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Kapitel 1 
Vad är det som ska utvärderas?  
 
En vacker och solig höstdag 1999 invigdes Sunderby sjukhus och resultatet av flera år av 
utredning, planering, projektering och byggnation kunde tas i bruk. För länets invånare 
innebar det att de nu kunde skåda resultatet av åratal av debatt och diskussioner om ned-
läggningen av de två tidigare sjukhusen i Luleå respektive Boden och om det nya läns-
sjukhusets utformning och placering i Sunderbyn i Luleå kommun. För de anställda inne-
bar det att ett decennium av förberedande organisationsförändringar, nedskärningar och 
sammanslagningar var över, men också att en ny period präglad av nya sammanslagning-
ar och ytterligare organisationsförändringar inleddes.  

Utvärderingen av denna process var dock när sjukhuset togs i bruk redan påbörjad. I slu-
tet av 1997 tecknades ett avtal mellan Norrbottens läns landsting1 och Luleå tekniska 
universitet om utförandet av en utvärdering av processen vid tillkomsten av Sunderby 
sjukhus. Sex forskare engagerades och deltog i planeringen av fem olika delprojekt. Som 
ett resultat av detta fick jag i uppdrag att genomföra delprojektet ”Ny gränsöverskridande 
arbetsorganisation”. I beskrivningen av delprojektet framgår att vård- och arbetsorganisa-
tionen vid Sunderby sjukhus kommer att bygga på samarbete mellan personal med olika 
kunskaper och erfarenheter i s.k. gränsöverskridande team samt att, eftersom allt vårdar-
bete kommer att utgå från patientens behov, dessa team kommer att bestå av den personal 
som behövs för patienten. Det framgår också att projektets syfte är att studera konceptet i 
samband med och efter sjukhusets färdigställande; att undersöka professionernas olika 
roller i ovan nämnda gränsöverskridande team, hur den nya vård- och arbetsorganisatio-
nen påverkar de olika professionerna, deras kompetens, möjligheter till utveckling och 
samarbete. Har Landstinget lyckats leva upp till ambitionen att de anställda måste få bätt-
re möjligheter att växa i sina yrkesroller? 

Utöver detta beskrivs också i avtalet att delprojektet kommer att utvärdera brukarnas 
medverkan i utformningen av det nya sjukhuset. Hur har man lyckats ta tillvara persona-
lens kunskaper och erfarenheter om den dagliga verksamheten vid utformningen av de 
nya samarbetsformerna?2

Frågeställningarna ovan baserades på den kunskap om processen som jag hade vid tid-
punkten för utvärderingsprojektets planering, kunskap som främst förvärvades under 
mina tidigare studier vid förlossningsenheten vid Bodens sjukhus och i viss utsträckning 
av projekteringen av Sunderby sjukhus3. I boken Evaluating Health Interventions (1998) 

                                                 
1 I fortsättningen även förkortat till NLL, alternativt ”Landstinget”. 
2 Medan delprojektet ”Planering och projektering av byggnaderna” fokuserar de anställdas delaktighet vid 
utformningen av den fysiska miljön, fokuserar detta delprojekt alltså deras delaktighet vid utformningen av 
vård- och arbetsorganisation. Detta innebär dock inte att frågan om lokalernas utformning inte berörs i detta 
delprojekt. Vid intervjuer med de anställda var detta något respondenterna valde att tala om i samband med 
frågan om deras delaktighet i integrationsprocessen.  
3 Delar av avhandlingen Work, Cooperation och Professionalization – A Multiple Case Study (Fältholm, 
1998) bygger på intervjuer med barnmorskor vid förlossningsavdelningen i Boden, en enhet som redan 



 2

skriver den norske utvärderingsforskaren John Övretveit att, när det gäller utvärderingar 
av organisationsförändringar, har uppdragsgivaren ofta bara en vag idé om vad det är som 
ska utvärderas. Utvärderingsforskaren måste därför ägna en hel del tid åt frågan vad det 
är som ska utvärderas. Detta görs, enligt Övretveit, bäst genom en dialog med uppdrags-
givaren. Han menar att det inte i första hand är de frågor som forskaren kan tänkas ha 
som ska styra utvärderingen, utan det som uppdragsgivaren vill ha reda på. Detta innebär 
att frågeställningarna måste byggas på och utvecklas med hjälp av mer kunskap. Dessa 
frågeställningar kan dock inte utvecklas förrän själva interventionen, d.v.s. vad det är som 
ska utvärderas, ytterligare definieras och beskrivs. I detta kapitel beskrivs alltså själva 
interventionen och aktuella frågeställningar med hjälp av data från intervjuer med före-
trädare för sjukhus- och projektledningen, tidigare studier, relevant teori samt i viss ut-
sträckning Landstingets eget material.  

En annan fråga som forskaren inledningsvis måste svara på, enligt Övretveit, är: Vilka 
kriterier ska resultaten jämföras mot? Han menar att det är av största vikt att det inte är 
forskarens egna kriterier som ska ligga till grund för utvärderingen och dess resultat. Det 
är uppdragsgivaren som skall definiera dessa kriterier. En del av dessa kriterier fastställ-
des i samband med upprättandet av kontraktet mellan Landstinget och Luleå tekniska 
universitet, men såväl frågeställningar som kriterier behöver ytterligare utvecklas i dialog 
med uppdragsgivaren. Detta arbete redovisas också i detta kapitel. 

Vilket eller vilka perspektiv ska man utgå ifrån? Detta är ytterligare fråga som utvär-
deringsforskaren, enligt Övretveit, måste ställa sig. Utöver att fastställa frågeställningar 
och kriterier för utvärderingen, syftar ovan beskrivna intervjuer med sjukhus- och pro-
jektledning också till att undersöka ur vilket eller vilka perspektiv utredningen bör utfö-
ras. Övretveits resonemang om olika perspektiv och intressenter är inte bara intressant för 
att det leder till olika frågeställningar, utan också för att det påverkar studiens design och 
det strategiska urval jag gör som forskare. Vilken design ska utvärderingen ha och vilken 
datainsamlingsmetod ska användas? Detta innebär att frågorna om utvärderingens kriteri-
er och perspektiv är intimt sammanknippade med utvärderingens design. Till detta åter-
kommer jag i slutet av kapitlet. 

Som jag nämner inledningsvis är det alltså utvärderingsforskarens uppgift att ta reda 
på vad det är som ska utvärderas eller att, för att använda Övretveits terminologi, att defi-
niera interventionen, vilket är samma sak som ”…an action on, or an attmept to change a 
person, population or organization which is the subject of an evalutaion” (1998, s. 6). I 
sin bok ger han sedan olika exempel på interventioner inom sjukvården. Många av dessa 
exempel handlar om införandet av olika behandlingsformer eller verkställandet av olika 
sorts beslut, som t ex att vaccinera alla personer över 65 år mot influensa. När det gäller 
organisatoriska interventioner ger författaren exempel på förändring i ledningsstruktur 
eller kommunikationssystem.  

I ljuset av dessa exempel blir den intervention som skall utvärderas i detta samman-
hang betydligt mer komplicerad. Jag menar att interventionen består dels av en integra-
tion, d.v.s. sammanslagning av två sjukhus till ett, och dels av en integrationsprocess, 
d.v.s. den utvecklingsprocess som leder fram till och följer av denna sammanslagning. 

                                                                                                                                                 
1994 såväl fysiskt som organisatoriskt integrerades med dess motsvarighet i Luleå. Trots att sammanslag-
ningen inte var avhandlingens huvudfokus, berör den delvis de problem detta ledde till.  
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Detta innebär att integrationsprocessen inte är begränsad till det arbete som syftade till att 
förbereda själva sammanslagningen, utan att den också omfattar det fortsatta utvecklings-
arbetet i samband med och efter denna. Trots att jag betraktar interventionen som bestå-
ende av båda dessa delar, är det dock de mål och ambitioner med avseende på vård- och 
arbetsorganisation som fokuseras i båda fallen.  

Som ett resultat av kunskap förvärvad dels genom läsning av Norrbottens läns lands-
tings egna dokument och genom inledande intervjuer med företrädare för sjukhus- och 
projektledningen, fördjupas och sammanfattas i detta kapitel dels de mål och de ambitio-
ner som Landstinget hade med avseende på vård- och arbetsorganisation i det nya sjuk-
huset och dels med avseende på personalens delaktighet i utvecklingen och genomföran-
det av den nya vård- och arbetsorganisationen. Jag redovisar till att börja med de mål och 
ambitioner som man förespråkat i olika skeden av Sunderbyprojektet4 och undersöker 
vidare huruvida dessa mål och ambitioner lever kvar vid startpunkten för denna utvärde-
ring. Detta baseras på intervjuer med tre företrädare5 för projekt- och landstingsledningen 
och i viss utsträckning på Landstingets egna dokument. Eftersom man alltså haft mål och 
ambitioner för såväl integration som integrationsprocess redovisas dessa separat.  

Utöver de intervjuades syn på huruvida de ursprungliga målsättningarna lever kvar, 
redovisar jag även deras syn på huruvida man vid denna tidpunkt lyckats leva upp till 
målsättningarna. Hur har man arbetat för att införa den avsedda vård- och arbetsorganisa-
tionen och vilka förutsättningar finns för det fortsatta utvecklingsarbetet? Lyckades man 
leva upp till de mål man hade med avseende på delaktighet? Detta innebär att texten syf-
tar till att såväl förfina och utveckla utvärderingens kriterier som till att beskriva interven-
tionen.  

 

1.1 Integration 
 
I slutet av 1980-talet beslutade Norrbottens läns landsting att den framtida sjukvården i 
länet skulle utredas och landstingets kansli fick i uppdrag att genomföra den utredning 
som senare kom att ligga till grund för vård- och arbetsorganisation vid Sunderby sjuk-
hus6. Denna utredning omfattade fyra rapporter; Sjukvård i förändring (1992), Sjukvår-
dens innehåll (1992), Sjukvårdens organisation (1992) samt Sjukvårdens huvudfunktio-
ner (1992)7.  

Av dessa fyra rapporter är det främst Sjukvårdens organisation som är intressant i det-
ta sammanhang. I den slår man fast att den dåvarande organisationen med ett stort antal 
kliniker med varsin egen chef inte är ändamålsenlig med avseende de möjligheter den ger 
att tillgodose patientens krav. Indelningen i kliniker innebär en bristande samordning 
                                                 
4 Sunderbyprojektet är den process som innefattar planering, byggnation av och överflyttning till Sunderby 
sjukhus. 
5 Ulf Öhman, f.d. landstingsdirektör och förvaltningschef, Tore Öberg, dåvarande sjukhusdirektör och 
Gunnar Persson, som 1999, när intervjuerna utförs, är biträdande sjukhusdirektör.  
6Utredningens process och resultat beskrivs närmare i Carlsson och Myrlund (1999). 
7 Såväl den politiska processen som låg till grund för beslutet att bygga ett nytt sjukhus samt dess placering 
som ”utredningsprocessen” beskrivs mer detaljerat i Carlsson och Myrlund (1999) samt till viss del i Lind-
berg (2000) och Hansson (2001).  
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mellan olika enheter och att patienten exempelvis får stå ut med bristande information 
och långa väntetider. I utredningen menar man också att detta revirtänkande försvårar 
samarbete mellan olika grupper och att personalens kompetens inte tas tillvara och att 
denna brist på samordning leder till ett icke-optimalt utnyttjande av personal, lokaler och 
utrustning. Patientens behov ska istället styra hur vården och arbetet organiseras. Perso-
nalen är till för patienten samtidigt som den nya organisationen ska bygga på förtroende 
för personalens engagemang och vilja att utvecklas i arbetet. Inflytande, delaktighet och 
ansvar är viktiga i detta utvecklingsarbete.  

Det förslag som lanseras i rapporten förutsätter bl.a. att akutsjukvården samordnas, att 
personalen samverkar i team samt att man övergår från kliniker till verksamhetsområden. 
Ett av dessa verksamhetsområden är den samlade barnsjukvården, som man förslår integ-
reras i ett gemensamt ”Barnhus”. Cheferna för detta och övriga verksamhetsområden fö-
reslås vara såväl medicinskt som administrativt ansvariga, där ett av ansvarsområdena är 
att utse teamansvariga. Med team menar man i rapporten ”…arbetsgrupper antingen med 
utgångspunkt från vanliga diagnoser/problem och/eller medicinsk specialitet” (s.13). Ut-
redningen menar att en möjlig utveckling är att teamen får en mer självständig ställning 
med egna medel.  

Man pekar också på att varje verksamhet måste organiseras utifrån sina förutsättningar 
och att chefernas ansvar blir att utveckla arbetsorganisationen med hänsyn till detta. Att 
personalen ska användas flexibelt allt eftersom behoven växlar, att antalet personer kring 
patienten ska minska samt att samarbete i personalgrupper och mellan personalgrupper 
ska främjas är dock några av de riktlinjer som ska ligga till grund för detta arbete.  

 
1.1.1 Ambitioner om gränsöverskridande arbetsorganisation 
Vid tidpunkten för de inledande intervjuerna (1999) har man under flera års tid diskuterat 
införandet av en vård- och arbetsorganisation baserad på team. Redan i huvudrapporten 
för struktur- och organisationsöversyn Länssjukvården Luleå-Boden (1994) skriver man 
också om införandet av en teambaserad organisation som en följd av övergången från 
kliniker till verksamhetsområden. Man menar att detta ska införas successivt fram till in-
flyttningen i det nya sjukhuset 1999. Inom flera enheter och/eller verksamhetsområden 
inför man också olika varianter av detta. Begrepp som teamöverläkare, teamsköterska 
och olika sorters team med utgångspunkt från patientgrupper eller diagnos förekommer i 
organisationen under 1990-talet.  

I ett dokument benämnt Ledningsorganisation (1997) beskrivs dock förslag till för-
ändrad organisation för Luleå-Bodens sjukvårdsförvaltning. Här betonar man i stället vik-
ten av att utveckla ett processinriktat eller vårdkedjeinriktat arbetssätt, och menar att or-
ganisationen i framtiden bör underlätta denna utveckling. I beskrivningen av beslutsnivå-
er inom respektive verksamhetsområde framgår att teamöverläkarbegreppet utgår och att 
sektionschefen i stället blir direkt underställd verksamhetschefen. I den medarbetarenkät 
kallad Spegel 98 riktad till samtliga anställda inom Luleå-Bodens sjukvårdförvaltning, 
framgår ändå att team förekommer som enhet sida vid sida med avdelning och sektion, 
trots att de sistnämnda dominerar. Medan sektionerna synbarligen baseras på medicinska 
specialiteter, baseras teamen på diagnoser eller patientgrupper. Sjukhusledningen talar 



 5

senare om fyra fokusområden, varav ett är Process. Man ger också vissa verksamhetsom-
råden i uppdrag att beskriva vissa delprocesser8.  

När Tore Öberg intervjuas våren 1999 anser han, trots detta, att ambitionen att införa 
en teambaserad arbetsorganisation fortfarande finns, men att man bara kommit en bit på 
vägen i förverkligandet av detta. Gunnar Persson menar att man inte kan säga att vare sig 
team eller processtyrning införts på det sättet som man på ett teoretiskt plan diskuterade. 
Han anser att man har aldrig gått från visioner och idéer till en konkret verklighet, men 
säger också att det fortfarande finns ambitioner att komma vidare och det finns en stark 
förväntan i styrelsen att detta ska lyckas. 

 

1.1.2 Teamöverläkarbegreppet – i stället för de gamla specialiteterna  

Gunnar Persson menar alltså att team – i den bemärkelsen som avsågs i utredningar och 
ovan nämnda översyn – inte införts på något systematiskt sätt. Han pekar på införandet 
av teamöverläkarfunktionen, men menar att detta inte stämde överens med den ursprung-
liga avsikten. I stället menar han att detta egentligen bara var en annan benämning på de 
medicinska specialiteterna, t ex allmänkirurgi, gynekologi, urologi, käkkirurgi. Man in-
förde ju en verksamhetschef och tillsatte sedan en läkare som medicinskt ansvarig för de 
gamla specialiteterna9, t ex urologi, ögon eller öron och kallade detta för en teamöverlä-
kare. Detta var alltså inte avsikten. ”Jag tror det var helt enkelt övermäktigt med allt man 
hade att göra, även den här andra speciella radikala operationen att bryta organisationen 
och bli mera processorienterad på det här viset. Jag tycker inte att man kan säga, att det 
heller hittills idag har blivit så särskilt mycket av den här tanken om teamorganisation i 
den bemärkelsen att bryta det här gamla och gå mot en mer processorienterad organisa-
tion”.  

Detta resonemang tyder på att Gunnar Persson ser en klar koppling mellan den avsed-
da teamorganisationen och den processinriktade organisation som man vid denna tid-
punkt pläderar för. Huruvida man ser team som en förutsättning för, eller en variant av 
processtyrning, är dock inte klart. Som jag skall visa längre ned talar man ju i organisa-
tionen vid denna tidpunkt även om vårdkedjor och flöden.  

