arbetet är främst baserad på sekundärdata. Detta för att vi under intervjuerna såg ett tydligt mönster på 

att individerna svarade på ett socialt önskvärt sätt och inte vad de egentligen tyckte. Innan frågorna 

besvarades uppstod en tystnad, under vilket de tänkte sig för. Intervjupersonerna svarade även att de 

helst inte vill svara på vissa frågeställningar.  

 

För att öka undersökningens tillförlitlighet har en kopia på arbetet skickas till de deltagare samt andra 

berörda inom den sociala verkligheten som har studerats. Genom detta kan de bekräfta att vår 

uppfattning av verkligheten överensstämmer.
61
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4. Stockholms läns landsting, SLL 

4.1 SLL:s organisation 
Förutom SLL finns det i Sverige ytterligare 16 stycken landsting. SLLs organisation kan delas upp i två 

olika delorganisationer; den ena är politisk och den andra är en förvaltningsorganisation.
62

  

 

Figur 2: Landstingets organisation.
63 

4.1.2 Politisk organisation 

Medborgarna har som rätt att vid riksdagsval, som är vart fjärde år, rösta fram vilket parti eller partier 

som skall ha majoriteten av de totalt 349 ledamotsplatserna i riksdagen. Det parti eller partier som har 

majoriteten fattar sedan beslut och sätter upp mål. För hälso- och sjukvården är det övergripande målet 

att åstadkomma god hälsa och vård på lika villkor för hela Sveriges befolkning.
64

 

 

Målen som hälso- och sjukvården skall följa i Sverige ställs upp av landstingsfullmäktige. Detta organ är 

det högsta beslutande organ och består av 149 ledamöter som väljs in vart fjärde år beroende på 
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valresultatet.
 
År 2010 fick moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna tillsammans 

majoritet av ledamot platserna. Deras huvudmål är:
  

  Förbättrad tillgänglighet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, 

  Förbättrad tillgänglighet i kollektivtrafiken och 

  Hålla ekonomin i balans.
65

 

 

Dessa huvudmål skall eftersträvas av de statliga och privata vårdcentralerna som har ett vårdavtal med 

SLL. Landstingsfullmäktige har en gång i månaden sammanträden där ledamöterna beslutar om budget 

och skattesats samt mål, inriktning, omfattning och kvalitet för landstingets olika verksamheter. De tar 

även beslut om vilka nämnder och styrelser som skall finnas samt vilka ledamöter som skall ingå i 

dessa.
66

 

 

Under landstingsfullmäktige kommer landstingsstyrelsen som består av 19 ledamöter. Dessa skall ha 

översikt över hela landstinget men även över nämndernas verksamhet. Ledamöterna skall även se till att 

nämnderna uppfyller de mål som landstingsfullmäktige ställer upp.
67

 

4.1.3 Förvaltningsorganisation 

Landstingets organisation är komplex, för att underlätta informationsflöde tar politikerna hjälp av 

förvaltningar. Förvaltningsorganisationen skall följa den politiska organisationen och tjänstemännen 

som ingår i dessa förvaltningar skall se till att besluten som beslutas av landstingsfullmäktige följs men 

även att de genomförs av nämnderna och styrelserna. I Stockholms läns landsting finns det tre 

förvaltningsorganisationer, landstingsstyrelsens förvaltning, hälso- och sjukvårdsförvaltning samt 

patientnämndens förvaltning.
68

 

 

Landstingsstyrelsens förvaltning skall planera, utreda och driva ärenden eller projekt som den politiska 

organisationen har beslutat om. Denna förvaltnings uppdrag kan delas in i sex olika ansvarsområden: 

 Stöd och service åt den politiska ledningen 

 Leda och samordna beslutsprocess och uppdrag 

  Bereda och implementera beslut  

  Verksamhetsstöd för Stockholms läns landsting, SLL  
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 Verksamhetsstöd för landstingsstyrelsens förvaltning, LSF 

 Samverkan och utveckling i omvärldsperspektiv 

 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har som uppdrag att ha överblick över hela utbudet av hälso- och 

sjukvård inom Stockholms län, och se till att den tillfredsställer befolkningens behov. De skall ge stöd 

till Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN. Denna nämnd sköter upphandlingen av vård och skriver avtal 

med sjukvårdsproducenterna (utförarna).
 69 

Behov som uppmärksammas av hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen ges som uppdrag till HSN som därefter utför beställningen och följer upp 

vårdens resultat och kvalitet.
 
 Nämnden är även den som håller i kontaktnätverket mellan landstinget och 

de privatdrivna vårdcentralerna.
 70

   

 

Inom Stockholms läns landsting finns det ca 80 stycken landstingsdrivna vårdcentraler, som följs upp av 

paraplyorganisationen Stockholms Läns Sjukvårds Område, SLSO. Denna organisation är en central 

förvaltning för de verksamheter utanför akutsjukhusen som SLL driver. Deras huvudsakliga 

förvaltningsverksamheter är vårdcentraler/husläkarmottagningar, geriatrisk och psykiatrisk vård för barn 

och vuxna. SLSO:s roll är att lägga upp policys vid behov och övervaka samt reglera de 

landstingsdrivna vårdcentralernas avkastning. En av deras visioner är att ge ”rätt vård när och där du 

behöver den”. Denna organisation är en av de största vårdgivarna i Sverige, men är även en beställare 

av vård. Uppföljningen som SLSO gör på de landstingsdrivna vårdcentralerna görs på samma sätt som 

HSN gör med de privata vårdcentralerna. Skillnaden ligger bara i rapporteringen då SLSO rapporterar in 

till HSN. HSN jämför de privata och offentliga uppföljningarna och slutrapporterar månadsvis till 

landstingsfullmäktige.
71

 

 

Patientnämndens förvaltning skall informera om allt som rör offentligt finansierad hälso- och sjukvård 

och är den enheten som man vänder sig till vid klagomål på den svenska sjukvården. Förvaltningen skall 

ge stöd till patientnämnden som är en fristående och opartisk insats, och är kostnadsfri för patienter, 

anhöriga och personal inom vården.
72
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4.2 Kvalitetskrav 
SLL är den myndighet som ansvarar för att definiera kvalitetsbegreppet inom sjukvården och sätter 

kvalitetskrav. När en sjukvårdsverksamhet startas, oavsett om den är privat eller offentlig skall ett 

vårdavtal skrivas med SLL för att säkerställa att kvaliteten på sjukvårdstjänsterna kommer att hållas. 

Inom dessa avtal har SLL specificerat kvaliteten inom sjukvården till att vara:  

  Rekommendationer från medborgare/kund. 

  Upplevd tillgänglighet hos medborgare/kund. 

  Bemötande av personal. 

  Upplevd nytta av medborgaren/kunden. 

  Informationstillgänglighet för medborgare/kund. 

  Delaktighet. 

  Förtroende för vårdcentralen. 

  Helhetsintryck av vårdcentralen. 

  Telefontillgänglighet av vårdcentralen. 

Dessa kvalitetsmått mäts antingen månadsvis eller årligen.
73

 Dessa kvalitetskrav mäts utifrån patientens 

perspektiv. Informationsflödet påverkar patienter och deras närståendes förväntningar. Genom att låta 

patienter vara delaktiga skapas realistiska förväntningar på resultat enligt Socialstyrelsens föreskrift 

2005:12.  

4.3  Uppföljning och kontroll av vårdcentraler 
Uppföljningsplanen delas in i tre kategorier behov, prestation och kvalitet. Behovet som kan finnas inom 

Stockholms län gör att SLL beställer vård eller prestation från vårdcentralerna. Prestationen mäts av 

SLL genom att följa upp månadsvis antal besök och antal listade patienter vårdcentralen har. Dessa 

prestationer, antal mottagna och listade patienter förknippas med kvalitetsnyckeltal.  

 

SLL har valt att använda sig av nyckeltal trots att de ger en förenklad bild av verkligheten, då de vill 

kunna jämföra vårdcentralerna med varandra. Dessa nyckeltal preciseras i uppföljningsplanen, vilket är 
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kapitel 6 i Regelboken för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Vårdcentralerna kan om de vill 

följa dessa nyckeltal i sitt eget resultat över tid.  

 

Belöningssystemet bygger på att dela ut bonus om en vårdcentral överträffar kvalitetsmåttet, som har 

ställts för just det specifika nyckeltalet. De vårdcentraler som inte håller kvalitetsmåttet vid något eller 

några nyckeltal erhåller ett vite vid nästkommande år.
74

 

4.4 Finansiering 

Vårdcentralerna blir till viss del finansierade av Stockholms läns landsting, SLL, och kallas för en 

tredjepartsfinansiering. Denna finansiering utgörs av tre parter (varav namnet); uppdragsgivare, 

beställare och utförare. Uppdragsgivaren är landstingsfullmäktige, som ser till att sjukvården skall 

uppfylla de mål som krävs av den offentliga sektorn. Förutom detta har uppdragsgivaren en kontinuerlig 

kommunikation med beställaren, SLL, får att hålla sig inrättade om sjukvården, t.ex. om det finns något 

behov de har missat. Utförarna är vårdcentralerna som bedriver sjukvård efter sitt vårdavtal med SLL.  

 

Tredjepartsfinansiering leder till att patienterna inte direkt betalar för sjukvårdstjänsterna som 

vårdcentralerna utför. Patienter betalar en patientavgift som är en del av besöksersättningen som 

vårdcentralerna finansieras av SLL. Besöksersättningen är en del av prestationsfinansiering. Detta 

innebär att vårdcentralerna får ersättning beroende på sin prestation. Prestationen kan vara i form av 

antal patienter eller/och antal besök de har varje månad. Ju fler patienter som tas emot i form av besök 

desto högre ersättning får vårdcentralerna från SLL. Prestationsfinansiering används inom ramen för 

beställar- utförarmodellen som format vårdavtalet och skrivs mellan vårdcentralen och SLL. Summan 

för den grundläggande ersättningen fastställs i regelboken, vilket som nämnts även är grunden för 

vårdavtalen.
75

  

 

Vårdcentralerna får ersättning för varje besök men även för varje listad patient de har. Listad patient 

innebär att patienten har valt att skriva in sig i just den vårdcentralen. Det går inte att vara listad på två 

olika vårdcentraler parallellt. Om patienten listas på en ny vårdcentral blir denne automatiskt 

avregistrerad från föregående vårdcentral. Är patienten registrerad på en vårdcentral, har denne 

fortfarande rätt att besöka en helt annan vårdcentral. Vårdcentralen som patienten inte är registrerad på 

får då endast besöksersättningen från landstinget. Men vid flera tillfälliga besök från en patient ger 
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vårdcentralen rätten att kräva att patienten skall listas hos den nya vårdcentralen, om patientens 

behandling kommer att pågå under en längre tidsperiod.
76

  

 

Vårdcentralerna skickar varje månad ut en vårdfaktura till SLL. Den sammanställer antalet listade och 

antal besök vårdcentralerna haft under månadens gång. Ersättningen från SLL för varje listad patient 

kallas för kapiteringsersättning. För varje besök patienter har gjort får vårdcentralen en ersättning som 

kallas för besöksersättning.77 

4.4.1 Kapiteringsersättning 

Kapiteringsersättningen består av läkemedelspeng och vårdpeng. Läkemedelspeng är ersättning till 

vårdcentraler för allmänläkemedel som förskrivs till patienter som har valt att besöka just den 

vårdcentralen. Vårdpeng är ersättning för antal listade patienter som är även folkbokförda i Stockholms 

län. Om en vårdcentral skulle ha en patient listad hos sig som är folkbokförd inom ett annat 

landsting/län än Stockholms län får vårdcentralen inte någon vårdpeng från SLL, utan måste då 

fakturera patientens hemlandsting eller försäkringskassan.
78

 

 

Kapiteringsersättningens storlek beror på medborgarnas ålder som är listade hos en specifik vårdcentral. 

Man kan se kapiteringsersättning som en basersättning för att vårdgivarna skall fortsätta att utföra sitt 

uppdrag i enlighet med vårdavtalet. Tabellen nedan visar vilken nivå kapiteringsersättning ligger på år 

2012: 

Ålder 0-5 år (kr/år) 6-64 år (kr/år) 65-    år (kr/år) 

Ersättning per listad person i 

Stockholms län 

759 637 1642 

Tabell 1: Kapiteringsersättning. 
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4.4.2 Besöksersättning 

Varje gång en patient söker vård hos en vårdcentral ersätts besöket med en så kallad besöksersättning. 

Storleken på denna ersättning beror på vilken medicinsk profession som tar hand om patientbesöket. 

SLL har koll över antalet besök då det rapporteras elektroniskt via databasen ListOn när patienten 

kommer till vårdcentralen. 79 Nedan visas en tabell med storleken på besöksersättningen i år, 2012: 

Grundersättning per besök Kr/besök 

Läkare 495 

Sjuksköterskor 207 

Utförande av telefonrecept, oavsett profession 83 

Tabell 2: Besöksersättning. 

Dessa ersättningar som finns i tabell 2 ersätts bara till en viss del av SLL och den andra delen genom 

patientavgiften. Denna patientavgift ligger i dag på 200 kr och dras ifrån grundersättningen. Exempelvis 

så ligger grundersättningen för ett läkarbesök på 495 kr, varav 200 kr betalas av patienten medan 

resterande 295 kr betalas av SLL. 80 

 

Patienter som bokar besök men uteblir ersätts inte av SLL till vårdcentralerna, utan får då endast 

patientavgiften som faktureras till patienten. Men om en patient skulle råka få vänta över 30 minuter 

efter utsatt tid har denna patient rätt att återfå betald patientavgift. Återbetalningen ersätts inte av SLL 

utan det får vårdcentralen stå själva för.  

 

När en patient söker ofta vård kan de få ett frikort. Har patienterna ett frikort betalas hela 

grundersättningen av SLL under frikortets giltighetstid. Om något besök uteblir och denne patient hade 

ett frikort får SLL betala ut den avgift som patienten skulle ha betalat om denne inte hade ett frikort.
81

 

4.5 Vårdavtal 
För att få driva en vårdcentral (oavsett om det är en landstings- eller privatdriven) måste ägaren uppfylla 

vissa kriterier. Dessa kriterier är att ägaren är ekonomisk stabil, har minst en distriktssjuksköterska och 

en specialistläkare i allmänmedicin.
82

  

 

SLL har som uppgift att se över vilken efterfråga av sjukvård som finns inom Stockholms län. Därefter 
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kan SLL beskriva vilka mål och krav de ställer på uppdraget, och offentlig upphandlig uppstår när 

uppdraget annonseras. Både offentliga och privata vårdcentraler får besvara denna annons vid intresse 

och sätta vilket pris de vill ha för att utföra uppdraget. Men det är upp till SLL att sålla igenom alla 

anbudsgivare och se till att den vårdcentral som passar in för uppdraget får ett vårdavtal.  

 

Vårdavtalet är en metod att garantera att ett viss mått på att kvalitet hålls av vårdcentralerna. Oavsett om 

vårdcentralerna bedrivs som privat- eller landstingsdrivna så är de skyldiga att följa vårdavtalet. Avtalet 

beskriver:
 83

 

  Vilket uppdrag vårdcentralen skall ha, och vad minimikrav är för dessa uppsatta mål inom 

varje uppdrag. 

  Vilka ersättningar de skall få.  

  Miljökrav som ställs. 

  Landstingets policys och riktlinjer. 

  Patientavgift vårdcentralen får ta. 

  Vilka kontaktpersoner som skall vara under avtalets giltighetstid. 

  Uppsägningstid. 

 Löpningstiden för avtalet.
 
 

 

Löpningstiden varierar beroende på vårdenhetens storlek. Det allra första avtalet som skrivs mellan 

landstinget och en vårdcentral brukar oftast löpa 4 år. Därefter skrivs ett nytt avtal för varje år. Under 

avtalets löpningstid har landstinget rätt att göra små förändringar exempelvis om nya patientavgifter 

skulle uppkomma. I de fall det uppkommer större förändringar måste avtalet sägas upp och ett helt nytt 

avtal skrivs.
84

 

 

Om en offentlig vårdcentral inte kan uppnå kvalitetskraven under en längre tidsperiod vidtar SLSO en 

åtgärdsplan. Vilket oftast innebär att verksamhetschefen byts ut. Om en privat vårdcentral misslyckas 

med kvalitetskraven vidtar SLL åtgärder i form av uppsägning av vårdavtalet.
85

 Detta är en av de 

skillnader som existerar mellan att vara en statlig eller privat ägd vårdcentral. Det är även ett försök att 
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dela upp tidigare sammanhållna förvaltningar (som SLSO och SLL) till att bli mindre och mer 

organisationsliknande. 