Ulf Öhman bekräftar Gunnar Perssons bild av att man aldrig infört den teambaserade 
organisationen, men menar vidare att teamtanken var en ”trend i tiden”. De tankar som 
präglade det ursprungliga förslaget tror han har försvunnit. Hans bild är man inte gått så 
långt som man hade kunnat, utan att det av något skäl bromsades upp och blev mer tradi-
tionella lösningar. Team som borde gå över två och tre verksamhetsområden har aldrig 
realiserats, anser han. 

 

1.1.3 Matrisstyrning, flöden och maktförskjutning 

                                                 
8 Se exempelvis Projektplan för projektet underprocessen höftfrakturer (1999). 
9 Klinikcheferna ersattes alltså av teamöverläkare, som sedan kom att ersättas av sektionschefer. Eftersom 
man aldrig införde team i den bemärkelse som var avsedd, hade dock övergången till sektionschefer ingen 
större betydelse.  
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Tore Öberg talar vid denna tidpunkt om organisationen inte bara i termer av processer, 
utan också i termer av matrisstyrning eller matrisorganisation. Han menar att, om matris-
styrning ska bli verklighet, måste man börja både följa upp och mäta patientgrupper, så 
som t ex diabetes- och hjärtpatienter och pekar på att en av svårigheterna som måste be-
aktas i detta arbete är den av olika hierarkier präglade sjukhusorganisationen. Ansvar för 
budget blir ju med denna modell inte nödvändigtvis kopplat till ansvar för att exempelvis 
lägga in en patient. Det handlar alltså om svårigheter att koppla styrsystemet till denna 
typ av organisation. Tore Öberg menar att en matrisinspirerad organisation innebär en 
maktförskjutning, men att det är en organisationsform som gynnar läkarna genom att de 
får större makt i ett sådant system. Vårdavdelningar, akut- eller operationsavdelningar 
blir ju serviceenheter i praktiken. Det blir liksom patientens optimala flöde i sjukhuset 
som blir det väsentliga och då är den patientansvarige läkaren den som kommer ta ansva-
ret.  

Detta är också något som uppmärksammas av Gunnar Persson. Han menar att om man 
vill gå mot en processtyrning måste man först identifiera produktstyrda processer och se-
dan utse processägare. Nästa steg är att definiera deras ansvar och befogenheter och det 
innebär ett matrisstyre som ”går ju på tvären och då kommer det bli kollisioner direkt”. 
Han menar också att man måste ha en effektiv konfliktlösningsmekanism. 

Ytterligare ett begrepp som förekommer i diskussionen med Tore Öberg är alltså flö-
den. Han menar att, om man ska få ett effektivt flöde i en organisation, så måste man föl-
ja patienten: ”Det går ju inte att göra så att man tar in en patient och sen så skickar man 
hem honom och så får patienten springa fram och tillbaka för det blir ju väldigt dåligt 
flöde i sjukhus så man måste ju faktiskt att försöka se att en patient är på sjukhuset så för-
söker man göra labbprover och röntgenundersökningar och alltihop på en gång. Därför att 
då får du det mest effektiva flödet. Det blir ju som bäst för patienten”.  

Gunnar Persson är också av den uppfattningen att detta resonemang utmanar organisa-
tionen i och med att nya maktstrukturer skapas. Han menar dock att man i sjukhusled-
ningen under det senaste året fört en diskussion om detta och att målet är att gå mot en 
processorganisation på sikt, vilket kräver ett ganska omfattande arbete. Först måste man 
bilda sig en uppfattning om vad man vill uppnå och vilken metod man ska använda. Detta 
måste förankras i organisationen, så att man ”inte bara hastar iväg och säger process och 
sen tror det ger sig av sig självt”. 

Gunnar Persson pekar på ”dagkirurgi”- samt ”slutenvårdprojektet”, som man initierats 
inom verksamhetsområde kirurgi10 och som han menar har ett vårdkedje- eller flödesper-
spektiv, eftersom det syftar till att komma åt flaskhalsarna och minska ledtider. Han me-
nar dock att man arbetar med det här tänkandet utan att prata så mycket om att förändra 
organisationen. Det handlar i stället om att först ”hitta arbetssättet och arbetsformerna, 
processa det och sedan får man i slutänden vilka de organisatorisk konsekvenserna blir”. 
Han anser att det finns ”öar” där man jobbar med detta och har kommit relativt långt på 
vägen.  

 

1.1.4 Förutsättningar för samverkan – från kliniker till verksamhetsområden 
                                                 
10 För en kort beskrivning av projektet, se kapitel 2.  
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Utöver dessa enstaka goda exempel och trots att man alltså inte lyckats genomföra de ur-
sprungliga målen, menar Gunnar Persson att det faktum att man ersatt ett stort antal kli-
niker med ett väsentligt lägre antal verksamhetsområden innebär stora förändringar i sät-
tet att samarbeta mellan olika specialiteter. På omvårdnadssidan ger det förutsättningar 
för ett mer flexibelt utnyttjande av vårdplatser. Omorganisationen har inneburit samver-
kan över tidigare revirgränser.  

Gunnar Persson anser dock att det också finns nackdelar med den nya organisationen, 
t ex att företrädare för en del av de mindre specialiteterna känner sig missgynnade. Che-
fen för det verksamhetsområde de numera tillhör är ju deras enda länk till sjukhusled-
ningen. Detta kan upplevas som ett steg tillbaka för vissa specialiteter. Gunnar Persson 
menar att det fortfarande är lika viktigt att bibehålla och utveckla specialistkompetens, 
men att detta måste ske inom de större verksamhetsområdena. Detta innebär alltså inte att 
organisationsstrukturen motsvarar den generella utvecklingen mot mer differentierade 
medicinska specialiteter. Organisatoriskt handlar det i stället om att bryta upp eventuella 
gränser mellan dessa specialiteter.  

Ulf Öhman menar att övergången från kliniker till verksamhetsområden kan ha varit 
kontroversiell i läkargruppen, men säger att han inte stötte på något öppet motstånd, utan 
att de backade upp förslaget. Han säger att det viktiga var att bryta organisationsmönster, 
hierarkier och pekar på att sjukvården är motsägelsefull på så sätt att den å ena sidan är 
väldigt konservativ när det gäller organisation och arbetssätt och å andra sidan väldigt 
receptiv när det gäller ny teknik och ny kunskap. ”Kommer det en ny metod eller ny ap-
parat, apparat medicinskt tekniskt, så är de väldigt snabba lära sig och vill ha den. Men 
diskuterar man att göra om strukturen organisatoriskt, så är det rätt så konservativt”, sä-
ger han. Han menar vidare att ”chefsöverläkarreformen” lade grunden till denna föränd-
ring, ”för tidigare var ju varje läkare i princip en egen företagare. Nu blev det ju så att 
man fick en chefsöverläkare och då kunde man göra verksamhetsområden”. 

 
 
1.1.5 Slutsatser – kriterier för utvärdering av integrationen 
Sedan tiden för genomförandet av ovan nämnda utredning har vissa av dessa mål och 
ambitioner alltså realiserats, medan andra har reviderats eller helt och hållet omprövats. 
Man övergick exempelvis från kliniker till verksamhetsområden redan flera år före integ-
rationen till ett sjukhus. En del enheter integrerades också fysiskt före flyttningen till 
Sunderby sjukhus, medan andra slogs samman först i och med att sjukhuset togs i bruk 
1999. Under 2001 planerades och genomfördes dessutom övergången till länsövergripan-
de divisioner11, vilket inte fanns med vid tidpunkterna för vare sig ovan nämnda utred-
ning eller de intervjuer som genomfördes med sjukhusledningen 1999. Man talar idag 
också i högre utsträckning om process- och/eller patientorientering och i lägre utsträck-
ning om en organisation baserad på självständiga team. I Landstingsplan 2002 framgår 
att ”hela organisationen ska ha ett processinriktat arbetssätt så att patientens bästa sätts i 
fokus”. Men trots att teambegreppet inte förekommer, betonas att samverkan ska vara ett 
nyckelbegrepp; ”Alla yrkeskategorier ska samverka och allas kompetens ska tas tillvara”.   

                                                 
11 Effekterna av detta undersöks i det sista av de i denna utvärdering ingående delprojekten och redovisas i 
en ännu icke publicerad rapport.  
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Intervjuer och andra data visar alltså att man inte infört den arbetsorganisation baserad 
på team som man ursprungligen förespråkade och att de arbetsorganisatoriska föränd-
ringar man förespråkar 1999 i högre utsträckning vilar på tankar om processorientering 
och/eller matrisstyrning. Att man inte infört team på det sätt som ursprungligen avsågs 
och går över till att tala om en processorienterad organisation innebär dock inte att man 
bytt inriktning. Snarare betraktar jag det som en vidareutveckling av de kriterier man för 
fram i rapporten Sjukvårdens organisation. Det finns exempelvis skäl för att på olika sätt 
koppla teambegreppet till såväl patient- som processorientering och för att hävda att den 
bakomliggande ideologin är densamma. Jag tänker då främst på målet att vården ska or-
ganiseras utifrån patientens behov. När man inför en processorienterad organisation inom 
industrin talar man på motsvarande sätt om att fokusera kunden. I rapporten Processori-
entering i vårdkedjor skriver man om begreppet patientorienterat sjukhus eller POS att 
problembeskrivningen bakom detta synsätt är i stort sett detsamma som bakom arbetet 
med processorientering. Patienterna möter ett stort antal vårdgivare, vårdpersonalen äg-
nar bara en mindre del av arbetstiden åt direkt kontakt med patienterna, de indirekta kost-
naderna är mycket större än de direkta etc. Man menar också att medan man kan arbeta 
patientorienterat utan att arbeta medvetet med processorientering, leder ett processorien-
terat arbetssätt med stor sannolikhet till patientorientering. Detta eftersom patienten är 
den vars behov processen ytterst ska tillgodose.  

Det kan dock också finnas skäl för att hävda att införandet av en teambaserad organi-
sation är ett av flera alternativa sätt att processorientera vård- och arbetsorganisationen. 
Ett annat sätt är att införa det man kallar en ”vårdkedjebaserad organisation” (Åhgren, s. 
97). Utöver kund- eller patientfokuseringen, karakteriseras ju såväl vårdkedjor och team 
som processer av att de rör sig över formella funktionsgränser och inte är beroende av 
den formella organisationsstrukturen (Åhgren). Trots att man alltså inte anser att man 
lyckats med detta, var ju just detta syftet med de gränsöverskridande teamen som man 
ville införa.  

På samma sätt kan man föra ett resonemang om begreppen matrisstyrning och matris-
organisation. Detta är också begrepp hämtade från industrin och kan på motsvarande sätt 
kopplas till den ideologi som ligger bakom den teambaserade arbetsorganisationen. An-
ledningen till att övergången från kliniker till verksamhetsområden, trots bättre förutsätt-
ningar för samverkan över tidigare revirgränser, inte inneburit samverkan över olika 
verksamhetsområden, kan vara att organisationen, i stället för att gå mot en matrisoriente-
rad organisation, är helt och hållen funktionsorienterad (Åhgren). Inrättandet av sektioner 
bryter inte på något sätt mot detta. Jag återkommer dock till detta resonemang längre 
fram i rapporten.  

Oavsett om man talar om den organisation man vid tidpunkten för dessa intervjuer vill 
skapa i termer av matriser eller processer, så är det uppenbart att dessa tankar på olika 
sätt utmanar rådande maktstrukturer. En process eller vårdkedja går ju tvärs igenom den 
traditionella sjukvårdsorganisationen och om man inför en matrisinspirerad organisation, 
är det lämpligt att komplettera med vårdkedje-, team- eller processledare (Åhgren,  s. 31). 
Det resonemang Gunnar Persson för i detta sammanhang om behovet av en effektiv kon-
fliktlösningsmekanism, bekräftas också av Åhgren, som i sin bok Vårdkedjan (1999) be-
skriver några av de fel eller misstag som ligger bakom misslyckade vårdkedjeprojekt. Ett 
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av dessa är när man p.g.a. konflikträdsla tillåter rådande organisationskultur och ledar-
skap stoppa eller försvaga utvecklingsarbetet. 

Slutsatsen av detta resonemang är att den ideologi som ligger till grund för vård- och 
arbetsorganisation vid Sunderby sjukhus tar sig uttryck i begrepp som team, flöden, vård-
kedjor och processer. Jag skriver ”den ideologi”, för att jag menar att oavsett vilket be-
grepp man väljer, är den underliggande ideologin densamma. Precis som man under de 
senaste decennierna infört en högre grad av fokusering på kunden inom industrin, syftar 
alla dessa ”koncept” till att fokusera patienten. Under 1990-talet lyckas man inte fullt ut 
med att förändra organisationen i riktning mot denna ideologi. Frågan är hur väl man 
lyckas i och med och efter integration till ett sjukhus. Detta att införa en mer patientfoku-
serad vård- och arbetsorganisation, oavsett om man väljer att basera den på team, flöden, 
vårdkedjor eller processer, är således det viktigaste kriteriet med avseende på integratio-
nen.  

Innan jag går in på att beskriva integrationsprocessens kriterier, kan det dock vara på 
sin plats att klargöra vad som avses med ett par av dessa begrepp. Enligt Åhgren kan 
vårdkedjan definieras som ”samordnade aktiviteter inom hälso- och sjukvård som är 
sammanlänkade för att uppnå ett kvalitativt gott resultat för patienten” (s. 29). Han menar 
också att patienter som tillhör en viss vårdkedja karaktäriseras av att de har samma symp-
tom eller fastställd diagnos. Processer karaktäriseras, enligt samma författare av att de 
har kunder, interna eller externa, och att de rör sig över funktionella gränser och inte är 
beroende av den formella organisationsstrukturen. Om man arbetar med dessa två be-
grepp är det alltså av underordnad betydelse var funktionerna befinner sig rent organisa-
toriskt, och det väsentliga är att flödet/processen är väl fungerande, tvärs över vertikala 
gränser. Vilka förutsättningar finns för att utmana dessa gränser vid Sunderby sjukhus? 

 
 

1.2 Integrationsprocess 
 
Som jag nämner ovan består den intervention som ska utvärderas, utöver ovan beskrivna 
integration, av en integrationsprocess. Även om den ursprungliga utredningen inte har 
detta som huvudsakligt fokus, finns delar som handlar om såväl delaktighet i utformning-
en av den framtida arbetsorganisationen som delaktighet i utveckling av den dagliga 
verksamheten. I rapporten Sjukvårdens organisation (1992) framgår att de mål man stäl-
ler upp för vård- och arbetsorganisation ”…ska ses som en plattform för fortsatt utveck-
ling. Så snabbt som möjligt ska den införas på sjukhusen i Luleå och Boden, som om de 
redan var ett sjukhus” (s. 10). Man skriver också att man vill se utvecklingen som en pro-
cess och att personalen, för att underlätta övergången till det gemensamma sjukhuset, ti-
digt måste börja prata om den nya organisationen. Som nämns ovan lyfter man fram tre 
värderingar som man anser verksamheten ska bygga på. En av dessa lyder: ”Arbetsglädje 
skapas av inflytande, delaktighet och ansvar” (s. 16). Man menar att sjukhusets policy, 
mål och riktlinjer ska förankras på alla nivåer och att samtliga anställda, utifrån sina för-
utsättningar, ska bidra till att utveckla verksamheten, sig själv och den egna kompeten-
sen. Att ge de anställda möjligheter att växa i sina yrkesroller och att decentralisering av 
ansvar och befogenheter ska fortgå förs också fram som viktiga mål.  
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1.2.1 De anställdas möjlighet att utöva inflytande på sjukhusets utformning och or-
ganisation 

När det gäller möjligheterna att utöva ett inflytande på sjukhusets utformning och dess 
framtida organisation, så menar de intervjuade att många av de anställda som inte tycker 
att de har varit delaktiga, är av den uppfattningen för att de inte fått som de har velat. 
Man menar också att en del uttrycker besvikelse över att de inte kunnat påverka andra 
områden än sitt eget och att man i och med detta upplever att beslut har fattats på bekost-
nad av önskemål inom det egna området.  

Tore Öberg säger att man inom de olika verksamhetsområdena arbetat på olika sätt för 
att förbereda integration och flytt till det nya sjukhuset. Han lyfter fram verksamhetsom-
råde kirurgi som med anledning av erfarenheterna från sammanslagningen av förloss-
ningsavdelningarna som skedde redan 1994, arbetat mest med utbildning av personalen.  

Gunnar Persson menar att många som arbetade i utvecklings- och arbetsgrupper12 
känner sig lurade, att de aldrig fick någon reell möjlighet att utöva ett inflytande på orga-
nisationen. Ett hinder mot detta var den organisation som infördes 1995 och som syftade 
till att spara 100 miljoner i väntan på det nya sjukhuset. Han tror att man upplever att de 
verkliga besluten fattades någon annanstans. När det gäller utformningen av olika funk-
tionsprogram – t ex på avdelnings- och rumsnivå – så fanns det väldigt hårda restriktioner 
och direktiv när det gäller ytan. Dessa ekonomiska och ytmässiga restriktioner gjorde att 
många, trots att de givits möjlighet till delaktighet, inte upplevde att de fick gehör eller 
förståelse för önskemål och krav. Grupperna hade, menar han, möjlighet att påverka ut-
formningen, men inom givna ramar.  