4.6 Vårdfaktura 
Med hjälp av vårdfakturan kan SLL göra en sammanställning på efterfrågan av vård inom Stockholms 

län. SLL kan se hur många besök och listade patienter vårdcentralerna haft under månaden, och betalar 

ut ersättning utifrån vårdfakturan. För att vårdcentraler skall kunna få dessa ersättningar kräver SLL att 

vårdcentralerna rapporterar in alla sina vårdhändelser. 

 

Figur 3: Inrapporteringsflödet för att kunna få ersättning från SLL.
86

 

Patient administrativt system, PAS, tillsammans med kassasystemet registrerar varje besök och listade 

patienter som är folkbokförda inom Stockholms läns landsting. Den överför data direkt till gemensamt 

vårdregister, GVR, som sammanhåller all registrering av besök, vårdtillfällen, vårdkontakttyper och 

diagnoser.
87

 

GVR överför dagligen denna sammanhållna information till ett annat datasystem, ERSMO. Detta 

system avgör då med hjälp av regelboken huruvida vårdhändelsen skall ersättas eller inte. 

ERSMO är en faktureringsprocess som har ett mål; att vårdcentralerna skall slippa behöva utföra 

fakturor manuellt. Denna process är en helt integrerad och elektronisk behandling av information som 

rör inrapportering, skapande av fakturaunderlag och fakturering. Faktureringen görs med hjälp av 
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ERSMO:s ersättningsmodeller
88

. Dessa ersättningsmodeller hämtas från Regelbok för 

husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, ersättningsvillkor 2012 kap 7. ERSMO-systemet skapar 

därmed en faktura över den utförda vården som vårdcentralen skall få ersättning för från SLL och 

därefter överförs dessa fakturor till databasen HEJ.  

År 2007 utvecklades ett webbaserat system som nämnts till HEJ. HEJ är ett fakturasystem som liknar 

ERSMO men den går igenom det ERSMO har sammanställt och prissätter därefter de uppdrag som 

vårdcentralerna har utfört. Det vill säga den räknar ihop hur mycket besöks- och kapiteringsersättning 

vårdcentralerna skall erhålla.
89

 HEJ uppdateras dagligen och vårdcentralerna kan även kontrollera att 

underlaget som GVR har skickat in till ERSMO är korrekt. De kan även, om något är fel, göra rättningar 

före månadslutet. Sammanställningen av fakturan med prissättningen inom datasystemet HEJ blir till en 

vårdfaktura som därefter granskas av SLL.
90

 

 

Granskningen görs med hjälp av ListOn, vilket är ett datasystem som innehåller alla medborgare som 

aktivt har valt att lista sig hos en vårdcentral, men registrerar även varje besök patienter gör vid varje 

enskild vårdcentral. Om vårdfakturan överensstämmer med informationen som finns i ListOn blir den 

godkänd av SLL och vårdcentralerna får sina ersättningar i slutet av den berörda vårdfakturamånaden.
91

  

 

Det har förekommit fel vid registrering hos ListOn som att t.ex. samma patient skall ha besökt en 

vårdcentral tre gånger på en och samma dag. När sådana felregistreringar sker många gånger kallas den 

aktuella vårdcentralen in för ”ett allvarligt samtal” och då analyseras om felregistreringen var medvetet 

gjord eller inte. Fel kan exempelvis ske i fall datorns hastighet har minskat och den anställda vid 

receptionen av vårdcentralen har då råkat trycka på samma knapp i flera omgångar.
92

 

                                                 
88

Stockholms läns landstings kommunikationskanal, Uppdragsguiden, mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och 

vårdgivare inom Stockholms läns landsting, Ersmo, http://www.uppdragsguiden.sll.se/Mota-patienten/Ta-

betalt/Registreringsrutiner/Huslakare-inkl-basal-hemsjukvard231/Besoksregistrering/ERSMO/  2012-06-09 
89

Stockholms läns landstings kommunikationskanal, Uppdragsguiden, mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och 

vårdgivare inom Stockholms läns landsting,GVRhttp://www.uppdragsguiden.sll.se/Forska-folja-upp--

rapportera/Informationshantering-och-rapportering/IT-handbok---Ekonomi-och-uppfoljning/Ekonomi-och-uppfoljning---

start/Gemensamt-Vardregister-GVR/     2012-06-09 
90

 Stockholms läns landstings kommunikationskanal, Uppdragsguiden, mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och 

vårdgivare inom Stockholms läns landsting, HEJ, http://www.uppdragsguiden.sll.se/Forska-folja-upp--

rapportera/Informationshantering-och-rapportering/IT-handbok---Ekonomi-och-uppfoljning/Ekonomi-och-uppfoljning---

start/Gemensamt-Vardregister-HEJ/ 
91

Stockholms läns landstings kommunikationskanal, Uppdragsguiden, mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och 

vårdgivare inom Stockholms läns landsting, ListOn, http://www.uppdragsguiden.sll.se/Forska-folja-upp--

rapportera/Informationshantering-och-rapportering/IT-handbok---Ekonomi-och-uppfoljning/Ekonomi-och-uppfoljning---

start/ListOn/       2012-06-09 
92

 Intervju med Peter Lundqvist, enhetschef för hälso- och sjukvårdsförvaltning. 2012-05-03 

http://www.uppdragsguiden.sll.se/Mota-patienten/Ta-betalt/Registreringsrutiner/Huslakare-inkl-basal-hemsjukvard231/Besoksregistrering/ERSMO/
http://www.uppdragsguiden.sll.se/Mota-patienten/Ta-betalt/Registreringsrutiner/Huslakare-inkl-basal-hemsjukvard231/Besoksregistrering/ERSMO/
http://www.uppdragsguiden.sll.se/Forska-folja-upp--rapportera/Informationshantering-och-rapportering/IT-handbok---Ekonomi-och-uppfoljning/Ekonomi-och-uppfoljning---start/Gemensamt-Vardregister-GVR/
http://www.uppdragsguiden.sll.se/Forska-folja-upp--rapportera/Informationshantering-och-rapportering/IT-handbok---Ekonomi-och-uppfoljning/Ekonomi-och-uppfoljning---start/Gemensamt-Vardregister-GVR/
http://www.uppdragsguiden.sll.se/Forska-folja-upp--rapportera/Informationshantering-och-rapportering/IT-handbok---Ekonomi-och-uppfoljning/Ekonomi-och-uppfoljning---start/Gemensamt-Vardregister-GVR/
http://www.uppdragsguiden.sll.se/Forska-folja-upp--rapportera/Informationshantering-och-rapportering/IT-handbok---Ekonomi-och-uppfoljning/Ekonomi-och-uppfoljning---start/Gemensamt-Vardregister-HEJ/
http://www.uppdragsguiden.sll.se/Forska-folja-upp--rapportera/Informationshantering-och-rapportering/IT-handbok---Ekonomi-och-uppfoljning/Ekonomi-och-uppfoljning---start/Gemensamt-Vardregister-HEJ/
http://www.uppdragsguiden.sll.se/Forska-folja-upp--rapportera/Informationshantering-och-rapportering/IT-handbok---Ekonomi-och-uppfoljning/Ekonomi-och-uppfoljning---start/Gemensamt-Vardregister-HEJ/
http://www.uppdragsguiden.sll.se/Forska-folja-upp--rapportera/Informationshantering-och-rapportering/IT-handbok---Ekonomi-och-uppfoljning/Ekonomi-och-uppfoljning---start/ListOn/
http://www.uppdragsguiden.sll.se/Forska-folja-upp--rapportera/Informationshantering-och-rapportering/IT-handbok---Ekonomi-och-uppfoljning/Ekonomi-och-uppfoljning---start/ListOn/
http://www.uppdragsguiden.sll.se/Forska-folja-upp--rapportera/Informationshantering-och-rapportering/IT-handbok---Ekonomi-och-uppfoljning/Ekonomi-och-uppfoljning---start/ListOn/


34  

 

4.7 Belöningssystem 
De kvalitetskrav som ingår i belöningssystemet är de som SLL anser påverkar vårdcentralens kvalitet i 

en högre grad.  SLL har satt upp kvalitetskrav och uppnår vårdcentralen dem får de bonus, sedan skiljer 

marginalen åt bland nyckeltalen. T.ex. ett visst nyckeltal kan ha en marginal på 5 % och får en 

vårdcentral ett lägre resultat på detta kvalitetskrav kan det leda till att vårdcentralen erhåller ett vite. 

Vilka nyckeltal som kan ge bonus eller vite ses i avsnitt 5.5 Hur mäter SLL kvalitetskraven. 

 

Vårdcentralerna följs upp månadsvis. Bestämningen om vårdcentralen får bonus eller vite klargörs först 

året efter att bedömningarna av dessa månader har sammanställts. Genom att sammanställa kan SLL se 

resultatet i helhet och jämföra med andra vårdcentraler. Detta blir en grund för att ta beslut som avgör 

framtida händelser. 

 

Senast den 31 mars varje år blir vårdcentralerna underrättade om de skall få bonus eller vite.
93

 

Bonusbeloppet får dock inte överstiga 2,9 % av den nominellt utbetalda ersättning, som består av 

summan av alla månaders kapiteringsersättning och besöksersättning under det gångna året, som 

vårdcentralen fick.
94

  

 

Bonus utbetalas som ett tillägg i vårdfakturan. Om vårdcentralen är betalningsskyldig faktureras den av 

SLL. Till skillnad från vite finns det ytterligare krav för bonusutbetalning. Om inrapportering inte sker i 

tid erhåller vårdcentralen ingen potentiell bonus oavsett om de har uppnått bonusnivån .
95

 

4.8 Databaser som hjälpmedel för uppföljning och kontroll 
Stockholms läns landsting använder sig av en mängd olika databaser för att mäta och kontrollera att 

kvaliteten uppnås av vårdcentralerna. Varje vårdcentral som skriver ett vårdavtal med SLL förbinder sig 

att överföra all information elektroniskt till SLL.
 96

   

 

WIM, webbaserad inmatning, är en elektronisk uppföljningsblankett. Med hjälp av denna 

uppföljningsblankett hämtas det in verksamhetsinformation som inte rapporteras in elektroniskt till 
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GVR. Denna uppföljningsblanketer skickas elektroniskt till vårdcentralerna och de skall besvara dem en 

gång per år.
97

 

 

Webcare är ett gemensam websystem som ger information om vem som för tillfället har vårdansvaret för 

en patient. Detta system används av sjukhus, primärvård (bland annat vårdcentraler) och kommunernas 

socialtjänst. Det är en adresskatalog som innehåller alla sjukvårdsenheter som har vårdavtal med SLL.
98

 

 

Läkval är en databas som registrerar utskrift av läkemedel. Med hjälp av denna databas kan SLL följa 

upp och analysera vilka läkemedelsförskrivningar det sker inom vårdcentralerna.
99

 

 

NDR, nationellt diabetes register, är ett kvalitetsregister om diabetesvård. Här registreras alla patienter 

med diabetes och SLL följer upp om dessa patienter får rätt vård.
100

  

 

SLL har även två IT-stöd som hjälper att mäta tillgängligheten hos vårdcentralerna. CVR, centrala 

väntetidsregistret, som är en databas som registrerar väntetider som patienter har till mottagningsbesök, 

undersökningar och behandlingar eller operationer. Detta hjälper SLL att ha en vetskap om hur många 

patienter som väntar på att få vård. Denna information får CVR genom PAS/kassasystemet. Det andra 

IT-stödet är vårdmarknad där vårdcentralerna själva skall rapportera in sina aktuella väntetider för 

mottagningsbesök och behandlingar. Dessa väntetider som registreras vid vårdmarknadens databas är 

tillgänglig för alla med syftet att fungera som ett stöd då detta presenteras i vårdguiden.
101

 

 

Vårdguiden är en hemsida som är skapad för att patienter skall kunna söka information om sjukvården i 

Sverige. Detta gör att patienter kan vända sig till den vårdcentral med kortast väntetid.
 102
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Förutom databaser utförs sedan 2009, även patientenkäter som skickas ut varje år, till slumpvis utvalda 

vårdcentraler. Detta för att få en mer patientfokuserad mätning. SLL gör även kontinuerliga testsamtal 

som mäter vårdcentralernas telefontillgänglighet. Testsamtalen görs en gång i månaden och 

vårdcentraler vet inte när samtalen kommer att göras
.103

 

4.9 Nyckeltal 
Målet med hälso- och sjukvård är att ge god vård på lika villkor till befolkningen. För att kunna hålla det 

beslutades det 14 september 2004 om att ha en övergripande uppföljningsmodell för hälso- och 

sjukvården. Uppföljningsplanen är ett försök att skapa struktur i sin omgivning och skapa trygghet bland 

patienter och anställda.  Det finns sex stycken uppföljningsperspektiv i SLL:s kvalitetsuppföljning. 

Dessa perspektiv sammanfattas under kapitel sex i Regelboken för husläkarverksamhet med basal 

hemsjukvård till:
 104

 

  Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

  Säker vård  

  Patientfokuserad vård 

  Effektiv vård 

  Jämlik vård 

  Vård i rimlig tid 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård innebär att vården skall bygga på evidensbaserad kunskap och 

erfarenheter för att möta den individuella patientens behov på bästa möjliga sätt. Med evidensbaserad 

vård menas att man medvetet och systematiskt strävar efter att bygga vården på bästa möjliga 

vetenskapliga grund i dagsläget.
105

 

 

Kunskapsbasen utgörs av vetenskapliga artiklar, kunskapsdokument, regionala riktlinjer, och lokala 

vårdprogram samt beprövade erfarenheter. Vården som skall ges till patienten skall leda till bra resultat. 

Resultatet av vården kan mätas i form av exempelvis överlevnad. Vid uppföljning av kunskapsbaserad 

och ändamålsenlig vård läggs fokus på processer för att se till vilken utsträckning vetenskapliga 

riktlinjer har använts och vad deras resultat har varit.
 106

 Exempel på processer som mäts är 

diagnostisering, diabetesvård, astma/KOL – vård, demens och fetma. 
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Säker vård utgår ifrån att undvika skador i samband med vård genom ett aktivt förebyggande arbete.
 107 

Sjukvården skall vara organiserad på ett sätt som tillgodoser hög patientsäkerhet. Patientsäkerhet är en 

självklarhet och ett grundläggande behov, det förutsätter att vårdenheter ständigt skall jobba med 

säkerhetsarbete. Då dagens sjukvård är komplex. Det finns avancerade teknologi med stor riskpotential. 

För att producera säker vård förutsätts att det skall finnas god vårdhygienisk standard, säker 

läkemedelshantering, säker användning av medicintekniska produkter och säker miljö. Allt detta kan 

inte göras genom individuella insatser, utan skall göras i samverkan. Verksamheten skall tillsammans 

systematiskt identifiera och förebygga riskerna, helst innan de har lett till någon olyckshändelse.
108

 Det 

som följs upp för att se om en vårdcentral har säker vård är deras vårdplaner samt 

läkemedelsförskrivning.
 109
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Nyckeltal Varför följs nyckeltalen? Hur ofta 

följs 

nyckeltale

n? 

Bonus/vitesn

ivå 

Hur mäts 

de? 

1. Diagnostisering Kunna följa patientgruppernas 

vårdkedja. Diagnostiseringen skall 

göras med god kvalitet och hög 

tillförlitlighet för den blir grunden 

för framtida ersättningar. 

Månatligen  GVR 

2. Diabetesvård Följa upp egna patienter och jämföra 

olika vårdgivare men även ge 

underlag för forskning 

Årligen Vite vid 

resultat 89% 

och lägre,  

Vite 15% 

NDR/ WIM 

 

3. Astma/KOL-vård Diagnostisera astma och KOL samt 

följa sjukdomsförloppet 

Årligen  GVR/ 

ListOn 

4. Demens Förbättringspotential för diagnostik 

och behandling av demens 

Årligen  GVR/ 

ListOn 

5. Fetma Diagnostik Årligen  GVR/ 

ListOn 
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Patientfokuserad vård innebär att vården skall ges med respekt och lyhördhet för individens specifika 

behov, önskemål och värderingar.
110

 Vid uppföljning av patientfokuserad vård mäts patientens 

upplevelser om vården. Patientens upplevelser fångas upp genom användning av patientenkäter.
111

 

 

 

 

 

 

 

Effektiv vård innebär att vården utformas och ges i samverkan med övriga vårdaktörer, så att onödig 

förbrukning av alla slags resurser undviks. Resurserna skall utnyttjas på bästa möjliga sätt för att uppnå 

målen.
 112

  För att uppnå effektivitet skall resurserna bidra till att uppfylla uppställda mål. Vid 

uppföljning av effektiv vård har det fastställs att vården är effektiv då den är hälsofrämjande, om 

patienten och läkaren har en kontinuerlig kontakt och att god läkemedelsförskrivningen görs.
113

 

Nyckeltal Varför följs nyckeltalet? Hur ofta följs 

detta nyckeltal? 