 
1.2.2 Ett lyckat projekt – ur ett politiskt perspektiv 
Gunnar Persson anser, trots tecken på bristande upplevelse av delaktighet, att man ur ett 
politiskt perspektiv kan betrakta projektet som väldigt lyckat. Han menar att det är unikt i 
den meningen att man lyckades fatta det politiska beslutet att lägga ned två sjukhus för att 
bygga ett nytt. Sedan, anser han, drabbar ju detta beslut en stor grupp av människor på 
olika sätt. Att integrera processerna på dessa två nivåer (den politiska och den organisato-
riska) bedömer han som extremt svårt. Han tycker inte heller att det är konstigt att perso-
nalen är frustrerad. Man har ju trots allt under hela 90-talet levt med en stor osäkerhet. 
Han tror att det inte är förrän man verkligen flyttar till det nya sjukhuset som man kan se 
resultatet av tio års omorganisationer, sammanslagningar och besparingar.  

Gunnar Persson anser vidare att de intentioner och mål man hade beträffande sjukhu-
sets lokaler har realiserats, framför allt när det gäller samband inom akutsjukvården. När 
det gäller samband mellan akutmottagning, röntgen och operation gjordes dock avsteg 
från ”det som skrevs i våra rapporter”. Barnhuset har fått den utformning som var plane-
rad detsamma gäller vuxenpsykiatrin. Sammantaget tycker Gunnar Persson att man har 
lyckats väl.  

 
                                                 
12 För en beskrivning av dessa gruppers arbete, se Lindberg (2000). 
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1.2.3 Ett lyckat projekt – ur Landstingets perspektiv 
Inom det utredningsarbete, som sedermera ledde fram till de fyra ovan nämnda rappor-
terna, hade Ulf Öhman, enligt egen utsago, strategin att få med sig de centrala läkarna i 
processen. Han menar att det var oerhört viktigt att ha med dem i själva utformningen, så 
att det inte blev en administrativ produkt. Det bildades ganska snabbt en grupp omkring 
honom som bestod av ledande läkare och senare bildades även en grupp där även övriga 
personalkategorier ingick. Dessa grupper var separata och Ulf Öhman menar att med de 
ledande läkarna arbetade han relativt nära. Tanken var dock både att få ambassadörer och 
att få impulser in i utredningen. ”Jag valde ju ut de läkare som hade helikopterperspektiv, 
och som också hade en professionell status inne i organisationen”. 

Ulf Öhman menar att det är lätt att bygga ett sjukhus om man ser det som ett byggpro-
jekt, men när det är frågan om att försöka ändra arbetssätt, innehåll, bygga ny lednings-
grupp, gå mera på teamkänsla och ändra gränsdragningar mellan grupper är det en annan 
sak. Det fanns, vid tiden för utredningarna, idéer om andra lösningar än att övergå till 
verksamhetsområden, att läkarna skulle organiseras vid sidan om, men Ulf Öhman har 
inget minne av någon omfattande diskussion om organisationen. Han menar att det givet-
vis fanns synpunkter, t ex från sjuksköterskorna, som ville införa omvårdnadschefer, ef-
tersom det är deras starka område.  

 

1.2.4 Sjukhusets placering och professionen 
På frågan om sjukhusets placering någon gång överskuggade diskussionerna i de ur-
sprungliga grupperna, svarar Ulf Öhman att det som överskuggade debatten för de pro-
fessionella (läkarprofessionen) var att det blev ett sjukhus. Han menar att taktiken var att 
ställa två sjukhus mot ett sjukhus, och få igenom beslutet om att bygga ett nytt sjukhus. 
Den politiska laddningen låg i var det skulle ligga, så Ulf Öhman menar att när man hade 
fått igenom organisation och ungefärlig bemanning, innehåll i ett sjukhus, var segern 
vunnen för professionen, men då återstod det politiska spelet. Vem skall få äga sjukhuset 
inom sina kommungränser? Han menar att det fanns ett engagemang kring placeringsfrå-
gan sedan bland läkarna, men att det låg på det individuella planet och inte var någonting 
som kom fram så länge man höll på med innehåll och organisation. Och det var ju det 
som var den strategiska upplägget, menar Ulf Öhman. I det skedet gällde det att få ett po-
litiskt beslut som professionen (läs läkarprofessionen) som helhet och de ledande läkarna 
åtminstone inte var emot. Den strategin var noga genomtänkt. ”Hade vi börjat med pla-
ceringen då hade vi fortfarande två sjukhus idag, det är jag helt övertygad om. Det gällde 
att föra bort den kontroversiella frågan och vinna slaget om kvalitén och den professio-
nella nivån”. Sedan tror Ulf Öhman att individernas känslor kommer när man verkligen 
ska flytta in i det nya sjukhuset, när man står inför att börja pendla och när arbetskamrater 
måste lämna organisationen.  

 

1.2.5 Slutsatser – kriterier för utvärdering av integrationsprocessen 
Som framgår av avsnitten ovan, fokuserar de redovisade intervjuerna delaktighet i endast 
vissa delar av integrationsprocessen. De handlar om hur de intervjuade tror att anställda 
som var engagerade i arbets- och utvecklingsgrupper upplevde möjligheter till inflytande 
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och delaktighet. De handlar också om vilka strategier som låg till grund för samspelet 
mellan politiker, tjänstemän och företrädare för olika kategorier anställda, främst läkar-
professionen. De handlar om möjligheter till inflytande över lokalers utformning, men 
inte mycket om delaktighet i utformningen av den framtida vård- och arbetsorganisatio-
nen. Trots detta anser jag att personalens delaktighet i integrationsprocessen är ett viktigt 
kriterium för denna utvärdering. Det finns dock anledning att fördjupa vad som avses 
med delaktighet i just detta sammanhang.  

I rapporten Att bygga ett sjukhus tillsammans (2000) studerar och beskriver Anna 
Lindberg hur personalens kunskaper och erfarenheter togs tillvara i projekteringen och 
planeringen av Sunderby sjukhus. Lindbergs fokus ligger i huvudsak på den fysiska ut-
formningen av sjukhuset, men hon berör även i vilken utsträckning frågor om vård- och 
arbetsorganisation integrerats i lokalernas utformning. Medan Lindberg gör detta genom 
att studera arbetet i de arbets- och utvecklingsgrupper som tillsattes för att skapa delak-
tighet och ta tillvara på personalens kunskap om och insikter i sjukhusets verksamhet, 
fokuserar jag i huvudsak den process som skedde utanför dessa grupper, i det dagliga ar-
betet. Detta innebär dock inte att frågan om medverkan i arbets- och utvecklingsgrupper 
inte är relevant också i detta sammanhang.  

Och medan arbetet i dessa grupper kan betraktas som – om än väldigt väsentliga – 
”punktinsatser”, syftar den process man skriver om i Sjukvårdens organisation till perso-
nalens kontinuerliga delaktighet i utformning och utveckling av vård- och arbetsorganisa-
tion. Denna process syftar till en mer varaktig förändring som skulle kunna beskrivas i 
termer av införandet av en lärande organisation. I boken Livslångt lärande (1996) skri-
ver Per-Erik Ellström och Maria Gustavsson att ”visionen om lärande organisationer in-
nebär en strävan att skapa förutsättningar och undanröja hinder för en kontinuerlig och 
växelverkande utveckling av individ och verksamhet. Detta förutsätter i sin tur att det 
finns goda möjligheter för ett lärande i det dagliga arbetet som inte begränsas till inlär-
ning av regler och rutiner, utan som även utvecklar problemlösningsförmåga och kreativi-
tet” (1996, s. 255). Begreppet lärande organisation är dock ett begrepp som de intervjua-
de inte nämner vid tidpunkten för dessa inledande intervjuer, och jag kommer fortsätt-
ningsvis inte att föra ett resonemang om vare sig integration eller integrationsprocess i 
termer av detta begrepp, utan i termer av delaktighet. 

Anna Lindberg visar i sin utvärdering att man, trots de höga ambitionerna med avse-
ende på delaktighet, i många fall inte upplevde att man haft möjlighet att påverka utform-
ningen av det nya sjukhuset. Det som kommer fram i de tre inledande intervjuerna som 
jag redogör för i detta kapitel, motsäger inte på något sätt det som Lindberg skriver. Må-
hända kastar det dock ett annat ljus på frågan om huruvida man lyckades få bred delak-
tighet eller inte. Strategin att få med sig de ledande läkarna ledde till att det var få som i 
inledningsskedet verkligen fick vara med och påverka. Man valde strategiskt ut personer 
som sedan skulle kunna implementera organisationsförändringarna, men gav dem sedan 
inga instrument för att göra det.  

Det verkar också som om ambitionen att anställda skulle medverka i processen endast 
var en del av strategin. Det handlade också om att låta politiker och allmänhet diskutera 
sjukhusets placering, medan projektledning och läkare gjorde upp om vårdens innehåll 
och ramar för lokaler och bemanning. Sedan innebär ju inte detta att man ute i de olika 
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verksamhetsområdena inte lyckades få till stånd delaktighet när det gäller vårdens inne-
håll och utformning. Detta återstår dock att undersöka.  

Det handlar alltså också om politiska beslut som påverkar processer på organisations-
nivå. Det kan vara så att möjligheten till delaktighet och inflytande har begränsats av be-
slut som fattas på den politiska nivån. I boken Kan vården demokratiseras? skriver för-
fattarna om just detta i termer av dynamiken mellan de tre aktörerna professionella, 
vårdarbetare och politiker (Gustafsson, Carlsson och Henriksson, 1991). De menar bl.a. 
att dessa aktörer tenderar att bevaka sin historiskt framväxta position och har svårt att 
släppa in och skapa nya idéer om arbetsorganisation och byggnadsutformning. Huruvida 
politiska beslut och samspelet mellan dessa tre aktörer har haft betydelse för upplevelsen 
av delaktighet återkommer jag till i slutet av rapporten. 

 

1.3 Utvärderingens design 
 
Detta kapitel syftar som sagt var till att fastställa och beskriva den intervention som ska 
utvärderas och enligt vilka kriterier utvärderingen ska utföras. Enligt John Övretveit är 
det, utöver detta, också av vikt att man som utvärderingsforskare ser de olika perspektiv 
eller de olika intressenter (stakeholder perspectives) som kan identifieras inom ramarna 
för en utvärdering. De frågor man sedan ställer och de kriterier man utvärderar blir bero-
ende av vilket perspektiv man väljer eller får i uppdrag att välja. Alla dessa aspekter lig-
ger också till grund för utformningen av utvärderingens design.  
 
 
1.3.1 Flera perspektiv 
Övretveit skiljer mellan följande möjliga utvärderingsperspektiv: politikernas perspektiv, 
ledningens perspektiv, de anställdas perspektiv, allmänhetens eller patientens perspektiv, 
forskarsamhällets perspektiv samt mediernas perspektiv. Han menar också att, trots att en 
utvärdering finansieras med stöd av en av dessa grupper, så är det inte ovanligt att denna 
grupp vill att forskaren lägger ett annat perspektiv på utvärderingen. Detta innebär, att t 
ex ett läkemedelsföretag eller en myndighet kan vilja ha en behandlingsmetod utvärderad 
både ur ett vetenskapligt och ur ett patientperspektiv. I analogi med detta skulle man även 
i detta fall kunna identifiera flera perspektiv. Ett av syftena med de inledande intervjuerna 
som redovisas i detta kapitel är just att fastställa dessa perspektiv.  

Tore Öberg anser, när han intervjuas 1999, att det är viktigt att få en bild av det som 
gjordes. Var det ett bra eller dåligt projekt och vad är det man lyckats med när det gäller 
de ambitioner som fanns? Han anser att patientperspektivet är det som bör prioriteras när 
det gäller resultatet av integration och byggnation. Leder det nya sjukhuset t ex till att 
man som boende i Norrbotten kan få tillgång till mer kvalificerad vård? Kommer man 
som patient slippa springa runt till olika avdelningar? Här menar Tore Öberg att perso-
nalperspektivet också har betydelse för patienten. Kommer de korta avstånden mellan 
olika enheter och verksamhetsområden och den ”tighta” organisationen leda till snabbare 
beslut om en patient, som t ex kan fattas över ett lunchbord eller när man stöter på var-
andra i korridoren? När det gäller den del av interventionen som i denna rapport definie-
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ras som integrationen, anser han alltså att patientperspektivet bör prioriteras. Han säger 
att en stor del av debatten i t ex media har fokuserats på de anställda. Även om han har 
uppfattningen att detta fokus kommer att ändras i samband med inflyttning, anser han att 
det är personalperspektivet som bör beaktas när det gäller integrationsprocessen.  

Det perspektiv som Tore Öberg prioriterar lägst är ledningsperspektivet, men han pe-
kar ändå på frågan om huruvida det nya sjukhuset verkligen blir mer effektivt än de två 
tidigare tillsammans. Han nämner röntgen som ett exempel. Kommer IT och annan tek-
nologi innebära att man kommer ifrån att beslut inte fattas kontinuerligt, utan att röntgen-
bilder och journaler ackumuleras och beslut fattas vid vissa givna tillfällen? Han menar 
dock att detta kan vara svårt att studera i samband med sammanslagning och flyttning, 
eftersom denna förändring inte kommer visa sig direkt utan kommer att ta tid att genom-
föra. 

Gunnar Persson menar att syftet med det nya sjukhuset är att kunna erbjuda patienter-
na bra vård. På politisk nivå har man formulerat ambitionen att vara Europas modernaste 
sjukhus. Samtidigt har patient- och pensionärsorganisationer riktat kritik mot det nya 
sjukhuset utifrån bilden att det inte kommer att finnas vare sig tillräckligt många vård-
platser eller en tillräckligt stor personalstyrka. Bilden är att det är ett högteknologiskt pro-
jekt med medicinsk apparatur i fokus. Hur har man beaktat patienten i förverkligandet av 
detta?  

 
 
1.3.2 Olika perspektiv och frågeställningar 
Utifrån Övretveits bok, de inledande intervjuerna och övrig redovisad data skulle man 
kunna beskriva de frågor som de olika perspektiven ger upphov till enligt följande: 

• Politikernas perspektiv: De frågor som detta perspektiv ger upphov till liknar patien-
ternas, professionernas och ledningens, men med ett annat fokus på ekonomi och ef-
fektivitet. De måste kunna försvara fattade beslut gentemot presumtiva väljare, men 
också ha underlag för t ex rationaliseringar och besparingar som inte alltid samman-
faller med den enskilde patientens väl och ve.  

 
• Sjukhusledningens perspektiv. Lyckas man realisera de mål (ekonomiska och kvalita-

tiva) man satt upp för projektet utifrån givna politiska ramar och direktiv? Här är man 
också givetvis intresserad av de presumtiva patienterna, eller huvudmännens, per-
spektiv.  

 
• De anställdas perspektiv. Leder interventionen till goda arbetsförhållanden, leder det 

till utvecklingsmöjligheter, till en ”lärande organisation”, till möjligheter till aktivt 
deltagande i kvalitets- och utvecklingsarbete?  

 
• Allmänhetens eller patientens perspektiv. Leder det nya sjukhuset och organisations-

förändringarna till att patienten får bättre vård, till en kvalitativt bättre vård, inte bara 
för Luleå och Bodens invånare utan för invånarna i hela länet?  

 
• Mediernas perspektiv. I teorin representerar media allmänheten och ska ta tillvara 

dennas intressen när det gäller effektiv användning av skattemedel. Den fråga som är 
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intressant ur detta perspektiv är alltså huruvida det nya sjukhuset och den nya organi-
sationen är bra ur allmänhetens perspektiv. I verkligheten är medierna, utöver att be-
vaka detta, intresserade av att sälja så många tidningar som möjligt och är därför ock-
så intresserade av en bra historia som innehåller dramatik (Övretveit). Carlsson och 
Myrlund beskriver i sin rapport hur massmedia under början av 1990-talet debattera-
de frågan om sjukhusets tillkomst och den politiska processen (1999). Utan att vidare 
ha studerat detta närmare, är det mitt intryck att tidningarna (främst lokalpressen) från 
början ägnade mycket utrymme åt frågan om sjukhusets placering utifrån ett arbets-
marknads- och ett regionalt perspektiv. När denna fråga var avgjord handlade det mer 
om de anställdas arbetsmiljö (t ex läkarnas små expeditioner) och bemanningsfrågan 
(hur många som skulle bli uppsagda). Först efter att sjukhuset togs i drift, har man 
slutligen övergått till att skriva om patienterna, om köer och väntetider. Patienterna 
har fått stort utrymme på debatt- och insändarsidor. Övretveit menar att medias per-
spektiv kanske inte är jämförbart med de övriga, eftersom de frågeställningar per-
spektivet ger upphov till inte är lika samstämmiga, men att det ändå måste beaktas, 
eftersom media är en av flera tänkbara användare. Även om medieperspektivet inte är 
prioriterat i denna utvärdering, inser jag att media är en intressent i sammanhanget 
och att utvärderingen kan vara intressant ur deras perspektiv.  