Bonus/ 

vitesnivå 

Hur mäts de? 

9 . 

Hälsofrämjande 

Relevanta åtgärder sätts in för 

att förebygga eller dämpa 

sjukdomsförlopp som kan 

påverkas av levnadsvanor 

Årligen Bonus 

5% - Vite 

15% 

Patientenkät/ WIM/ 

ListOn/ GVR/ 

HEJ 

10 . 

Läkarkontinuitet 

Kontinuerlig läkarkontakt för 

att förebygga och dämpa 

Månatligen (andel 

listade)/årligen(pati

Bonus 

15% - 

Patientenkät/ 

ListOn 
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Nyckeltal Varför följs nyckeltalet Hur ofta följs 

detta 

nyckeltal? 

Bonus/vites

nivå 

Hur mäts 

de? 

6. Justerade 

vårdplaner 

Säkerställa fortsatt vård Månatligen  WebCare 

 

7. Säker 

läkemedelsfö

rskrivning 

Ökad kunskap och medvetenhet hos 

all sjukvårdspersonal och minskad 

lidande för patienter samt minskade 

vårdkostnader 

Årligen Bonus 10%  

Vite 20 % 

GVR/ 

Läkval/ 

HEJ/ 

ListOn/WI

M 

Nyckeltal Varför följs nyckeltalet? Hur ofta följs 

detta nyckeltal? 

Bonu

s/vite

snivå 

Hur mäts 

de? 

8. 

Patientper

spektiv i 

vården 

Följa upplevelseoch intryck av vården i 

förhållande, för att se om vårdgivaren 

följer utgångspunkternas som är 

fastställda i vårdavtalet - Görs via 

enkäter 

Årligen  Patientenkät 

 



39  

 

allvarligare sjukdomstillstånd entenkät) Vite 10% 

11. Effektiv 

läkemedelsförskri

vning 

Säkerställa hantering av 

läkemedel. Det skall göras 

rationellt, säkert och 

kostnadseffektivt 

Månatligen/årligen Bonus 

15% - 

Vite 10% 

WIM/ 

GVR/ 

Läkval 

 

Jämlik vård uppstår när vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor till alla patienter oavsett deras 

kön, ålder, funktionshinder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning. 

Grundmätningen görs via patientenkäter, då det är viktigt att se på enskilda personers erfarenheter.
 114

 

 

Vård i rimlig tid är en av de viktigaste uppföljningsparametrarna. Vård i rimlig tid innebär att inga 

patienter skall behöva vänta oskälig tid på de vårdinsatser som de har behov av.
115

 För att säkerställa att 

vården ges i rimlig tid infördes även vårdgaranti. Vårdgaranti innebär att patienter skall få kontakt med 

vårdcentralen per telefon samma dag, patienterna skall även kunna få tid hos läkaren inom 7 dagar. Det 

får inte dröja mer än 90 dagar innan patienten får tid hos specialistläkaren och det får inte ta mer än 

ytterligare 90 dagar för att påbörja behandlingen.
116

 

Nyckeltal Varför följs nyckeltalet Hur ofta följs 

detta nyckeltal? 

Bonus/vites

nivå 

Hur mäts de? 

13. 

Tillgängli

ghet 

 

Telefontillgänglighet är del av 

vårdgarantin och viktig 

trygghetsfaktor då det påverkar 

patienternas förtroende för vården 

Månatligen 

(telefonmätning)/

Årligen 

(patientenkäter) 

Vite 10% Telefonsamtal, 

CVR 
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Nyckeltal Varför följs 

nyckeltalet 
Hur ofta följs detta 

nyckeltal? 
Bonus/vitesnivå Hur mäts de? 

12. Jämlik vård För generell 

statistik 
  Patientenkät 
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5. Analys  
 

Sjukvården är i det moderna samhället en central verksamhet. Inom denna verksamhet finns det många 

aktörer som inte endast bidrar till utvecklingen utan även är beroende av den. Sjukvårdsverksamheten är 

komplex då den omfattar varierande aktiviteter och olika aktörer. Trots detta är sjukvårdens 

gemensamma mål att ge god vård till medborgarna och förebygga ohälsa. För att förstå hur landstinget 

sammanställer kvalitetskraven och hur uppföljningen regleras, måste styrningsformen inom sjukvården 

förklaras. Styrningsformen inom hälso- och sjukvården är beroende av tre parter, de förtroende valda 

politiker, förvaltningarna och den medicinska professionen.
117

  

5.1 Politikerna  
De politiker som formellt skall styra hälso- och sjukvården är ingen homogen aktörsgrupp. Det beror på 

att de företräder ideologier och program beroende vilket parti de tillhör. Politiker som blir valda vid 

riksdagsvalet är beroende på vad medborgarna röstar fram vart fjärde år. Det parti eller partier som får 

flest röster får fler platser och majoritet av de totalt 349 ledamotsplatserna i riksdagen. Partiet eller 

partierna som får majoriteten av rösterna skall sätta upp mål för den offentliga sektorn. Därefter väljs det 

ut politiker som skall representera medborgare inom de olika delarna hos den offentliga sektorn. Inom 

hälso- och sjukvården ansvarar politikerna att medborgarna skall ha en tillgänglig sjukvård av kvalitet. 

Men detta är inte problemfritt då politikerna skall ta hänsyn till medborgarnas flera relationer till 

sjukvården. Medborgarna kan antingen vara en väljare, patient/anhörig, skattebetalare och/eller anställd 

inom sjukvården. Därför skall politikerna kunna se över vilka intressen de skall ta mest hänsyn till, 

patientens, anställdes, skattebetalarens eller väljarens. Detta gör att politiker måste kunna göra olika 

prioriteringar och ta olika beslut som skall passa hela samhället.
118

 

 

Politikerna skall även styra sjukvården på tre olika nivåer, nationell, regional och lokalt. Nationell nivå 

är genom lagstiftning ställa upp regler som sjukvården skall hålla. Regional nivå är att sätta upp mål och 

riktlinjer för vilken omfattning eller inriktning sjukvården skall ta del av. Lokal nivå är att fastställa 

vilka av de anställda inomlandstingen som skall ansvara för att sjukvården utför det de skall och att de 

följer politikerna inom den regionala nivåns uppsatta mål.
119

  

 

Sjukvårdens politiska styrningsform kan sammanfattas till att den styrs genom beslut om lagar, 

prioriteringar, resursfördelning, strukturella förändringar och framförallt mål och riktlinjer som 
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sjukvården skall följa. Politikerna har bara ett litet inflytande över det direkta vårdarbetet.
120

 Detta 

inflytande läggs på landstinget som skall se till att vårdcentralerna följer politikernas krav och mål. 

5.2 Förvaltningarna  
Landstinget är en av förvaltningarna som kontrollerar att sjukvården håller kvaliteten genom att ha 

uppföljningar av vårdcentralerna. De ser även till att vårdcentralerna utför vård utifrån de mål som 

politikerna har satt upp.  Förvaltningarna är indelade i chefsnivåer som beror på vilket ansvar eller 

befogenheter den anställde har. Varje chef skall se till att alla de anställda under denne skall följa de 

uppdrag som kommer från den ännu högre nivån i hierarkin, dvs. politikerna inom den nationella och 

regionala nivån.
121

  

5.3 Den medicinska professionen  
Sjukvården inom vårdcentralerna bedrivs av den professionella gruppen som består av legitimerade 

läkare och sjuksköterskor. Dessa yrkesutövare kännetecknas av problemlösning, icke-standardiserad 

produktion, hög grad av självständighet och hög utbildningsnivå. Idag är den medicinska kunskapen mer 

specialiserad då den enskilde aktören fastställer själv diagnos och behandlingsmetoder. Anställda inom 

en organisation har oftast varierande mål och detta utmärks för sjukvården då den professionella 

gruppen alltid haft en stort klinisk frihet och kontrolleras främst av läkaren själv och av sina kollegor. 

De individuella målen delvis överlappar mellan de anställda men att fokus i förstahand ligger på att 

förverkliga sina egen mål. På grund av denna yrkesfrihet där läkarna själva sätter upp normer och 

värderingar i sina egna mål, troddes det påverka kvaliteten på sjukvården negativt. Detta leder till att den 

offentliga sektorn måste styra den professionella gruppens handlingar på ett indirekt sätt då det inte 

finns tydliga order eller detaljerad kontroll då den medicinska professionen har stor självständighet och 

handlingsutrymme. 