 
Med utgångspunkt från intervjuer med företrädare för uppdragsgivaren och annan data 
drar jag slutsatsen att det som bör prioriteras är patientperspektivet. Detta innebär dock 
inte att det är det enda perspektivet som kommer att beaktas. När det gäller den del av 
interventionen som definieras som integrationsprocessen, är det t ex givet att de anställ-
das perspektiv måste få en framträdande roll. Man vill ju från Landstingets sida få reda på 
i vilken utsträckning de anställda har fått medverka och delta i denna process, eftersom 
man anser att personalens delaktighet och utveckling på sikt gynnar patienten och vård-
kvaliteten. Detta gäller i ännu högre grad resultatet av integrationen. Det är utan tvekan så 
att en utvärdering av vård- och arbetsorganisation måste ta sin utgångspunkt i ett personal 
och organisationsperspektiv. Detta innebär att resultat analyseras på såväl patient- som 
personal- och organisationsnivå. Slutsatserna kommer också att beröra båda dessa per-
spektiv. Ett resonemang kommer också att föras ur ett ledningsperspektiv. Hur väl har 
man lyckats uppnå de mål man ställt upp på ledningsnivå när det gäller exempelvis pro-
cess- och patientorientering? Denna fråga är ju också intressant ur såväl patient- som per-
sonalperspektiv. 
 

1.3.3 Olika sub-intressen  
Övretveit menar att man inom dessa olika intressegrupper eller perspektiv också kan 
identifiera ett antal sub-grupper. Det är ju t ex inte självklart att de anställda är en helt 
likformig grupp med samstämmiga intressen. En intervention som gynnar läkarprofessio-
nen kanske inte automatiskt gynnar andra grupper och tvärtom. Och en intervention som 
gynnar en medicinsk specialitet kanske inte gynnar en annan. När det gäller frågan om 
sjukhusets placering, som ju i och för sig inte är huvudfokus i denna studie, men som 
ändå påverkar de anställdas upplevelser av interventionen, kan man dessutom identifiera 
två tydliga sub-grupper; anställda som bor i Boden respektive anställda som bor i Luleå 
eller anställda som arbetat vid sjukhuset i Boden respektive Luleå.  
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Nedan beskriver jag utvärderingens metod och strategiska urval av undersökningsob-
jekt. Dessa val är gjorda utifrån vetenskapliga överväganden och inte i enlighet med vissa 
intressen eller sub-intressen, men det gäller att som forskare ändå vara medveten om dem 
och ha dem i beaktande.  

 
1.3.4 En deskriptiv fallstudie 
Som jag nämner inledningsvis är det alltså utvärderingsforskarens uppgift att ta reda på 
vad det är som ska utvärderas eller att, för att använda Övretveits terminologi, att definie-
ra interventionen. Som jag skriver ovan handlar det både om en integration och en integ-
rationsprocess som ska utvärderas. Jag försöker beskriva detta kortfattat ovan, men det är 
tydligt att merparten av denna beskrivning återstår. Detta att beskriva interventionen är 
ofta, menar Övretveit själva syftet med utvärderingen. Denna typ av utvärdering kallas 
för en deskriptiv utvärdering och är en av sex olika utvärderingsdesigns som han beskri-
ver. Den används för att beskriva organisationsförändringar genom att svara på frågorna: 
”Vad är det? Vad händer?”. Han menar dock att denna typ av utvärdering också kan in-
nebära att det som beskrivs jämförs med vad som interventionen syftar till, d.v.s. svarar 
på frågan om interventionen leder till att man når vissa uppställda mål. Det är min slutsats 
att denna utvärdering är en kombination av dessa två utvärderingsdesigner, d.v.s. den syf-
tar till att både beskriva intervention och till att jämföra det som beskrivs med uttalade 
mål. I detta fall avses de mål och de ambitioner som finns och/eller fanns för såväl integ-
rationen i sig som för integrationsprocessen.  

När det gäller deskriptiva utvärderingar skiljer Övretveit mellan experimentella de-
skriptiva utvärderingar och deskriptiva fallstudieutvärderingar. Inom klinisk forskning 
är ett fall (case) en individ eller patient som utsätts för en behandling eller liknande. När 
det gäller studier av effekter av en intervention på en organisation, är fallet en organisa-
tion eller delar av en organisation. I enlighet med Yins (1989) fallstudiemetodik väljs då 
det aktuella fallet ut strategiskt. Det kan vara en eller flera enheter som man av olika skäl 
tycker speglar eller illustrerar så stor del av interventionen som möjligt. I det kommande 
kapitlet beskrivs hur de olika verksamhetsområdena arbetat med integration och integra-
tionsprocess. Syftet är dels att göra just detta, d.v.s. att beskriva förberedelser inför och 
effekter av interventionen, men också att generera ett underlag för ett strategiskt urval. 
Vid vilken eller vilka enheter kan interventionen bäst studeras? Fallstudiemetodiken byg-
ger på principen att välja ut ett eller flera fall inom vilket så många som möjligt av de ak-
tuella frågeställningarna kan besvaras. I syfte att göra detta intervjuar jag alltså de dåva-
rande cheferna för samtliga verksamhetsområden, utom v.o. service, samt ett antal vård-
chefer inom verksamhetsområden som bedöms som särskilt intressanta.  

Man kan alltså beskriva denna utvärdering som utförd i tre steg. Först intervjuas före-
trädare för sjukhus- och projektledning för att definiera interventionen, prioriterade per-
spektiv och frågor som utvärderingen ska besvara. Sedan intervjuas chefer för samtliga 
verksamhetsområden för att beskriva interventionen ytterligare och skapa ett underlag för 
urval av ett eller ett par fall. Till sist studeras detta eller dessa fall. Jag återkommer till en 
diskussion om denna urvalsprocess i kapitel 2. 

 

1.3.5 Metod 



 17

Det empiriska underlaget för denna studie bygger i huvudsak 45 intervjuer, men också på 
olika organisationsinterna dokument som verksamhetsberättelser, projektbeskrivningar, 
riktlinjer, utredningar och Landstingets informationsmaterial. Dessa dokument har sam-
lats in och analyserats kontinuerligt, medan intervjuerna utfördes i olika tidsperioder un-
der åren 1999 och 2000. Detta innebär att de inledande intervjuerna på ledningsnivå i hu-
vudsak utfördes vid sjukhusen i Luleå respektive Boden, medan intervjuerna på verksam-
hetsnivå utfördes vid Sunderby sjukhus. Intervjuerna tog mellan en och två och en halv 
timmar och spelades in på kassettbandspelare. Efter genomförandet skrevs banden ut, i de 
flesta fall ordagrant, men i en del fall mer översiktligt.  

Eftersom detta är kvalitativ studie, valdes intervjupersonerna inte ut för att säkerställa 
resultaten statistiskt. Detta innebär att det istället för ett representativt urval av intervju-
personer, handlar om ett strategiskt urval av såväl intervjupersoner som undersöknings-
enheter.  

Enligt Yin är öppna (eller open-ended) intervjuer vanligast vid utförandet av fallstudi-
er. Vi denna typ av intervjuer frågar man den intervjuade om såväl faktiska förhållanden, 
som om deras åsikter. Deras svar utgör sedan grunden för vidare frågor. En annan typ av 
intervjuer är den fokuserade intervjun, som i högre utsträckning följer ett antal i förväg 
bestämda frågor.  

Man skulle kunna säga att de intervjuer som ligger till grund för denna studie är någon 
sorts hybrid mellan dessa två kategorier. Jag har delvis varit styrd av i förväg planerade 
frågor, men också låtit de intervjuade styra frågornas inriktning och innehåll. De svar jag 
sedan fått från en intervjuperson har, utöver att detta har kunnat påverka vilken person 
jag valt att intervjua, också haft betydelse för de frågor jag sedan ställt. Detta innebär att 
de teman som intervjuerna byggt på har varit ett resultat av såväl studiens ursprungliga 
frågeställningar och teoretiska utgångspunkter som de föregående intervjuerna.  

Analysen av intervjuerna har sedan utgått från dessa teman, men också utökats med 
nya teman som inte kunnat förutses före deras utförande. Jag har läst intervjuerna och 
genom kodning13 kommit fram till slutgiltiga teman. Som jag skriver ovan, så handlar det 
inte om en kvantitativ eller statistisk undersökning, utan om ett försök att belysa, beskriva 
och analysera delar av processen vid tillkomsten av Sunderby sjukhus. Två enheter val-
des ut för detta, och resultaten leder alltså inte till statistisk generalisering, utan till det 
man kan kalla analytisk generalisering (Kvale, 1996). Detta leder i sin tur till att resulta-
ten gör det möjligt att avgöra vad som kan hända i en annan situation. Det är min för-
hoppning att resultaten från denna studie kan tillämpas på vilken del av organisationen 
som helst. Trots olikheter mellan sjukhusets enheter, sektioner och verksamhetsområden 
tror jag att detta är möjligt.  

 

1. 3.6 Rapportens tempus eller tidsform 
Denna utvärdering har pågått sedan våren 1999 och vissa av de förhållanden som gällde 
då, när de inledande intervjuerna utfördes, kan ha förändrats sedan dess. Flera av de verk-
samhetschefer som intervjuades då har lämnat sina befattningar. Man kan till följd av de 
organisationsförändringar som skett sedan dess ha förändrat vissa delar av organisations-
                                                 
13 För en beskrivning av kvalitativ dataanalys och kodning, se exempelvis Miles & Huberman (1994). 
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strukturen. Detta gäller även de intervjuer som utfördes under år 2000. Då hade man flyt-
tat in i Sunderby sjukhus, men man kan sedan dess ha förändrat arbetssätt eller rutiner 
inom vissa delar av organisationen. De problem man brottades med då som hade med 
mötet mellan olika kulturer att göra, kanske inte påverkar arbetet nämnvärt idag. Trots att 
jag är medveten om detta, väljer jag att i hög utsträckning skriva rapporten i presens eller 
nutid. Detta innebär att jag placerar mig själv (och läsaren) så att jag tidsmässigt befinner 
mig år 1999 när jag beskriver resultaten av de intervjuer som utfördes då. Det som var 
nutid då, blir dock dåtid när jag beskriver resultaten av intervjuerna utförda under 2000, 
o.s.v. Detta gör jag för att förenkla den tidsmässiga förståelsen av processen.  

 

1.3.7 Rapportens disposition 
I nästa kapitel beskriver jag alltså interventionen på verksamhetsområdesnivå. Beskriv-
ningen bygger på de kriterier som jag ställer upp i detta kapitel för såväl integration som 
integrationsprocess och fokuserar således arbetsorganisatoriska förändringar som har be-
tydelse för möjligheten att process- och patientorientera organisationen. Syftet med denna 
beskrivning är alltså dels att ytterligare beskriva interventionen, men också att skapa un-
derlag för urvalet av enheter för de fallstudier som presenteras i kapitel 3 och 4, fallstudi-
er utförda vid den neuropsykiatriska enheten inom Barnhuset respektive vid infektions-
enheten. Rapporten avslutas med en presentation av och en diskussion om utvärderingens 
resultat.  
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Kapitel 2 
Integration och integrationsprocess vid åtta verksam-
hetsområden 
 

 

I kapitel 1 i denna rapport fastställer jag ett antal kriterier för utvärderingen av vård- och 
arbetsorganisation. Det handlar om en intervention som ska utvärderas. Interventionen – 
planerandet och byggandet av Sunderby sjukhus samt sammanslagningen av de två sjuk-
husen i Luleå respektive Boden och den efterföljande överflyttningen – består av två de-
lar, nämligen integration och integrationsprocess. Medan integrationen utvärderas med 
avseende på de mål man ställt upp för vård- och arbetsorganisation, utvärderas integra-
tionsprocessen med avseende på den utvecklingsprocess som leder fram till och följer av 
sammanslagningen. Det handlar alltså främst om i vilken utsträckning de anställda haft 
och har möjligheten att vara delaktiga i denna process. Indelningen av interventionen i 
dels en integration och dels en integrationsprocess är dock inte självklar. Flera av de or-
ganisationsförändringar som genomfördes under 1990-talet kan betraktas både som ett 
sätt att realisera de mål man har ställt upp för vård- och arbetsorganisation och som en 
självklar del av integrationsprocessen. Uppdelningen i integration respektive integra-
tionsprocess är därför att betrakta som analytisk eller som ett verktyg för att kunna be-
skriva och analysera en komplicerad verklighet.  

Efter intervjuer med företrädare för sjukhus- och projektledning intervjuas dåvarande 
chefer14 för samtliga verksamhetsområden (utom verksamhetsområde service), en sek-
tionschef samt ett antal vårdchefer15. Syftet med dessa intervjuer är dels att beskriva in-
tegrationsprocessen och dels att skapa ett underlag för urval av ett eller ett par fall, där 
såväl integration som integrationsprocess studeras djupare.  

Vid tidpunkten för dessa intervjuer är integrationen inte slutförd. Man har inte flyttat 
in i Sunderby sjukhus, men trots detta har integrationsprocessen pågått i varierande ut-
sträckning och på olika sätt under ett antal år. Inom en del verksamhetsområden har enhe-

                                                 
14 Intervjuerna genomfördes vid olika tidpunkter under 1999, före inflyttningen till Sunderby sjukhus. Vid 
denna tidpunkt har verksamhetsområdena akutsjukvård respektive radiologi och klinisk fysiologi en 
gemensam chef, Barry Högström. Kia Karlman är chef för verksamhetsområde laboratoriemedicin, men har 
deltagit i planeringen av infektionsmottagning och –avdelning, som ju tillhör verksamhetsområde medicin, 
där Håkan Forsberg är chef. 1999 är Göran Carlsson är chef för verksamhetsområde barn, Jack Lysholm för 
rörelse/rehab, Göran Lundegårdh för kirurgi, Birgitta Johansson för vuxenpsyk. Chefen för verksamhets-
område allmän service intervjuas inte, då utvärderingens syfte är att studera vård- och arbetsorganisation. 
Däremot intervjuas sektionschefen geriatrik/rehabilitering inom verksamhetsområde rörelseorga-
nen/rehabilitering intervjuas år 2000, efter inflyttningen i Sunderby sjukhus. 
15 Dessa vårdchefer är Christina Bygdell, verksamhetsområde barn, Inga-Lill Lindqvist och Nils Eriksson, 
vuxenpsyk, Birgitta Ahlman, kirurgi, Margareta Larsson, medicin. Valet av dessa vårdchefer gjordes ut-
ifrån en första analys av intervjuerna med verksamhetscheferna. Syftet var att skapa underlag för det slut-
giltiga urvalet av fall. Dessa intervjuas 2000 efter inflyttning i Sunderby sjukhus.  



 20

ter slagits samman såväl fysiskt som organisatoriskt. Inom andra verksamhetsområden 
kommer integrationen inte ske förrän i och med överflyttningen till Sunderby sjukhus.  

Utöver att beskriva denna process på verksamhetsområdesnivå, behandlar intervjuerna 
och följaktligen detta kapitel också de förväntningar man har med avseende på integra-
tionen. Hur har förberedelserna inför sammanslagning och flytt till det nya sjukhuset gått 
till? På vilket sätt har de anställda varit delaktiga i processen? Hur har man beaktat pati-
entens position i detta arbete? Vilka direktiv från sjukhusledningen har man beaktat? Hur 
ser man på möjligheterna att införa en processorienterad organisation? Hur ser man på 
teambegreppet i detta sammanhang? 

Förutom att detta kapitel alltså beskriver en del av såväl integrationsprocessen som in-
tegrationen, så mynnar den ut slutsatser som har sina utgångspunkter i såväl studiens re-
sultat som i teorier och tidigare forskning. Jag har valt, att i stället för att redovisa studi-
ens teoretiska utgångspunkter i ett eget avsnitt, presentera dessa teorier löpande i texten 
när behov uppstår.  

Kapitlet avslutas med att två enheter väljs ut för att studeras inom ramarna för två fall-
studier.  

 

 
2.1 Integration 
 
Den del av interventionen som definieras som integration avser alltså de arbetsorganisa-
toriska förändringar som kan betraktas som steg i utvecklingen mot de mål man ställt upp 
för vård- och arbetsorganisation. Till dessa förändringar hör den övergång från ett 50-tal 
kliniker inom Luleå-Bodens sjukvårdsförvaltning till nio verksamhetsområden, införan-
det av enheter och sektioner samt förändringar i ledningsstrukturen. I den kommande be-
skrivningen av hur detta utvecklingsarbete gått till inom de olika verksamhetsområdena 
fokuseras också begrepp som team, process- och patientorientering, flöden och matris-
styrning.  
 
 
2.1.1 Från kliniker till verksamhetsområden  
 
I början av 1990-talet genomfördes alltså en rad utredningar om hur sjukvården skulle 
organiseras i Norrbotten, vilket också ledde till att man började undersöka hur kostnader-
na skulle kunna reduceras i Luleå-Bodens sjukvårdsförvaltning. Man kom bl.a. fram till 
att den dåvarande organisationen med ett 50-tal kliniker och starka traditionella gränser 
mellan olika medicinska specialiteter och revir, inte möjliggjorde de nödvändiga bespa-
ringarna. Utöver behovet av samordning för att kunna genomföra besparingar, såg man 
också behovet av en mer slagkraftig sjukhusledning. Ledningsmöten med 40-50 basen-
hetschefer hade tidigare haft mer karaktären av informationsmöten. Man hade gjort för-
sök med en gruppering av vissa utvalda klinikchefer som ingick i en form av lednings-
grupp. Eftersom många av klinikcheferna i och med detta inte ingick i ledningsgruppen, 
ledde detta system, enligt en av de intervjuade verksamhetscheferna, till missämja och till 
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att man ersatte de cirka 50 klinikerna med åtta (nio, om man räknar med verksamhetsom-
råde service) verksamhetsområden.  

Hur denna process upplevdes varierar mellan de olika verksamhetsområdena. Medan 
en del av verksamhetscheferna beskriver den som en relativt harmonisk process, menar 
andra att flera att de dåvarande klinikcheferna for illa. ”De blev ju av med sina befogen-
heter, sin ställning och sin position och detta missköttes totalt av den dåvarande sjukhus-
direktören”, berättar en av de intervjuade. En annan orsak till att processen inte var helt 
oproblematisk uppges vara att det bakom vissa av de tillskapade verksamhetsområdena 
inte fanns någon logisk grund till varför just de klinikerna skulle slås samman till ett 
gemensamt verksamhetsområde, samtidigt som det inom andra verksamhetsområden 
finns naturliga samband mellan de ingående specialiteterna.  

Ett exempel på det senare är verksamhetsområde rörelseorganens sjukdo-
mar/rehabilitering, menar dess chef. En av anledningarna till detta tror han är att de tidi-
gare klinikerna var värdemässigt sett lika och att det finns en gemensam bas bestående av 
patienter som har handikapp, är rörelsehindrade, har ortopediska, reumatologiska eller – 
ganska ofta när de ligger på ”geriatriken” – neurologiska sjukdomar. Han menar att detta 
gjort det lättare att samordna sig på vårdsidan, trots att ortopedin är en kirurgisk speciali-
tet och reumatologin är en medicinsk. En annan av de intervjuade menar att anledningen 
till att övergången till verksamhetsområden blev en svår process var att klinikbegreppet 
var så intimt kopplat till revir. Att det har funnits en rädsla att införandet av verksamhets-
chefsfunktionen gynnar en av de tidigare klinikerna på bekostnad av övriga, kan betraktas 
som ett uttryck för detta. De flesta av verksamhetscheferna har ju sin bakgrund i någon av 
verksamhetsområdets tidigare kliniker. 

Medan upplevelserna av möjligheter till samordning inom de olika verksamhetsområ-
dena varierar, är man mer överens om att övergången till ett mindre antal personer som är 
direkt underställda sjukhusdirektören, har förändrat ledningsgruppens karaktär. Man pra-
tar om ledningen som mer ”exekutiv” och menar att den på ett mer aktivt sätt kan delta i 
sjukhusets (sjukhusens) ledning, att ansvaret och delaktigheten i övergripande beslut har 
ökat, t ex när det gäller beslut om Sunderby sjukhus. En av de intervjuade cheferna säger 
att ”sjukhuset tidigare var ett traditionellt, administrativt lett sjukhus som nu blivit ett lä-
karlett sjukhus där verksamhetsfrågorna dominerar”.  

Sammanfattningsvis kan man säga att övergången från kliniker till verksamhetsområ-
den har förbättrat möjligheterna till samordning mellan de tidigare klinikerna och till en 
annan typ av styrning. I rapporten Processer och processorientering skriver Per-Olof Eg-
nell (1999) att ”problemen uppstår när organisationens ledare ser organisationen som en 
samling vertikala funktioner eller avdelningar och leder den därefter” (s. 8). Han menar 
att denna typ av styrning kan innebära att det istället för gemenskap uppstår fiendskap 
mellan funktionernas medarbetare och ledare och att individerna saknar översikt över det 
horisontella värdeskapandet (processerna). Detta leder, enligt Egnell, till att organisatio-
nen suboptimerar sina resurser och till att ledningen kan tappa greppet kring det värde-
skapande som pågår i organisationen.  

Med utgångspunkt från detta menar jag att övergången från styrning och ledning av ett 
50-tal kliniker till ett mycket mindre antal verksamhetsområden var nödvändig för möj-
ligheten att införa ett mer processorienterat arbetssätt. Någon av de intervjuade säger 
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dock att medan samverkan inom verksamhetsområdena fungerar tillfredsställande, finns 
risk för samverkansproblem mellan verksamhetsområdena. Eftersom processer löper 
tvärs över vertikalt definierade funktioner (verksamhetsområden, sektioner och enheter), 
är detta en risk som måste beaktas och hanteras om man betraktar denna organisations-
förändring som ett steg mot ett mer processorienterat arbetssätt.  

 

2.1.2 Införandet av enheter och sektioner 
I samband med att man genom ovan kort beskrivna omorganisation övergick till verk-
samhetsområden, bröts strukturen med kliniker upp. Till dessa kliniker, som bildats ut-
ifrån medicinska specialiteter, var förutom ett antal läkare, sjuksköterskor, undersköters-
kor och andra personalkategorier samt fysiska resurser i form av mottagningar och vård-
avdelningar knutna. Omorganisationen ledde till att man skapade nya enheter (avdelning-
ar och mottagningar) som bestod av sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, och 
övrig paramedicinsk personal. Avdelningsföreståndarna ersattes av enhetschefer med 
budget- och personalansvar för dessa personalkategorier.  

En av de intervjuade cheferna berättar att man i den organisationsutredning som låg 
till grund för omorganisationen, pratade om att införa en sorts ”teamorganisation”, men 
att det inte var klart om läkare och all övrig personal skulle organiseras i ett sådant team 
eller om de skulle vara organiserade var för sig. Han menar att resultatet blev otydligt. 
Läkarna organiserades först i någon sorts medicinska staber, och flera av de intervjuade 
menar att detta inte var bra. Läkarna tappade i och med detta sin organisatoriska ”hem-
vist” (klinikerna), for illa och mådde dåligt. De hade svårt att se sin roll. I dokumentet 
Ledningsorganisation skriver man att ”problemet att hitta en organisatorisk lösning där 
läkarnas ’organisatoriska isolering’ kan brytas har diskuterats under många år utan att 
någon bra lösning uppnåtts” och att detta särskilt ska belysas i uppdraget att hitta en än-
damålsenlig ledningsorganisation inom verksamhetsområdena. Enligt det förslag som 
beskrivs i dokumentet avses med sektion en ”medicinsk specialitet inom vilken verksam-
hetschefen överlåtit det medicinska ledningsansvaret till annan läkare”. När det gäller be-
slutsnivåer skriver man att sektionschefen, som är direkt underställd verksamhetschefen, 
är arbetsledare för samtliga läkare inom sektionen.  

Resultatet blev alltså, att medan personal exklusive läkare organiserades i enheter, or-
ganiserades läkarna i sektioner. Dessa sektioner korresponderar inte alltid mot antalet en-
heter, utan vid en och samma vårdavdelning kan läkare från fler än en sektion tjänstgöra. 
En av de intervjuade menar att detta är ”en sorts intern matrisorganisation per verksam-
hetsområde med läkarna som rent medicinskt styr det hela. Sedan finns enheter som har 
personella resurser och en mer verkställande roll och det är ju en organisation som är 
långt ifrån fullständigt tydlig idag. Det ser man ju klart. Läkarnas ställning är fortfaran-
de… de ser inte riktigt kristallklart sin roll”. Han menar också att organisationen skapar 
problem med maktpositioner och revir och att det beror på individerna om samarbetet 
mellan enhetschef och sektionschef fungerar. Det förkommer alltså konflikter i skär-
ningspunkten mellan det medicinska och det ekonomiska ansvaret. En annan av de inter-
vjuade säger att ”sektionerna egentligen är de gamla klinikerna avlövade på alla resurser 
och det som kvarstår är läkarna”.  



 23

I samband med ovanstående diskussion om betydelsen av minskning av risken för re-
vir och suboptimering säger en av de intervjuade verksamhetscheferna att det finns en 
tendens att de tidigare klinikernas särintressen ersatts av sektionernas. Om åtgärden att 
ersätta klinikerna med verksamhetsområden syftade till att bryta upp gränser mellan allt-
mer differentierade medicinska specialiteter, så finns det förstås en risk att nya revir i 
form av sektioner sätter käppar i hjulet för en utveckling mot ett mer processorienterat 
arbetssätt.  

Jag menar att det i och för sig hade varit möjligt att skapa en organisationsstruktur som 
i högre utsträckning skapar förutsättningar för ett processorienterat arbetssätt. Per-Olof 
Egnell kallar detta en ”processorienterad organisationsstruktur” och menar att medan en 
linje- eller linje-stabsorganisation innebär att varje individ endast har en chef, innebär en 
processorienterad organisation att varje individ har två ledare – en processledare eller –
ägare som ansvarar för hur själva arbetet utförs både på operativ och strategisk nivå samt 
en individägare som ansvarar för att utveckla organisationens medarbetare.  

I rapporten Processorientering i vårdkedjor skriver man om en hybrid mellan den tra-
ditionella hierarkiska organisationen och en nätverksorganisation som ett sätt att skapa 
förutsättningar för processorientering. Man skriver att ”denna hybrid har likheter med en 
traditionell matrisorganisation där ledningen i processteamen utförs av processägarna 
medan ledarna i den hierarkiska organisationen sätter mål för processteamen och följer 
upp deras arbete, ansvarar för kompetensförsörjningen till teamen, samordnar deras verk-
samheter,…, och pekar ut den strategiska riktningen för hela företaget” (s. 41). 

Oavsett hur gränsdragningarna mellan dessa två olika typer av ledare skulle se ut, är 
det möjligt att läkarna, istället för att inordnas i den traditionella hierarkiska linjeorgani-
sation, hade kunnat organiseras i någon form av processteam och att man istället för att 
utse sektionschefer hade kunnat utse processledare eller –ägare. Som jag ser det skulle 
dock organisationsstrukturen för övrig personal som en följd av detta också behövas änd-
ras. Och eftersom detta inte genomfördes, måste risken att införandet av sektioner kan 
innebära att gamla särintressen ersätts av nya vägas mot den nackdel som läkarnas tidiga-
re ”organisatoriska isolering” och brist på organisatorisk tillhörighet innebar.  

Det bör också beaktas att den organisation som infördes kan betraktas som någon form 
av matrisorganisation, där läkarna inte ingår i linjeorganisationen. Åtminstone ingår de 
inte i samma linjeorganisation som övrig personal. När jag senare intervjuar en av sjuk-
husets sektionschefer säger han att läkarna fortfarande inte har någon hemvist och att lä-
karna arbetar på en mottagning eller avdelning där de inte har någon formell beslutsrätt, 
trots att man har det medicinska ansvaret. Det är dock inte avsaknaden av organisatorisk 
hemvist utan avsaknaden av befogenheter som lyfts fram som ett problem i detta sam-
manhang. Detta resonemang har inte bara betydelse för möjligheten att processorientera 
verksamheten, utan för en mer allmän diskussion om makt- och ansvarsfördelning mellan 
läkare och exempelvis sjuksköterskor. Det handlar t ex om gränsdragningar mellan medi-
cinskt lednings- och arbetsledningsansvar. Det faktum att läkare och övrig personal inte 
är indelade i samma organisatoriska enheter kan ha negativa konsekvenser för t ex sam-
ordning och kommunikation, samtidigt som det är positvt att enhetscheferna i och med 
denna organisationsförändring fått befogenheter som mer stämmer överens med deras 
ansvarsområden.  
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2.1.3 Team, process- och patientorientering 
Som jag skriver i det inledande kapitlet till denna rapport, så präglades Luleå-Bodens 
sjukvårdsförvaltning under hela 1990-talet av såväl organisationsförändringar som bespa-
ringar. Begreppet team har t ex kommit och gått i olika skepnader. Medan det i de utred-
ningar som utfördes under 1990-talets början beskrevs som en av de framtida arbetsorga-
nisatoriska byggstenarna, så tolkas och tillämpas det under slutet av 1990-talet på en 
mängd olika sätt. I en av de ursprungliga utredningarna skriver man exempelvis att man i 
framtiden förväntar sig att teamen kan komma att få en mer självständig ställning med 
egna medel. En sådan utveckling går dock inte att skönja utifrån de data som ligger till 
grund för denna utvärdering. Samtidigt som den största delen av personalen vid Luleå 
och Bodens sjukhus under 1990-talet tillhörde kliniker, avdelningar, sektioner eller enhe-
ter, var visserligen en del av personalen organiserad i olika sorters team. En del av dessa 
team utgick från olika medicinska specialiteter, medan andra byggde på sjukdomar, sjuk-
domsgrupper, diagnoser eller problemområden. Funktionen teamöverläkare fanns också 
under några år. I dokumentet Ledningsorganisation från 1997 skriver man dock att ”det 
är idag inte fastlagt vilka kriterier som ska gälla för att man ska kunna kallas teamöverlä-
kare. Benämningen används både för läkare som har ett utvecklingsansvar kombinerat 
med arbetsledaransvar samt för läkare som enbart har ett utvecklingsansvar” (s. 2). Som 
en följd av införandet av funktionen sektionschef utgick sedan benämningen. Jag noterar 
dock att det så sent som 1998 förekommer begrepp som ”anestesiteam”, ”onkologteam”, 
”kärlteam”, ”akutteam”. Under intervjuerna med verkssamhetscheferna framkommer 
också att begreppet team används för att beskriva olika arbetsorganisatoriska enheter i 
organisationen.  

När dessa intervjuer utförs under 1999, så lever begreppet alltså kvar i viss utsträck-
ning, men håller på att ersättas av eller utvecklas som del av begreppen process, flöde och 
matris, vilket jag återkommer till nedan. Uppfattningen om teamens utveckling och fram-
tid samt det sätt på vilket utvecklingsprocessen när det gäller team hanterats av sjukhus-
ledningen varierar också mellan de intervjuade. Chefen för verksamhetsområde medicin 
menar t ex att sjukhusledningen tidigare varit vilsen när det gäller införandet av team, 
men att man nu håller på att lära sig att arbeta på ett mer flödes- eller processorienterat 
sätt. Inom detta verksamhetsområde har man i och med införandet av sektioner arbetat 
med att optimera användningen av gemensamma resurser, skapat linjer och diskuterar vid 
denna tidpunkt hur man ska processorientera och flödesinrikta arbetssättet. Då kommer 
teamen in som en naturlig del, enligt Håkan Forsberg, som också menar att i det i kom-
mande skeden finns all anledning att åter lyfta fram teamidén. Men när det gäller frågan 
om teamen kommer att organiseras kring patienten, så menar verksamhetschefen att det i 
stället kommer att handla om att ”patientens flöde kommer att anpassas till teamets in-
tresse och teamens intresse är att få jobba stationärt och att få vara en del av en arbetsge-
menskap som har relativt stabil sammansättning och som har relativt stabila relationer till 
vårdgrannar i den här enheten”. På min fråga om teamen kommer att löpa över flera sek-
tioner eller verksamhetsområden, svarar han att han även fortsättningsvis ser teamen som 
komponenter inom sektionen. ”Eftersom verksamheten är klinisk, så står den på två ben, 
läkare och sjuksköterskor, och byggs sedan upp kring de grundkomponenterna”. Teamö-
verläkarbegreppet avskaffades ju i och med att man införde sektionschefsskap, och enligt 
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Håkan Forsberg ska befogenheterna ligga i teamet, i konstellationen läkare-sjuksköterska, 
som ju professionellt sett är maktbärande.  

Jack Lysholm, chef för verksamhetsområde rörelseorganen/rehab ser också ett mer 
processorienterat arbetssätt som en förlängning på de ambitioner man haft för införandet 
av team. Han menar att visionen var att de samverkande teamen skulle samla personal 
som jobbade runt en sjukdomsgrupp. Logiken var att samla personalen som jobbade med 
ortopediska, reumatologiska respektive slaganfallspatienter. Han menar att man i viss 
mån gjort detta, även om man inte hunnit eller orkat att fullt ut ta steget mot en mer pro-
cesstyrd organisation eller ett processtyrt arbetssätt. Ett steg iden riktningen tog man dock 
när man tillsammans med verksamhetsområde kirurgi några år tidigare började arbeta 
med de två projekten ”dagkirurgi” respektive ”slutenvård”16. Det förstnämnda behandla-
de den väl avgränsade processen som uppstår när patienten kommer och ska opereras och 
gå hem igen samma dag.  