 

För att minska på den professionella gruppens inflytande och höja patienternas inflytande samt lyfta 

fram demokratin dissaggrerades sjukvården under 1990-talet. Dissagregeringen tog plats genom att 

tydligt dela på olika parters roll och ansvar. Politikers uppdrag blev att sammanställa mål medan SLL:s 

roll blev att beställa vård från vårdcentralerna. Denna organisationsform är känd som beställar-

utförarmodellen, BUM. Den bidrog till att skapa en tydlig rollfördelning och en rationellstyrning där 

politiker och de professionella grupperna fick ett mindre självständig inflytande och tvungna att skapa 
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en begränsning mellan varandra genom vårdavtal. Vårdavtalet ökar avståndet mellan beställaren och 

utföraren men är till för att landstinget skall kunna vända sig till vilken utförare av vård som helst.  

 

Med reformerna som pågick under 1990-talet och in i 2000-talet insågs det att den offentliga sektorn var 

stor och bör utsättas för konkurrens för att höja kvaliteten. Genom att införa konkurrens med hjälp av 

marknadsmekanismer fick sjukvården en övergång från att endast vara byråkratiskt till byråkratisk med 

marknadslika egenskaper. De marknadslika egenskaperna skulle bidra till en kontinuerlig förbättring av 

sjukvården.
122

 Privatiseringen var en av de många åtgärder som togs för att utsätta den offentliga sektorn 

för konkurrens. Inom sjukvården existerar en intern konkurrens där marknaden är begränsad inom ett 

hierarkisksystem där beslutsfattare har fastställda spelregler och marknaden är under politisk inflytande. 

Med politisk inflytande menas att det finns åtgärder då vårdcentraler inte håller kvalitetskraven t.ex. 

byta ut verksamhetschefen om vårdcentralen är offentlig styrd eller upphörande av vårdavtal om det är 

en privatstyrd vårdcentral.
123

   

 

Idag är sjukvården inte bara statligt ägd utan även till en viss del privatiserad.
124

 Privatisering har även 

gjort att de professionella grupperna inom klanens styrningsform, går över till en ny styrningsform, den 

byråkratiska med marknadsliknande egenskaper. Med hjälp av denna nya styrningsform vill den 

offentliga sektorn ha mer insyn på sjukvården. För att göra detta har den offentliga sektorn börjat mäta 

kvaliteten på all sjukvård som utförs och hur väl den utförs av den professionella gruppen. SLL 

kontrollerar den professionella gruppen genom införandet av ett antal databaser. Dessa leder till att det 

införs formella regleringar hos de professionella grupper och kräver att de skall ständigt dokumentera 

allt som försiggår mellan patienten och vårdcentralen. Alla databaser/system och IT-stöd hjälper SLL att 

se hur befolkningens hälsa har förändrats över tiden och detta ger underlag till att SLL kan upptäcka nya 

otillfredsställda behov eller om existerande behov är tillfredsställda. Förutom databaserna minskades de 

professionella gruppernas stora inflytande på sjukvården med hjälp av att finansiera vårdcentralerna. 

Konkurrens skapades med finansieringen då priset (ersättningen) är rörlig men även anpassningsbar 

genom att SLL undersöker efterfrågan och dess utbud. Det som skiljer vårdcentralernas pris och 

anpassningsbarhet är att ersättningen är förutbestämd. Ersättningen blir rörlig då det skiljer sig åt från 

vårdcentral till vårdcentral och är beroende av antal patientbesök och listade patienter. 
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Begränsningen av de professionella grupperna och ett tydlig hierarkisk organisation ledde till 

byråkratiska styrningsformen och ökade transaktionskostnaden. Transaktionskostnaden ökar då utbytet 

inte längre sker bara mellan två parter, dvs. mellan landstingsfullmäktige och vårdcentralen. Utan 

experten, SLL, tas in och denne blir den informationssökande enheten. SLL skall som expert minska på 

osäkerheten vid utbytet av sjukvårdstjänster mellan vårdcentralerna och landstingsfullmäktige. Men 

även kunna upprätthålla rätt information och bevara en kommunikationsbrygga mellan de andra två 

parterna. SLL får avgöra priset (ersättningarna) på dessa sjukvårdstjänster hos vårdcentralerna. 

Efterfrågan på sjukvårdstjänster kan även variera och därmed rubbas balansen för utbytet. Därför skall 

experten, SLL, förhålla sig som den ideala kunden vid en fri marknad. Det vill säga att SLL skall vara 

illojal, stark och försöka maximera egennytta. Detta är svårt att leva upp till i verkligheten då det råder 

oftast brist på tid. För att kunna minska på osäkerheten krävs det att SLL håller sig uppdaterad om vilka 

behov som finns och om dessa är tillfredställda. Med hjälp av BUM kan SLL vända sig till vilken 

utförare som helst.  

 

För att SLL skall kunna kontrollera vårdcentralerna skrivs ett vårdavtal mellan SLL och vårdcentraler. 

Vilket gör att kvalitetsbegreppet blir mätbar och legitimt för vårdcentralen. Samtidigt minskar 

vårdavtalet på osäkerheten vid utbytet av sjukvårdstjänster mellan landstingsfullmäktige, SLL och 

vårdcentralen. Det strukturerar upp uppdraget som vårdcentralen skall utföra och får bort det 

oförutsägbara och slumpen. Detta leder till att både vårdcentralen och SLL får en ökad 

kostnadsmedvetenhet. Kostnadsmedvetenheten är ett försök att minska på transaktionskostnaderna vid 

framställning av fakturerings- och bokföringsunderlag i form av vårdfaktura. Vårdfakturan är ett 

kontrollsystem inom den byråkratiska styrningsformen och av vikt för vårdcentralerna för att kunna få 

ersättning från SLL. Vårdfakturan överförs elektroniskt genom databaser och sänker 

transaktionskostnader.  

5.4 Läkaren och patientens relation 
Läkaren har genom tiden haft ett beskyddande roll och deras framgångar mäts utifrån den vårdkvaliteten 

de erbjuder patienter. Den medicinska professionen, läkaren, har i sin yrkesutövning kännetecknats av 

att de har en stor självständighet. Det leder till att läkarna har ett stort inflytande över vårdcentralernas 

innehåll och resultat. Läkarna känner att de skall ha en lojalitet mot patienter än mot organisationens 

resultat som helhet. I den professionella styrningen skall läkarna bedriva verksamheten enligt vetenskap 

och beprövad erfarenhet och skall hela tiden utveckla sin kunskap inom medicin. Detta kontrolleras 

framförallt av läkaren själv eller av arbetskollegor inom den egna professionen. Men sedan 

decentraliseringen påbörjades vid 1980-talet har läkarnas självständighet minskat. Den medicinska 
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professionen anser att politikerna lägger sig för mycket i driftfrågorna, medan politikerna klagar på att 

läkarna för att ha en bristande lojalitet och dålig respekt för de beslut som tas av politikerna. Därmed 

ansågs det finnas en osäkerhet och ett behov av att kontrollera den professionella gruppen.
125

 

 

Relationen mellan en patient och läkare består av att patienten visar upp en tillit för sin läkare då denne 

lägger sin hälsa och i svåra fall sitt liv i läkarens händer. Det är få patienter som ifrågasätter läkarens 

utövande, utan sjukvården har präglats mer av patienters tacksamhet. Men med förändringar i den 

sociala verkligheten har den ödmjuke patienten börjat försvinna, då medicinsk information är mer 

tillgänglig. Det gör att många patienter som söker sjukvård är mer informerade om regler, sjukdomar 

och sina rättigheter. Det moderna samhället har lett till att sjukvården har blivit en rättighet och inte 

längre en tjänst. Genom valfrihetsreformen har denna relation utsatts för konkurrens. Reformen infördes 

den 1 januari 2010 och innebär att patienter får fritt söka vård till vilken vårdcentral de vill och även 

välja vilken läkare de vill besöka.
126

 Förändringar i patienters beteende då de söker mer information och 

införandet av valfrihetsreformen, har lett till att patienten har blivit till en kund och har möjlighet att 

påverka vården utifrån sina val. Men valfrihetsreformen förutsätter att kunden är den ideala kunden, dvs. 

illojal, stark och försöka maximera egennytta. Detta är svårt att leva upp till i verkligheten då det oftast 

finns även andra faktorer som påverkar patienternas val av vårdcentral. De patienter som bytt 

vårdcentral byter inte oftast för bättre kvalitet utan oftast för att hitta en närmare vårdcentral till sin 

bostad. Det ledde till att SLL utnyttjar ett indirekt kontrollsystem genom att finansiera vårdcentralerna i 

form av kapiterings- och besöksersättning. Finansieringen skapar en konkurrens mellan vårdcentralerna 

då ersättningarna från SLL följer patienten och blir beroende på antal besök vårdcentralen får.
127