När man hade hunnit en bit på väg med detta, tog man även itu med den planerade ki-
rurgin inom slutenvården tillsammans med kirurgi och viss mån med akutsjukvården. 
Man har alltså jobbat en hel del med ett processorienterat tankesätt, men enligt Jack Ly-
sholm är man väldigt långt ifrån ”i hamn”. En del av personalen har förstått och tagit till 
sig idén, medan andra varken förstår eller vill vara med, menar han. Sjukhuset har dock 
under det sista halvåret bestämt sig för att det är den utvecklingen man ska driva, även 
om verksamhetschefen menar att man har långt kvar. Organisationsförändringen genom-
fördes med den här visionen, men stannade, menar han, på något sätt upp p.g.a. att man 
har haft så mycket att göra med personalfrågor, ekonomi, utrustning och projektering. 
Man har inte orkat och hunnit driva frågorna kring att förändra arbetssättet. Enligt Jack 
Lysholm är det egentligen först vid denna tidpunkt som man kommer in ett skede när 
man kanske på allvar genomför det arbetssätt som man projekterade sjukhuset för. Han 
tror inte det kommer vara klart förrän några år efter att man flyttat in. Först då kommer 
rollerna att bli klarare, även om de inte kommer att vara okomplicerade och kristallklara. 
Han tror också att det fortfarande kommer att handla om någon form av matris, för annars 
kan man inte behålla ett flexibelt nyttjande av resurser. Han tror också att det kommer att 
sättas mer fokus på läkarnas roll. Vem det är som styr, vilka kraven är och hur enheterna 
ska ställa sig i förhållande till dessa krav kommer säkert bli tydligare här under de när-
maste åren, menar Jack Lysholm.  

På frågan hur Göran Lundegårdh, chef för verksamhetsområde medicin, ser på infö-
randet av en teambaserad organisation, säger han att det varken funnits definition av, 
kunskap om eller målbild för begreppet hos sjukhusledningen. Den grupp som arbetade 
med den ursprungliga utredningen, i vilken verksamhetschefen själv deltog, arbetade 
dock med begreppet och anledningen till detta var att man inte ville ha den organisation 
som bland annat har införts vid Gällivare sjukhus, där man brutit ut omvårdnad och mot-
tagning och bildat storenheter. Han menar att modellen var på modet vid den tiden, även 
man i övriga Sverige överger den nu, och att man därför inte vid den tidpunkten kunde 
säga att man ville ha kvar den gamla organisationen. Man såg det som något nytt, men 
Göran Lundegårdh menar att man inte var överens om vad team var. Han hade en syn på 
team, andra i gruppen hade en annan syn, men det var inte så att detta gav upphov till 

                                                 
16 Se nedan för en närmare beskrivning av dessa två projekt. 
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konflikter, utan att man inte ”processat” det tillräckligt länge före man nådde konsensus. 
Man hade inte en gemensam syn, utan skrivningen i utredningen var en kompromiss. Se-
dan har det, menar han, funnits ”lika många definitioner av team som det finns uttolkare 
av den här nya organisationen”. Nu har man övergivit teamtanken, säger han, eftersom 
han, när han lanserade begreppet egentligen avsåg att man skulle slå ihop mottagning och 
avdelning. Personal på mottagning och avdelning skulle slås ihop, för de jobbade med 
samma patienter och sedan skulle man dessutom knyta läkarna till den grupperingen för 
att skapa ett team av all personal som jobbade runt patienten. Öppen vård och sluten vård 
skulle alltså jobba ihop för att uppnå flexibilitet, men Göran Lundegårdh menar att det 
föll redan från början för att man hade lovat SHTF att sjuksköterskor skulle bli chefer. I 
det läget var det dock inte möjligt att slå ihop läkarna med sjuksköterskorna och göra en 
sjuksköterska till chef. ”Så då föll det, jag fick inte genomdriva den typen av team”. Lä-
karna placerades i stället i en stab och sedan bildades andra typer av team, och den ur-
sprungliga bilden av vad team var fullföljdes aldrig. Man har klistrat den etiketten på 
andra saker, menar Göran Lundegårdh. Han menar att tankegången att vården ska komma 
till patienten och att det ska uppstå samarbete kring patienten är en politisk floskel.  

Även Kia Karlman menar att de ursprungliga idéerna om team byggde på att det inte 
skulle finnas någon gräns mellan sluten och öppen vård. Kia Karlman, som vid tidpunk-
ten för dessa intervjuer är verksamhetschef för verksamhetsområde laboratoriemedicin 
och intervjuas med anledning av detta, berättar att hon i egenskap av infektionsöverläkare 
varit med och planerat infektionsdelen inom verksamhetsområde medicin. I denna pro-
cess var hon mycket aktiv, deltog i besök vid andra sjukhus tillsammans med bl.a. arki-
tekten och menar att hon utövade ett avsevärt inflytande på lokalernas utformning. Man 
besökte exempelvis Uppsala som hade en ny infektionsenhet, vilket bidrog till en förstå-
else för hur flödet av denna patientkategori ser ut. Resultatet blev en integrerad avdelning 
och mottagning, enligt Kia Karlman den enda enhet på sjukhuset där grundtanken om 
team förverkligas. Det starkaste skälet till att hon fick gehör för denna idé var att man vill 
kunna ta emot infektionspatienter dygnet runt, utan att behöva bygga någon särskilt rum 
på akutmottagningen för infekterade patienter. Ett annat skäl var tanken att patienterna 
mår bra av att möta samma arbetslag vare sig de var i öppen eller sluten vård. När de 
kommer på återbesök, ska de kunna känna igen den del av personalen som tjänstgjorde 
vid förra besöket. ”Jag tror på den idén. Alltså teamtanken som den var från början”. 

På frågan om tanken på team fortfarande är levande, svarar Göran Carlsson, chef för 
verksamhetsområde barn att den är det, men att det är en annan sorts team än de ur-
sprungliga. De gamla teamen var, menar han, mera en organisation i och med att de mot-
svarade det man kallar enheter idag. Inom kirurgin hade man t ex öron- och ögonteam, 
inom medicin lungteam, infektionsteam, gastroteam och hjärtteam etc. ”Så det blir ju lite 
hopblandat med det gamla kliniksystemet och kring stora patientgrupper”. På frågan hur 
teambegreppt kan utvecklas, säger han att han ser det positivt att samla kompetens ifrån 
olika professioner och att man måste börja jobba mer i team och i processer, men ställer 
sig frågande till om organisationen ska förändras av den anledningen. Han tycker att man 
borde kunna använda den nuvarande organisationen också ”men det bygger ju mycket på 
öppenhet, flexibilitet, att man vill göra saker och ting”. Ur arbetsledarsynpunkt kan det 
vara problematiskt att vissa behov kolliderar med varandra. ”Men vi vet ju inte om det 
finns något bättre organisationssystem inom sjukvården än vi har egentligen och det dis-
kuteras ju mycket”. När det gäller huruvida han ser någon speciell patientgrupp som team 
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kommer att växa utifrån, svarar Göran Carlsson att tydligast är den neuropsykiatriska en-
heten som nyligen startat. Där tycker han det är viktigt att vara ett team som inte bara 
jobbar med utredningar utan att hitta en bra vårdkedja för barn med damp och autism. I 
själva teamet är det psykologer, kurator, läkare och pedagoger, medan sjukgymnaster och 
arbetsterapeut tas in vid behov. ”Så det kan man verkligen säga är ett starkt profilerat 
team.”  

Inom verksamhetsområde vuxenpsykiatri arbetar man med ett antal utrednings- re-
spektive omvårdnadsteam. Birgitta Johansson menar att man infört team i den bemärkelse 
som de ursprungliga utredningarna avsåg, men säger också att man kan konstatera att 
teamtanken inte är tydlig från sjukhusledningens sida. Detta, menar dock verksamhets-
chefen, behöver inte vara en nackdel, om man arbetar med målstyrning. Hon menar att 
man måste kunna ställa upp mål och lämna det upp till verksamheten att komma fram till 
på vilket sätt man ska nå dessa mål. 

För att sammanfatta resultatet av mina diskussioner med verksamhetscheferna om 
team- och processbegreppen, kan man säga att de illustrerar hur tankar om och tillämp-
ningen av en teambaserad arbetsorganisation har utvecklats under 1990-talet. Man skulle 
kunna säga att de team som man beskriver i de ursprungliga utredningarna förutsätter en 
mer process- eller flödesorienterad organisation. Medan de tidigare teamen var organisa-
toriska enheter som senare ersatts av avdelningar, enheter eller mottagningar och kanske 
sektioner, handlar team numera om ett arbetssätt, att utifrån olika patientkategorier identi-
fiera processer till vilka olika professioner kan knytas. Problemet är att vissa verksam-
hetschefer ser team som komponenter inom sektioner, enheter eller verksamhetsområden, 
medan det finns ett behov av samordning som sträcker sig utanför dessa organisatoriska 
enheter.  

Eftersom de intervjuade cheferna ger uttryck för en viss begreppsförvirring drar jag 
också slutsatsen att man inom organisationen inte varit tillräckligt tydlig med de ambitio-
ner man har för vare sig team, processer, flöden eller matriser. Tolkningarna och tillämp-
ningarna varierar. Om detta beror på att man inte lyckats ”föra ned” tydliga ambitioner 
eller om ambitionerna inte varit tydliga är dock svårt att säga. Klart är dock att tillämp-
ningar såväl som synen på deras fortsatta implementering varierar.  

Utöver förklaringar till variationer i termer av otydliga ambitioner, finns också en möj-
lighet att verksamhetsområdenas karaktär varierar. Medan det kan vara lätt att skapa en 
sorts team inom ett verksamhetsområde, kan det vara svårt eller meningslöst att göra det 
inom ett annat. Det kan också vara så att processer enklare låter sig identifieras i ett verk-
samhetsområde än i ett annat. Sammanfattningsvis skulle man dock kunna säga att medan 
de tidigare teamen ingick i den funktionsindelade hierarkiska organisationsstrukturen, så 
kan de team som nu förekommer, mera diskuteras i termer av processteam. 

 

2.1.4 Process- och patientorientering 

Det går alltså att, precis som när det gäller diskussionen om verksamhetsområden, sektio-
ner och enheter, att koppla diskussionen om team till begrepp som vårdkedjor, flöden, 
process- och/eller patientorientering. Detta trots att de data som redovisas ovan visar att 
”konceptet” team knappast ursprungligen introducerades i syfte att skapa en processorga-
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nisation, åtminstone inte som ett resultat av en helt medveten och tydlig strategi. Till det-
ta varierar tolkningarna och tillämpningarna för mycket mellan de olika verksamhetsom-
rådena. Detta innebär dock inte att såväl tolkningarna som tillämpningarna inte kan ha 
resulterat i steg i riktning mot en högre grad av process- och/eller patientorientering. Jag 
menar att så är fallet.  

Men det finns trots detta exempel på resultat av en mer tydlig strategi för att gå mot en 
mer processorienterad organisation. I Slutrapport för projekt Dagkirurgi- och sluten-
vårdsprocessen Sunderby sjukhus (1999) framgår att ”produktmålet var att införa pro-
cesstänkande samt att vårdkedjan – ur ett patientperspektiv – skulle säkerställa patientens 
krav på en god och säker vård och kunna fungera på Sunderby sjukhus”. När jag intervju-
ar chefen för verksamhetsområde kirurgi, berättar han att man 1997 tillsammans med 
verksamhetsområdena rörelseorganen/rehab och Akutsjukvården initierat och drivit de 
två projekten ”dagkirurgi-” respektive ”slutenvårdsprojektet”, vilka från början var två 
separata projekt, men som sedan slogs ihop till ett, eftersom de har samma infallsvinkel. 
Medan det förra berör patienter i öppenvård, berör det senare patienter som läggs in. Gö-
ran Lundegårdh berättar att man jobbat ungefär likadant i bägge projekten. Man startade 
först dagkirurgprojektet, eftersom det är mindre komplicerat och för att få kunskaper och 
erfarenhet. Sedan startade man slutenvårdprojektet, gjorde en nulägesbeskrivning och 
utifrån denna en probleminventering. Sju problem identifierades i flödet och resulterade i 
att man tog fram en ny modell av flödet, där man försökte eliminera dessa problem. Vid 
tidpunkten för intervjun håller man på att i detalj försöka ta fram rutiner och föreskrifter 
för hur arbetet ska bedrivas vid Sunderby sjukhus.  

Vårdchefen för verksamhetsområde kirurgi, som jag intervjuar efter överflyttningen 
till Sunderby sjukhus, berättar att man reducerat de sju delprocesserna till fyra; specia-
listbedömning, besök, vårdtilfälle och uppföljning och att man också samverkar med 
”lab”, röntgenavdelningen, och ”intensiven”. I detta läge arbetar med att få in ”operation” 
som en del av flödet och med att utse processägare, vilket inte är lätt p.g.a. de olika aktö-
rernas intressen. Under arbetets gång har man tagit hjälp av en extern konsult, kunnig i att 
arbeta med processer, medan man själv stod för kunskapen om sjukvård. Man upplevde 
också att det var svårt att hitta någon lämplig struktur och med detta har konsulten hjälpt 
till. Utöver detta har en stor del av personalen engagerat sig, vilket enligt Göran Lunde-
gårdh slitit på både personalen och organisationen, samtidigt som det också har gett 
många positiva effekter. 

Andra verksamhetschefer berättar att de i olika utsträckning har deltagit i dessa pro-
jekt, men kanske främst verksamhetsområde rörelseorganen/rehabilitering. Eftersom pro-
cesser inte låter sig definieras av funktionsindelade eller de vertikala gränser som utgörs 
av verksamhetsområden eller sektioner, är detta ju en förutsättning för att optimera effek-
terna av ett processorienterat arbetssätt. Per-Olof Egnell menar dessutom ”att den största 
förbättringspotentialen ofta hittas i flödet av objekt mellan organisationerna, inte internt 
inom organisationen” (s.18). Detta har jag inte hittat exempel på.  

Det finns dock flera andra exempel på organisationsinterna försök att processorientera 
verksamheten. Flera av de intervjuade berättar att man från ledningens sida pratar om 
”Fyra P:n”; personal, pengar, process och patienter. Flera uppger också att ledningen i 
förvaltningsplanen för 1999/2000 ger direktiv om att sjukhuset skall beskriva ett antal 
processer i fyra medicinska områden. De huvudprocesser som nämns är psykiatri, barn-
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sjukdomar, kirurgiska respektive medicinska sjukdomar. I detta sammanhang fokuserar 
jag ett par av de delprocesser inom huvudprocessen kirurgiska operationer.  

När jag någon gång under 2000 intervjuar Anders Sandström, chef för sektionen geria-
trik/rehabilitering, berättar han att höftfrakturer var en av de delprocesser inom denna hu-
vudprocess som ledningen ville ha beskriven. I denna process är förutom det egna verk-
samhetsområdet akutmedicin, akutmottagningen, röntgenavdelningen och operationsav-
delningen inblandade. I detta läge har samarbetet kring höftfrakturer dokumenterats i en 
flödesbeskrivning och resulterat i en projektplan, där det framgår att arbetet med proces-
ser ”innebär att funktions- och organisationsgränser kan korsas där personalen har olika 
roller, men var och en arbetar för patientens bästa”. När det gäller arbetssättet framgår 
dock att ”eftersom processarbete på intet sätt är förankrat i organisationen, fordras utbild-
ningsinsatser”. Man menar också att läkargruppens deltagande är avgörande i denna form 
av organisationsarbete, varför denna grupp åtminstone inledningsvis skall prioriteras. Ett 
av de s.k. produktmål man beskriver i projektplanen är att ”processtyrning och budgete-
ring av vårdkedjan för höftfrakturer ger en helt ny metod för ekonomisk styrning och 
uppföljning av vården”. När jag intervjuar Anders Sandström berättar han att det som är 
kontroversiellt är att utse processägare och vem som skall ha budgetansvar. Projektet har 
i detta läge ”inte kommit längre än till papperet” och en av de orsaker som anges är lä-
karbrist, främst på ortopedsidan. Med utgångspunkt från att den största potentialen ofta 
hittas i flödet av objekt mellan olika organisationer, frågar jag om primärvården är inklu-
derad i detta projekt, och Anders Sandström svarar att de inte är det, men att de självklart 
borde vara det, eftersom åtgärder där skulle kunna förebygga höftfrakturer och förbättra 
eftervården.  

Ytterligare ett exempel på en process som ledningen ville ha beskriven 1999 är del-
processen stroke och även i detta arbete har verksamhetsområde rörelseorga-
nen/rehabilitering deltagit tillsammans med verksamhetsområde medicin. I slutrapporten 
för detta arbete framgår att ”målsättningen var att åstadkomma ett gott, effektivt och 
samordnat omhändertagande genom hela vårdkedjan från ankomst till Sunderby sjukhus 
och till utskrivning från Sunderby sjukhus”. Detta arbete mynnade ut i ett förslag för in-
rättandet av en s.k. strokeenhet som man menar jämfört med traditionell strokevård inne-
bär en mer sammanhållen vårdkedja där patienten vårdas på en och samma vårdavdelning 
utan personalbyte. Ansvaret för patienten delas mellan Medicin och Geria-
trik/Rehabilitering. En av de fördelar som lyfts fram är att en förväntad minskad admi-
nistration ger mer tid över för patienten och i rapporten framgår också att arbetet ska 
bygga på patientens behov av självständighet och autonomi och att rehabiliteringen ska 
utformas med hänsyn till dessa behov och bygga på patientens delaktighet. En förutsätt-
ning för detta är ett ”interdisciplinärt teamarbete” där specialutbildad personal bestående 
av läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator, logoped, 
psykolog och dietist. Anders Sandström berättar att en av möjligheterna är att inrymma 
strokeenheten med 10 vårdplatser inom vårdavdelning 42 där man redan nu har 15 vård-
platser för strokerehabilitering. Dit skall alltså strokepatienterna komma direkt från 
akutmottagningen, i stället för att som nu, först vårdas på medicin och sedan flyttas vida-
re. Läkare från olika specialiteter ska komma till enheten i olika skeden av vårdkedjan.  

Såväl den planerade strokeenheten som höftfrakturprojektet är alltså verksamhetsom-
rådesövergripande projekt initierade av sjukhusledningen. Det finns flera andra inom de 
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övriga huvudprocesserna. Det finns också exempel på hur man internt inom en sektion 
arbetat i samma riktning. Anders Sandström berättar t ex att man inom sektionen sedan 
flera år processtyrt och kvalitetssäkrat en mindre del av verksamheten, nämligen demens-
utredningarna. Han menar att det är ett exempel på att man kan processorientera arbetet 
även inom en liten enhet. Arbetet har inneburit att man genom en kartläggning av hela 
utredningsprocessen kunnat konstatera att flaskhalsen ät mottagningstiden, och även om 
man inte har kunnat förkorta väntetiden, så har man nu ett helt annat styrinstrument till 
förfogande.  

Som jag skriver ovan är samtliga projekt ovan, oavsett om de är initierade av sjukhus-
ledningen eller av verksamhetsområdena själva, enligt min mening, exempel på en mer 
tydlig strategi för att komma tillrätta med problem i den s.k. vårdkedjan eller processen. 
Om jag tolkar det hela rätt handlar det ju om att minimera de delar av processen som inte 
skapar ett ”kundvärde”. Resultatet av detta förväntas sedan bli kortare genomloppstider, 
eller för att prata i termer som passar sjukvården bättre, kortare vård- och/eller väntetider. 
Det handlar om att skapa instrument för att identifiera och minimera flaskhalsar i flödet, 
vårdkedjan eller processen. Projekten är också i hög grad tecken på en mer patientoriente-
rad vård och speciellt i de data jag samlat in som berör strokeprojektet. När det gäller ar-
betsorganisation, så kan man konstatera att de team som förekommer skär över såväl ver-
tikala som horisontella gränser och har sin utgångspunkt i processen eller vårdkedjan. 
Detta tyder på att begreppet team, som jag skriver inledningsvis i detta avsnitt, håller på 
att utvecklas i enlighet med ett mer processorienterat arbetssätt. När det gäller den plane-
rade strokeenheten är en stor del av detta team mer eller mindre fast eller stationärt, me-
dan läkarna ”byts ut” under processens gång.  

Det som är oklart i de beskrivningar jag har av ovanstående projekt är hur man ska 
lösa frågan med processägare eller -ledare. I Per-Olof Egnells rapport beskriver han just 
det faktum att det normalt inte finns någon som tar ansvar för att leda, styra och förbättra 
de viktigaste arbetsflödena som skär genom flera enheter. Han skriver att det är viktigt att 
dra upp riktlinjer för ledning av processerna och att ”där processägarskapet inte tydlig-
görs och ledningen inte riktigt förstår konsekvenserna av en renodlad processorientering 
leder detta till en intern maktkamp” (1999, s. 14). I de intervjuer jag utfört finns tecken på 
bristande tydlighet från ledningens sida och att de förändringar som ett processorienterat 
arbetssätt leder till är både kontroversiella och konfliktfyllda. För att kunna komma till 
rätta med detta krävs en tydlig strategi för och mod att utmana den traditionella organisa-
tionsstruktur som sjukvården präglas av. Jag tänker inte minst på gränser mellan och in-
bördes hierarki inom de medicinska specialiteterna. Utöver detta handlar det också om 
att, för det fall att detta faktiskt är en vision och ett mål, att sprida och förankra tankar om 
detta arbetssätt till hela organisationen, till personal på alla nivåer. Vid tidpunkten för 
dessa intervjuer, alldeles före eller efter överflyttningen till Sunderby sjukhus, är trots 
dessa exempel långt ifrån alla ”med på tåget”.  

 

2.1.5 Lokalernas utformning 
I samband med diskussionen ovan om en vård- och arbetsorganisation som skapar förut-
sättningar för samverkan mellan olika professioner tvärs över gränser för enheter, avdel-
ningar, sektioner och verksamhetsområden och leder till en ökad grad av patientfokuse-
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ring, är också lokalernas utformning intressant. Överflyttningen till Sunderby sjukhus in-
nebär ju helt nya lokaler, lokaler som planerats i samverkan med företrädare för de olika 
verksamhetsområdena. Frågan är om dessa nya lokaler främjar utvecklingen mot en hög-
re grad av samverkan. Även här varierar synen mellan de olika verksamhetsområdena, 
vilket kan ha att göra med dels att man har olika syn på lokalernas betydelse och dels att 
de olika verksamhetsområdenas lokaler faktiskt är olika väl planerade. Det kan också ha 
sin förklaring i att man inom de olika verksamhetsområdena är olika beroende av optima-
la samband och närhet till andra verksamhetsområden. Utöver frågan om lokalernas ut-
formning skapar förutsättningar för samverkan och kanske processorientering, är frågan 
om huruvida de ger förutsättningar för en högre grad av patientfokusering viktig. Dessut-
om kan man fråga sig vad lokalernas utformning innebär ur ett personalperspektiv. 

Inom verksamhetsområde medicin, som enligt verksamhetschef Håkan Forsberg tar in 
hälften av akutflödet i den somatiska vuxenvården, är man beroende av goda samband till 
sjukhusets akutmottagning. Håkan Forsberg anser inte att dessa samband är optimala, och 
menar att sambanden mellan akutmottagningen och exempelvis den geriatriska långtids-
vården inte är lika viktiga. Han är inte säker på att planeringen bygger på sådana tankar, 
och menar att han inte ser någon skillnad mellan hur det traditionella sjukhuset och Sun-
derby sjukhus är planerat. Han tror dock att detta är ett uttryck för hur svårt och kompli-
cerat det är att planera ett sjukhus på det sättet.  

I stort sett samtliga verksamhetschefer pekar på att lokalerna för patienter inom slu-
tenvården är väl planerade. Man är nöjd med hur vårdavdelningarna är utformade, men 
menar att personalrum, personaltoaletter och expeditioner är sämre. Att läkarnas expedi-
tioner är väldigt små och att detta lett till ett utbrett missnöje i läkarkåren tas upp av i 
stort sett samtliga chefer, även om man också ger uttryck för förståelse för att patienter-
nas behov prioriterats, vilket kan illustreras av följande citat ur en av intervjuerna: 
”Sjukhuset är ju väldigt påtagligt projekterat för patienternas bästa och personalens behov har 
ju så att säga fått stå tillbaka. Någon sorts filosofi är ju att personalen inte ska sitta instängda på 
sina rum utan vara ute i vården och det ligger väl någonting i det. Läkarna är ju inte på sina lä-
karexpeditioner särskilt långa stunder under en arbetsdag, men det är klart att när de är där så 
måste de ju kunna jobba och det är där kritiken finns.”  

Förväntningarna på lokalerna varierar mellan de olika verksamhetsområdena, beroen-
de på hur man upplever de lokaler man lämnar. Vissa lämnar fina, ändamålsenliga lokaler 
i Boden eller Luleå sjukhus, medan andra lämnar trånga och illa planerade lokaler. Några 
av de intervjuade oroar sig dock för hur den fysiska arbetsmiljön kommer att påverka 
personalen. Vissa har redan identifierat brister i lokalernas utformning som bör och kan 
rättas till. I detta sammanhang pekar man på att bristerna kan ha uppstått som en följd av 
att lokalerna planerades före man beslutade om bemanning och arbetssätt. Barry Hög-
ström menar att detta ledde till att lokalerna inte blev ändamålsenliga. Han menar att när 
man gjorde de s.k. rumsfunktionsprogrammen, gjorde man det utifrån att man skulle ha 
oförändrad bemanning på 2 700 personer, som sedan blev 2000, och att en del av lokaler-
na har man kunnat bygga om eller anpassa. Inom akutsjukvården, som han vid denna tid-
punkt är verksamhetschef för, har man exempelvis krympt bemanningen med 30%, vilket 
kommer att innebära förändrade arbetsformer. ”Och då skulle man egentligen vilja ut-
forma lokalerna på ett litet annorlunda sätt”, säger verksamhetschefen.  



 32

Göran Carlsson, chef för verksamhetsområde barn, lyfter fram ombyggnadsprojekt t 
ex inom BB och neonatalavdelningen som en möjlig följd av att man utformade lokalerna 
före bemanning och arbetsorganisation. Behoven av förändringar inom BB har dock ock-
så att göra med att man som en följd av sjunkande födelsetal tog beslut om att även gyne-
kologipatienter skall tas in på avdelningen.  

När det gäller arbetsmiljön för personalen, så har man vid tidpunkten för intervjuerna 
med verksamhetscheferna, ännu inte sett konsekvenserna av hur lokalerna är utformade. 
När jag något år senare, efter överflyttningen till Sunderby sjukhus, intervjuar ett antal 
vårdchefer, har bilden blivit lite tydligare. Intervjuer genomförda efter överflyttningen till 
Sunderby sjukhus visar också att man vid BB- och förlossningsavdelningarna har för få 
vårdplatser och för små lokaler. Vid denna tidpunkt vet man inte ännu om förlossnings- 
och BB-avdelningen vid Piteå sjukhus17 kommer att läggas ned och patienter från detta 
upptagningsområde ”flyttas” till Sunderby sjukhus, men man förväntar sig att, om då blir 
fallet, kommer ombyggnationer att krävas. Redan nu är dock lokalerna att betrakta som 
ett arbetsmiljöproblem.  

Vid dessa diskussioner pekar man också på effekterna av att man inte planerat för per-
sonal- eller fikarum på respektive avdelning eller mottagning, utan istället byggt endast 
fyra gemensamma personalrum. Ett av dessa rum ligger inom verksamhetsområde kirur-
gi, men dit går långt ifrån hela personalstyrkan. Eftersom man inte kan lämna verksamhe-
ten i större grupper än 2-3 personer, innebär detta att det ”prat” som summerar arbetet 
eller ronden, slås sönder. Många känner sig heller inte välkomna eller hemma i det stora 
personalrummet. Följden är att man ”klämmer ihop sig” och fikar i något rum vid t ex 
avdelningen som egentligen inte är avsedd för detta.  

När det gäller huruvida lokalerna ger förutsättningar för ett mer process- eller patient-
orienterat arbetssätt, är dock samband mellan olika enheter inte den enda faktorn som har 
betydelse. När det gäller möjligheterna till samordning lyfter flera av de intervjuade fram 
det faktum att ett sjukhus ersätter två. Att samla och locka kompetens menar man är kri-
tiska faktorer för möjligheten att ge patienterna en högkvalitativ vård. Ett par av cheferna 
menar också att man inte bör överbetona lokalernas betydelse och att man med rätt led-
ning och incitament kan åstadkomma en patientorienterad sjukvård i vilka lokaler som 
helst. ”Patientfokusering behöver inte bestå av så stora arkitektoniska förändringar, utan 
det handlar om ett förhållningssätt”, säger t ex Göran Lundegårdh. Jack Lysholm menar 
att det finns exempel på detta i England, där sjukhus byggda på 1800-talet väldigt fram-
gångsrikt arbetar patientorienterat.  

 

 
2.2 Integrationsprocess 
 

Ovan beskrivna organisationsförändringar och utvecklingsprojekt syftar till att uppnå de 
mål man ställt upp för sammanslagningen av två sjukhus, alltså för integrationen. Utöver 
dessa förändringar vidtogs under 1990-talet också en del åtgärder för att effektivisera 
                                                 
17 Beslut om detta fattades och verkställdes senare. 
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verksamheten. Redan under slutet av 80-talet slog man ihop flera av de dåvarande klini-
kerna vid Boden och Luleå sjukhus. Under 90-talet slogs en del av dessa ihop inte bara 
organisatoriskt, utan även fysiskt. Ett sådant exempel är nedläggningen av förlossnings- 
och BB-avdelningen i Luleå och den påföljande sammanslagningen med motsvarande 
enheter i Boden. Steg mot en högre grad av samordning togs genom att man senare slog 
ihop kliniker till verksamhetsområden. Dessa förändringar kan betraktas både som steg 
mot de mål man ställt upp för integrationen och som en del av integrationsprocessen, men 
flera av dem beskrivs av analytiska skäl enbart som sätt att uppnå mål för integrationen.  

När det gäller integrationsprocessen, finns utöver dessa organisationsförändringar ak-
tiviteter som mer direkt har syftat till att underlätta överflyttningen till Sunderby sjukhus. 
Andra aktiviteter har syftat till att realisera de mål man haft för personalens delaktighet i 
förändringsprocessen. Medverkan i processerna som ledde fram till lokalernas utform-
ning, bemanning och arbetssätt är exempel på sådana aktiviteter. Dessa aktiviteter be-
skrivs kortfattat i detta kapitel. Dessutom beskrivs och problematiseras det faktum att 
processen som ledde fram till beslutet att bygga ett nytt sjukhus och att placera detta i Lu-
leå inte var helt konfliktfri. Medan rapporten Sjukhuset mitt emellan. Den politiska pro-
cessen bakom lokaliseringen av Sunderby sjukhus (1999) av Håkan Myrlund och Lars 
Carlsson beskriver just den politiska processen, beskriver jag i denna rapport konsekven-
serna av denna process på organisationsnivå.  

 

2.2.1 Exempel på projekt inom verksamhetsområdena 
Hur man bedrivit arbetet för att förbereda integrationen varierar alltså mellan de olika 
verksamhetsområdena, delvis beroende på deras varierande karaktär, men också beroende 
på olika synsätt. Inom verksamhetsområde medicin har man valt att inte kalla det föränd-
ringsarbete man bedrivit för ”projekt”. Istället handlar det om ett förändrat förhållnings-
sätt som inte är tidsbegränsat och ”som vi ska ha med oss i vår fortsatta vardag”, säger 
verksamhetschefen. Eftersom man arbetar akutinriktat menar han att det inte heller är 
möjligt att dra ned på antalet operationer eller annan sjukvård.  

Inom verksamhetsområde kirurgi har man däremot alltså arbetat förändringsinriktat 
inom ramarna för ett par stora projekt. Göran Lundegårdh menar att denna typ av projekt 
”engagerar människor i mycket högre grad än att diskutera placering av väggar och lik-
nande”. Flera av de andra verksamhetsområdena medverkar i dessa projekt. Kia Karlman, 
t ex, berättar att de deltar för att de vill ha kunskap om vilka förväntningar andra verk-
samhetsområden har på laboratorieverksamheten, ”så att vi kan leva upp till dem och inte 
bli en bromsklots”. Hon betonar också vikten av ett effektivt patientflöde och menar att 
det som minskar effektiviteten vid ett sjukhus är att den planerade verksamheten störs av 
den akuta. Att skapa ett arbetssätt och rutiner arbetar man med i projektform. Barry Hög-
ström berättar att också inom de två verksamhetsområden som han ansvarar för arbetar 
ett antal olika arbetsgrupper med att skapa gemensamma nya rutiner, ofta kopplat till den 
tekniska utvecklingen. Samtliga enheter har någon form av samarbetsforum där man för-
bereder sig genom att diskutera rutiner och former för mer flexibla arbetstider.  

Inom verksamhetsområde vuxenpsykiatri har man genomgått en delvis annorlunda ut-
vecklingsprocess än inom andra verksamhetsområden, menar chefen Birgitta Johansson. 
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Psyk-ädelreformen18 och speciella besparingskrav har lett till att man i princip redan an-
passat sig till ”Sunderbystrukturen”. Man har jobbat med flera aktiviteter parallellt, både 
med strukturella frågor och med verksamhetsutveckling och fått projektmedel för detta. 
Dessa har använts för att ersätt ordinarie personal med vikarier. De som är nära uppdraget 
som har fått gå in i projektet och detta gäller samtliga yrkeskategorier. 