  

5.5 Finansiering  
Valfrihetsreformen skapade en ytterligare press på vårdcentralerna att hålla ett visst kvalitetsmått 

(förutom de kvalitetskrav som finns i vårdavtalet) och anpassa sig efter patienternas behov. Att patienter 

får välja vilken vårdcentral och läkare de vill besöka bidrog till prestationsfinansiering. Denna 

prestationsfinansiering används inom ramen för beställar- utförarmodellen och ersättningssumman 

fastställs i vårdavtalet.  Det innebär att vårdcentralerna får ersättning utifrån sin prestation dvs. utifrån 

antal besök och efter antal patienter som väljer att lista sig hos dem. Ersättningen fastställs i vårdavtalet 

och heter besöks- och kapiteringsersättning. Detta förutsätter att patienten skall kunna identifiera 
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vårdcentraler som tillhandahåller vård med den högsta kvaliteten. Vårdcentraler som håller en lägre 

kvalitet väljs bort av patienter och gör att vårdcentralerna får en lägre ersättning. Men de vårdcentraler 

som håller en hög kvalitet får mer ersättning ju fler patienter som besöker dem. De mindre effektiva 

vårdcentraler tvingas därmed till förbättring. Detta leder till en ökad demokrati uppstår inom sjukvården 

då patienten styr över sin egen situation genom att ta egna val av vårdcentraler och ”röstar med 

fötterna”.
128

 

 

Förutom prestationsfinansiering blir vårdcentralerna finansierade av tredjepartsfinansiering och innebär 

att patienten inte betalar hela kostnaden för den vård som de får utan bara en liten del av den totala 

kostnaden. Resten betalas av en tredjepart, en finansiär dvs. landstingsfullmäktige. Finansiären gör att 

patienten får en försäkringsskydd och kostnaderna för sjukvården fördelas över tiden. Dessa förmåner 

får patienten genom att betala skatter och försäkring. Problematiken med tredjepartsfinansieringen är att 

medborgare inte har skyldighet att kräva vård men SLL har en skyldighet att tillhandahålla vård. 

Ansvaret för att kontrollera kostnaderna är finansiärens roll och de har oftast problem med att 

specificera ersättningens storlek, speciellt med åtanke på att kostnader för varierande åtgärder inte alltid 

är kända. 

5.6 Att mäta kvaliteten 
Att definiera begreppet kvalitet är svårt då den har en otroligt bred definition. För patienterna har det 

allmänna kvalitetsbegreppet blivit en självklarhet oavsett om det är en vara eller tjänst. Inom sjukvården 

handlar begreppet om att tillfredsställa människors grundläggande behov, då det kan komma att handla 

om liv och död. Svensk sjukvård har som mål att ge vård på lika villkor till hela befolkningen med 

samma kvalitet. Att använda och göra kvalitet mätbart i någon verksamhet, är det viktigt att först 

specificera vad kvaliteten betyder och vad som skall mätas. När verksamheten har definierat begreppet 

och uttryckt det i matematiska termer görs det synbar för alla och begreppet legitimeras. 

 

Vårdavtalet gör kvalitetsbegreppet mätbar och legitimt för vårdcentralen då den har kvalitetskraven 

sammanställda. Genom att göra kvalitetsbegreppet mätbart och hålla en regelbunden uppföljning vill 

SLL få vårdcentralerna att bevara kvaliteten. Uppföljningsmodellens roll är ett övergripande sett att 

mäta hur hälso- och sjukvården fungerar som en helhet gentemot patienter men även att se patienter som 

kunder. Uppföljningen leder till att vårdcentralerna är tvungna att tänka på sina värderingar och vilka 

konsekvenser deras beslut kommer att ha utifrån det resultat de vill uppnå.  
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SLL har svårigheter att hålla en direkt kontroll på kvaliteten under själva arbetsprocessen vid 

vårdcentralerna men har istället ett indirekt kontrollsystem, i form av bonus men även straff i form av 

vite. Detta kontrollsystem utgår ifrån att vårdcentralen antingen når upp eller inte till vissa 

uppföljningsparametrar och blir då antingen berättigad för bonus eller betalningsskyldig.
129

 Med detta 

system gör SLL kvaliteten mätbart och bedömer varje vårdcentral separat men används även för att 

kunna jämföra vårdcentralerna. Kvalitetskraven (som sammanställs i vårdavtalet) behövs för att 

vårdcentralerna skall hålla ett minimalt kvalitetsmått men även för att SLL skall snabbt kunna fånga upp 

om någon vårdcentral inte gör det. SLL har inte endast gjort kvaliteten mätbar utan även via 

belöningssystemet skapat en marginal till vissa av kvalitetskraven som de anser har en större påverkan 

på sjukvårdskvaliteten. 

 

Majoriteten av de kvalitetskrav som kan resultera i bonus eller vite mäts av SLL utifrån patienternas 

perspektiv av vårdcentralen. Därför måste vårdcentralerna fånga patientens uppmärksamhet på ett 

positivt sätt, och förhoppningsvis få dem listade hos sig. Vårdcentralerna får högre ersättning desto fler 

patienter som besöker och listar sig hos dem.  
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6. Slutsats 

6.1 SLL:s kvalitetskrav 
SLL definierar kvalitet genom att se detta begrepp väldigt kvalitativt med betoning på patientens 

perspektiv. De har även delat upp definitionen in till ett antal nyckeltal för att göra den mätbar och 

legitimt för vårdcentralerna. Men nyckeltal är en förenklad verklighet och tillsammans med den 

kvalitativa definitionen av kvalitet gör att det blir en abstrakt bedömning av varje vårdcentral. Detta kan 

leda till att SLL kan förlora värdefull information som skulle kunna höja kvaliteten hos vårdcentralen. 

Nyckeltalen gör att kvalitetsbegreppet blir synbar för vårdcentralerna men den tar inte bort slumpen eller 

oförutsägbarheten då nyckeltalens grund är väldigt kvalitativt bedömning och inte kvantitativt.  

 

Men med hjälp av valfrihetsreformen har SLL valt att även låta definitionen av hög kvalitet vara 

beroende av antal besökande och listningar en vårdcentral har. Detta gör att en viss vårdcentral kan 

slumpmässigt få mer besök än andra vårdcentraler kanske för att den ligger i ett bra geografiskt område. 

Därmed får SLL inte bort oförutsägbarheten eller slumpen. Valfrihetsreformen ledde till en mer 

patientfokuserad vård och skulle bidra med ökad kvalitet. Tyvärr finns det inget klart bevis på att 

valfrihetsreformen höjer på kvaliteten då det finns två olika typer av patienter. Den ena typ är den 

ödmjuka patienter som inte vågar ta initiativ för egen vård. Den andra typen är den ideala kunden som 

ser sjukvården som en rättighet och ställer krav på sjukvården. 

6.2 Uppföljning av vårdcentralerna 
Tidigare har sjukvården varit väldigt centraliserad av de professionella grupperna och de har tagit det 

mesta av beslutsfattande. Idag har sjukvården blivit mer dissaggregerad och skapat interna marknader. 

Inom de interna marknaderna uppstår det en konkurrens för vårdcentralerna över att få ett bra vårdavtal 

men även att få fler patienter att besöka dem. Med detta vill landstingsfullmäktige att sjukvården 

kommer att upprätthålla sina gemensamma mål från den offentliga sektorn.  

 

För att kunna kontrollera de dissaggregerade vårdcentraler följer SLL upp dem genom att hålla ett 

indirekt och direkt kontrollsystem. Meningen med kontrollsystemet är att upprätthålla en mer fokus på 

resultatet och kunderna. Kontrollsystemen är även ett sätt att kunna ta in idéer från den privata sektorn 

in till den offentliga. Idéer från den privata sektorn är att skapa interna marknader och fri konkurrens 

mellan vårdcentralerna. SLL vill med hjälp av konkurrensen att vårdcentralerna skall hålla ett visst 

kvalitetsmått. Exempelvis hur SLL har infört denna fria konkurrens är genom offentlig upphandling och 

valfrihetsreformen.  
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De indirekta kontrollsystemen är med hjälp av valfrihetsreformen den ersättning som vårdcentralerna för 

varje besök och listad patient. Vårdavtalet är en direkt kontroll som specificerar nyckeltalen och deras 

minimala kvalitetskrav. Genom att skriva på avtalet är vårdcentralerna bundna att hålla kvalitetskraven. 

För att vårdcentralerna inte endast uppnå kvalitetskraven utan försöka överstiga dess specificeras bonus- 

vite marginal för vissa av nyckeltalen. Nyckeltal som ger bonus- vite är de som SLL anser vara av vikt 

för sjukvårdskvaliteten. SLL menar att med dessa kvalitetskontroller kan de påverka vårdcentralerna till 

att hålla samma kvalitet.  

 

Det finns ingen skillnad när SLL gör en uppföljning av vårdcentraler som är antingen landstingsägd 

eller ägd av privata aktörer. Tyngdpunkten vid en uppföljning är de sammanställda nyckeltal i 

Regelboken för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Nyckeltalen är även grunden för de 

kvalitetskrav som SLL har på vårdcentralerna. Om vårdcentralerna inte följer kvalitetskraven ger SLL 

först en varning och sedan vidtar andra åtgärder. Sker ingen förändringar beslutar SLL om att ge vite. 

Summan på vitet går efter en visst procentuell nivå vid specifika nyckeltal. Det enda som skiljer på en 

landstings ägd vårdcentral mot en privat är åtgärder som görs efter att vårdcentralerna har fått en varning 

och vite. Hos den landstings ägda vårdcentralen går SLSO in och byter ut verksamhetschefen. Hos de 

privatdrivna vårdcentralerna har SLL ingen rätt att ändra på organisationen utan SLL säger upp 

vårdavtalet om inga förbättringar vidtas av den privata vårdcentralen.  

 

SLL använder sig av ett antal databaser och dessa är även ett hjälpmedel när SLL skall utföra två 

uppföljningsmetoder av kvalitativ bedömning. Dessa metoder vidtas när SLL kontrollerar 

telefontillgänglighet och resultat från patientenkäter. Patientenkäter skickas till vårdcentraler och skall 

finnas i vänterummen men även hem till vissa patienter som valts ut på måfå. För att följa upp 

vårdcentralens väntetid för bokning av besök utför SLL regelbundna telefonsamtal till vårdcentraler där 

de noterar hur servicen är och hur snabbt en patient kan få hjälp med sina besvär.  
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7. Avslutande Diskussion 
Under 1990-talet börjades begreppet kvalitet myntas alltmer inom sjukvården och gjort till att patienten 

omvandlas till att bli en kund. Att mäta kvalitet ur patientens perspektiv kan leda till att resultatet blir 

ihålig och tappa sitt innehåll, då det som inte går (på grund av kvalitativa bedömningar) att mäta kan 

försvinna. Detta på grund av att kvalitetsbegreppet är en kvalitativ bedömning och inte kvantitativ. De 

professionella grupperna, läkare, kan komma att upplösas helt och patienten som har kommit att bli till 

kund har allt större makt.  Detta leder till att vårdcentralerna lägger större vikt på att patienterna skall få 

en bra upplevelse vid sitt besök för att kunna rekommendera den vidare. Ju fler patienter, desto högre 

ersättning får vårdcentralen. Att skapa en relation mellan en patient och läkare kanske inte kommer att 

existera längre, vilket kan göra att man som patient börjar själv söka information om sin hälsa än att 

besöka vårdcentralen, då man saknar denna tillit till sin läkare. 

 

Är detta verkligen den bästa utförande att ta patientens perspektiv för att kunna definiera kvalitet inom 

sjukvården? Patienter saknar den medicinska bakgrunden som krävs för att kunna förstå hur 

vårdcentralerna utför sjukvård. Denna frånvaro av medicinsk profession kan ge en missvisande 

bedömning, då de inte alltid kan förstå hur en läkare diagnosticerar. Vi tycker att SLL borde lägga mer 

vikt på att även se hur anställda inom vårdcentralerna uppfattar att de följer kvalitetskraven inom sin 

vårdcentral. 

 

För att kunna mäta kvalitet har SLL en grundläggande förutsättning att dokumentera allt flöde av 

information kontinuerligt. Detta kan medföra att all data inte utnyttjas vid en systematisk uppföljning, 

vilket i sin tur leder till att SLL kan gå miste om underlag. Tiden som läggs på att dokumentera har lett 

till att relationen mellan patienter och läkare verkar upplösas. SLL lägger mer vikt på rapportering och 

att se över hur patienten upplever förtroende för hela vårdcentralen istället för det enskilda besöket.  

 

Idén bakom indirekt kvalitetskontroll som görs via kapiterings- och besöksersättning är att patienten 

skall få tillgång till den bästa möjliga behandlingen och att de själva skall kunna välja vad de tycker är 

bäst för dem. Denna idé tar för givet att patienten är den ideala kunden. Den ideala kunden skall kunna 

beakta vissa aspekter och utgå ifrån vissa antaganden. Den ideala kunden är otrogen, faktasökande, stark 

och vill maximera sin egennytta. Om kunden inte är den ideala kunden fallerar hela systemet. 

 

Nyckeltal är ett övergripande och förenklad metod för att mäta hur hälso- och sjukvården fungerar och 

kan leda till att SLL förlorar information som egentligen skulle kunna höja kvaliteten hos 

vårdcentralerna. Med hjälp av nyckeltalen får SLL en redogörelse för hur det kan gå för vårdcentraler 
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nästkommande år. Detta gör att det är skiftande för att matematiska termer lever i nuet och har ingen 

känsla av vad som kan hända ekonomiskt runt om i omvärlden som kan komma att påverka Sveriges 

välfärd.  

 

I en sådan komplex verksamhet som hälso- och sjukvården är det svårt att förutspå framtiden då det är 

många parter som politiska beslut, vårdcentralernas utvecklingsförmåga och medborgarnas livsstil och 

värderingar har inflytande på sjukvården. Därför är det svårt att precisera vilken sjukvård som bör 

beställas.  

 

7.1 Förslag på framtida forskning 

 Jämförelse mellan Stockholm läns landsting och andra landsting inom Sverige över hur de definierar 

kvalitet, hur de gör sina uppföljningar och kontrollerar vårdcentralerna inom sina ansvarsområden. 

 Jämförelse mellan Sveriges privatiseringar av vårdcentraler och med andra länders resultat vid 

privatisering av primärvården. 

 Jämförelse av nyckeltal som de olika landstingen i Sverige har i sina uppföljningsplan. 
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Figur 3: Inrapporteringsflödet för att kunna få ersättning från SLL. Stockholms läns landstings 
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Tabell 1: Kapiteringsersättning. Uppföljningsplan Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, 

Stockholms läns landsting, 2012, kap 7. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor till Peter Lundqvist  

20120503 

 

1. Hur beskrivs vårdbehoven och uppföljning till ekonomiska termer? Hur mäter man det? 

2. Vad är landstingets definition av kvalité som krävs av de privata och offentliga vårdcentralerna? 

3. Hur mäter landstinget att kvalitén eftersträvas hos vårdcentralerna? 

4. Hur fördelar SLL skattemedel mellan privata och offentliga vårdcentraler? 

5. Hur fördelas skattemedel eller resurser vid kriser? 

6. De vårdcentraler det går sämre för, får de någon finansiering av skattemedel? 

7. Hur hanteras vårdcentraler, både de privata och offentliga, som inte presterar som det är sagt? 

8. Finns det någons sort kontroll på hur vårdcentralerna fördelar internt de skattemedel som de får 

från landstinget? 

9. Har landstinget märkt av någon skillnad mellan de privata och offentliga vårdcentralerna? 

10. Följer ni upp om de privata vårdcentralerna går i vinst och om denna vinst återinvesteras eller 

inte? Eller har detta ingen påverkan på resursfördelningen? 
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Bilaga 2: Intervjufrågor Mats Ek och Linda Ottebjer 

20120514 

1. Hur sker uppföljningen efter upphandlingen? 
 

2. Vad är rapporteringskravet på vårdcentralerna? 
 

3. Vilka nyckeltal används vid jämförelser av vårdcentraler? 
 

4. Vad är uppdragsskillnaden mellan er och SLSO? 
 

5. Får vårdcentraler någon ersättning när någon behandling är dyrare? 
 

6. En frågeställning per bokad besök, är det upp till patienter att säga hur mycket tid man vill ha 

med läkaren vid tidsbokning. Följer ni upp något sådant? 
 

7. När görs revisioner? 

 

8. Hur fungerar er bonussystem? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