 

2.2.2 Olika typer av sammanslagningsprocesser 
Detta att flera av de båda sjukhusens enheter kommer att slås ihop i samband med över-
flyttningen till Sunderby sjukhus hanteras också på olika sätt inom de olika verksamhets-
områdena. Inom verksamhetsområde kirurgi arbetar man med att förbereda överflyttning-
en på olika sätt inom verksamhetsområdets olika enheter. Chefen berättar att sex vårdav-
delningar kommer att bli tre efter integrationen och att helt nya personalgrupper kommer 
att uppstå som en följd av detta. Personalen kommer att få teamutbildning som är inriktad 
på hur man jobbar i grupp och varför konflikter uppstår. Man kommer också att arbeta 
med att ta fram nya, gemensamma rutiner. Det är erfarenheterna efter sammanslagningen 
av förlossningsavdelningarna som ligger till grund för detta arbete. Enligt Göran Lunde-
gårdh var det besvärligt under denna sammanslagning. Man har också gjort en del andra 
sammanslagningar med liknande erfarenheter, även om det är stora skillnader mellan ar-
betsplatserna. Vid en annan intervju genomförd kort efter sammanslagningen visar det sig 
att man inom gynekologi- och urologimottagningen brottas med problem som man tror 
har sitt ursprung i olika kulturer och arbetssätt hos de sammanslagna enheterna från Luleå 
respektive Bodens sjukhus. Som en följd av detta har man arbetat med ”kulturjämknings-
dagar” för skapa gemensamma rutiner och komma till rätta med spänningar som man tror 
”i grund och botten handlar om en spänning mellan Luleå och Boden”. Det finns också en 
konflikt mellan urologi- respektive gynekologisektionerna som påverkar övrig personal.  

Inom verksamhetsområde barn är det integrationen av habiliteringsenheterna respekti-
ve barnmottagningarna vid Boden respektive Luleå sjukhus som man tror kan komma att 
leda till en del problem. Man kommer dock inte att arbeta inom ramarna för något speci-
ellt projekt, utan försöka lösa problemen i verksamheten. Det är dock möjligt, menar che-
fen, att speciella insatser måste till för att lösa problemen. Man har också inom verksam-
hetsområdet haft olika seminarier och även anlitat företagshälsovården för att diskutera 
förändringsarbete och vad detta innebär för personalen.  

Inom verksamhetsområde laboratoriemedicin handlar det också om två kulturer som 
ska smälta samman till en. Kia Karlman berättar att det har förekommit uttryck för mot-
stånd både mot att slås ihop och mot att flytta till det nya sjukhuset överhuvudtaget. En 
rad olika insatser har gjorts för att komma till rätta med problemen, b.la. med hjälp av en 
konsult och av en teatergrupp. Man har också hanterat problem med skillnader i arbets-
sätt, rutiner, metoder och arbetsdelning genom att arbeta med frågorna i smågrupper un-
der handledning och genom personalutbyte mellan orterna.  

                                                 
18 Sedan den 1 januari 1994 är det kommunerna som har ansvaret för medicinskt färdigbehandlade psykiskt 
sjuka patienter. Reformen har ibland kallats för Psyk-ädel, eftersom den på många sätt liknar Ädel-
reformen, som genomfördes 1992 och hade till syfte att ge kommunerna ett samlat ansvar för boende, ser-
vice och vård till äldre och handikappade (Falk, 1994).  
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Även om jag inte här redovisar samtliga enheter som man förväntar sig kommer upp-
leva eller som de facto redan upplevt problem som en följd av sammanslagningen av två 
sjukhus, går det att dra slutsatsen att de problem man beskriver inte enbart handlar om 
skillnader med avseende på kultur och arbetssätt. Situationen kompliceras ytterligare som 
en följd av att man inom vissa enheter kan säga att hela eller åtminstone stora delar av 
personalen varit motståndare till såväl själva beslutet att bygga ett nytt sjukhus som till 
dess placering. Birgitta Johansson berättar exempelvis att man generellt inom vuxenpsy-
kiatrin varit aktiva motståndare till det nya sjukhuset. Inom andra enheter kan man alltså 
skönja en polarisering mellan motståndare och icke-motståndare. Om man generaliserar 
kan man säga att medan personal boende i Boden varit motståndare, så har personalen i 
Luleå varit mer positiv till integrationen i sig. Frågan hur detta påverkar förutsättningarna 
för samverkan återkommer jag till i fallstudien utförd vid Barnhuset, som redovisas läng-
re fram i rapporten.  

Jag vill i detta sammanhang också peka på att det finns exempel på sammanslagningar 
som inte lett till samverkansproblem av större dignitet eller varaktighet, trots att man kan 
identifiera betydande skillnader med avseende på organisationskultur mellan enheter som 
tidigare varit förlagda till Luleå respektive Bodens sjukhus. Ett sådant exempel är sam-
manslagningen av sjukgymnastikenheterna inom v.o. rörelseorganen/rehab, där ledarska-
pet tycks ha spelat en avgörande roll för processens utfall (Kask & Wennberg, 2001).  

 

2.2.3 Förutsättningar för delaktighet och inflytande 
Ett av de kriterier för denna utvärdering som ställs upp i kapitel 2 handlar om personalens 
möjligheter att utöva inflytande över sjukhusets utformning och organisation. Även om 
det utifrån intervjuerna utförda med dåvarande företrädare för sjukhusledningen, verk-
samhetscheferna och vårdcheferna inte går att uttala sig generellt om hur de anställda 
upplever graden av delaktighet, går det att visa att såväl formerna för detta utvecklingsar-
bete som förutsättningarna för delaktighet varierar mellan verksamhetsområdena. Det går 
också att dra vissa slutsatser om verksamhetsledningens syn på vilka förutsättningar som 
funnits för att bedriva ett utvecklingsarbete präglar av delaktighet och inflytande såväl för 
dem själva som för deras personal.  

Utöver delaktighet i verksamhetsspecifika utvecklingsinsatser och insatser som syftar 
till att skapa förutsättningar för en så problemfri sammanslagning och integration som 
möjligt, har ju personalen inom varje verksamhetsområde varit involverad i utvecklings- 
och arbetsgrupper. Denna process och i vilken utsträckning de anställda upplevde att de 
haft möjlighet att utöva inflytande i planeringen av Sunderby sjukhus beskrivs i rapporten 
Att bygga ett sjukhus tillsammans – En studie av planeringen och projekteringen av Sun-
derby sjukhus (Lindberg, 2000). Studien visar att personalen, trots höga ambitioner och 
omfattande medverkan i dessa olika grupper, inte upplevde att deras synpunkter, kunska-
per och erfarenheter togs tillvara i tillräcklig utsträckning. Lindberg förklarar detta i ter-
mer av tidsbrist och omfattande budgetrestriktioner. Hon visar också att nedläggningen 
av två sjukhus och den otrygghet som följde tillsammans med upplevelser av att enheter 
inom akutblocket prioriterades ledde till bristande engagemang bland personalen. Ytterli-
gare kritik som framkom vid denna studie var att man inom ramarna för arbetet i utveck-
lings- och arbetsgrupperna inte upplevde ”…att man deltagit i en integrerad process där 
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den fysiska utformningen vävdes samman med den nya vård- och arbetsorganisationen” 
(s. 16). Lindberg pekar också både på att frågor om vård- och arbetsorganisation på en 
övergripande strukturell nivå hanterades utanför utvecklingsgrupperna före projektering-
en påbörjades och på att lokalerna utformades före planeringen av vård- och arbetsorga-
nisationen.  

Dessa slutsatser bekräftas till stor del av min studie. I det inledande kapitlet visar jag 
hur planeringen av vård- och arbetsorganisationen gestaltade sig på ett övergripande plan 
inom ramarna för de inledande utredningarna. Här deltog visserligen inflytelserika före-
trädare för läkarprofessionen. När det gäller upplevelsen att vård- och arbetsorganisatio-
nen inte integrerades i arbetet med planeringen av lokalerna, så bekräftas även detta av 
min studie. När det gäller processens kronologi, så visar intervjuerna att det också finns 
kritik mot hur arbetet med sjukhusets bemanning integrerades i och påverkade utfallet av 
processen som helhet. 

Även i de intervjuer jag utfört med verksamhets- och vårdchefer finns uttryck för att 
de som engagerat sig i utvecklings- och arbetsgrupper är besvikna och känner dig lurade. 
Man menar att de som engagerade sig inte upplevde att någon egentligen lyssnade på vad 
de sa och att de inte fick gehör för sina åsikter. En av de intervjuade säger att ”personalen 
menar att hela processen med utvecklings- och arbetsgrupperna, som man slet med t.o.m. 
på sin fritid, varit förljugen, och sedan kom man till sjukhuset och insåg att det inte alls 
såg ut som man förväntat sig. Detta hade man aldrig fått upplysning om, vilket har lett till 
dålig tilltro till ledningen”. Det finns också åsikter om brister i hur utvecklings- och ar-
betsgruppernas arbete fördes ut och förankrades i organisationen. Möjligheterna att på-
verka reducerades dessutom av ett antal direktiv och ramar, t ex när det gäller beman-
ningen. Dessa borde dessutom ha kommunicerats på ett tidigare stadium till arbetsgrup-
perna, anser en av de intervjuade. Ord som ”pseudoprocess” och önskemål om ett tydli-
gare ledarskap när det gäller nedskärningar i bemanningen och utformningen av sjukhu-
sets lokaler förekommer. En av cheferna säger att projektet inte handlat om arbetsorgani-
sation, utan om ”byggteknik, väggar, arkitektur och apparater”. Att man planerade loka-
lerna och började bygga före man började fundera över hur man skall arbeta lyfts också 
fram som ett hinder för delaktighet och inflytande, vilket alltså bekräftar resultatet av 
Lindbergs studie.  

Det går också att utifrån mina intervjuer dra slutsatser när det gäller huruvida verk-
samhetscheferna anser att det sätt som projektet bedrevs på gav förutsättningar för ett 
framgångsrikt förändringsarbete präglat av delaktighet och möjligheter till inflytande. 
Här handlar det inte bara om hur projektet bedrivits internt inom sjukhuset, utan också 
om det som jag i det inledande kapitlet skriver om i termer av dynamiken mellan de tre 
aktörerna professionella, vårdarbetare och politiker. Det handlar om beslut fattade både 
på politisk nivå och av tjänstemän och som sedan ska implementeras i organisationen. I 
sin avhandling beskriver Camilla Thunborg (1999) hälso- och sjukvården som präglad av 
ett spänningsförhållande mellan professionella, administratörer och politiker. Hon pekar 
på att flertalet anställda inom sjukvården inte har någon central i den debatt som utspelas 
mellan dessa aktörer, att en majoritet av de landstingsanställda är kvinnor som ofta jobbar 
deltid i underordnade positioner. Lindberg tangerar också detta i sin rapport när hon skri-
ver om hur den långdragna politiska processen samt den otrygga situation som uppstod 
som en följd av beslutet att lägga ned de två befintliga sjukhusen negativt påverkade för-
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utsättningarna för personalens engagemang. Flera av de intervjuade i min studie har ock-
så synpunkter som har att göra med samspelet mellan dessa aktörer. Efter att sjukhusets 
lokaler hade planerats, sattes alltså en process igång för att bemanna detta nya sjukhus. 
En av verksamhetscheferna anser att medan den förra processen ”inte var så tokig”, trots 
att det finns exempel på ytor som är kraftigt bantade i förhållande till personalens önske-
mål, så var bemanningsprocessen mer problematiskt. (Som jag skriver ovan var en del av 
de andra intervjuade mindre diplomatiska i sina uttalanden om just denna del av proces-
sen.) Ett av skälen till detta var att de ursprungliga direktiven till de grupper som arbetade 
med detta var väldigt diffusa. Och medan arbetet pågick, så pågick det också diskussioner 
på sjukhusdirektörs-, landstingsdirektörs- och politisk nivå som gjorde att kostnadsnivån 
klarnade. Det arbete som bedrivits i grupperna kom därför att upplevas som bortkastat 
eller som en ”pseudoprocess”. Det tydliga ledarskap som jag ovan visar att man efterfrå-
gade i samband med detta, komplicerades förmodligen av att beslut på den politiska ni-
vån inte synkroniserades i förhållande till de processer som var igång på organisationsni-
vå.  

Enligt en av de andra intervjuade cheferna påverkade dessutom den politiska debatten 
om att sjukhuset skulle bli för dyrt möjligheten till en realistisk bemanning. Direktiven 
blev för snäva ur vårdens perspektiv. Han tror också att det p.g.a. koncernens ekonomi 
kommer att krävas handfasta initiativ från den politiska sfären i framtiden. Av en av de 
andra intervjuade får politikerna dock en eloge för att man vågat reducera personalstyr-
kan så gott som uteslutande genom att reducera antalet undersköterskor, sjukvårdbiträden 
och servicepersonal. Att detta varit en smärtsam process, främst för de närmast berörda 
och för enhetscheferna, som fick i uppgift att administrera dessa nedskärningar, vittnar 
dock flera av de intervjuade om.  

Att det starka motståndet mot Sunderby sjukhus hade att göra med brister på den poli-
tiska nivån i form av politisk otydlighet, menar en annan av de intervjuade. Han menar att 
det finns en lång rad beslut som man egentligen skulle vilja ha hanterade på den politiska 
nivån, t ex när det gäller förändringar av verksamheten som borde ha lett till justeringar i 
planen. ”Och det har ju varit närmast omöjligt att få hanterat av politiken. Man har duckat 
och sparkat tillbaka det till verkstaden igen, det är ju det ena. Det andra är att det här väl-
diga motståndet som fanns hos den stora personalgruppen, tror jag har varit väldigt 
mycket starkare just därför att det inte funnits den politiska auktoriteten som i media och 
diskussioner ställt sig upp och sagt att det här tror jag faktiskt är ganska bra”. 

Även om denna kritik är något diffus till sin karaktär, går den att koppla till en annan 
sorts kritik som framförs av en av de andra intervjuade cheferna. Denne är mycket kritisk 
till hur projektet bedrivits på organisationsnivå och menar att problemet är att man inte 
haft någon tydlig målbild. Man har levt med olika målbilder, vilket exempelvis skapat 
konflikter mellan de olika verksamhetsområdena. Han menar att organisationen måste 
påminnas om den målbild man ställt upp, för annars faller den i glömska. Att nya 
och/eller förändrade målbilder inte heller spritts eller förankrats i organisationen är ytter-
ligare ett problem. Huruvida detta är ett resultat av den politiska beslutsprocessen låter 
jag i detta fall vara osagt, och nöjer mig med att konstatera att förutsättningarna för att 
skapa en målbild är speciellt komplicerade i en politiskt styrd organisation. Politiska för-
utsättningar förändras och organisationen måste anpassa sig därefter. Omvänt är det så att 
politikerna befinner sig i en situation där de har svårt att få igenom förändringskrav ”hela 
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vägen uppifrån och ned”. Gustafsson et al menar att politikernas möjligheter begränsas av 
att den förvaltning som ligger mellan politikerna och vårdorganisationens bas, fungerar 
som ett ”filter” i de vertikala kontakterna uppifrån och ned (1991). Huruvida så varit fal-
let i planeringen av Sunderby sjukhus, går det dock inte att utifrån mina data dra några 
slutsatser om.  

Ytterligare en annan av de intervjuade verksamhetscheferna menar att delaktigheten 
varit bristfällig för en speciell kategori, nämligen läkargruppen. Ett skäl kan ha varit att 
det är svårt att kombinera hög produktion med att vara med i olika grupper och ett annat 
att man från ledningens sida inte tillräckligt tydligt deklarerade att man förväntade sig att 
de skulle medverka. Det verkar dock som att läkargruppen generellt varit positiv till det 
nya sjukhuset, och representanter för professionen utövade ju också ett betydande infly-
tande i de inledande utredningarna.  

 

 

2.3 Slutsatser och sammanfattande diskussion  
 
Resultaten som redovisas ovan tyder på en inte helt problemfri förändringsprocess. Att 
problem och kritik mot processen förekommer bedömer jag dock med utgångspunkt från 
dess komplexitet inte som konstigt. Utöver att lägga ned två sjukhus och den problematik 
som uppstår som en följd av detta, skall dessa två sjukhus med betydande skillnader med 
avseende på organisationskultur slås samma till ett. Detta nya sjukhus har under 1990-
talet planerats med avseende på lokalernas utformning, vård- och arbetsorganisation samt 
bemanning. Parallellt med detta har en rad organisationsförändringar genomförts, både i 
syfte att effektivisera verksamheten och i syfte att bana väg för den slutgiltiga gemen-
samma organisationen. Om man tar sin utgångspunkt i intervjuerna ovan och i bidrag från 
andra forskare inom organisationsområdet, går det att – om än inte helt förklara – åtmin-
stone diskutera och ytterligare problematisera denna process.  
 

2.3.1 En ”brutal” sammanslagning? 

Jag skriver ovan att utöver en rad organisationsförändringar, har vi att göra med en sam-
manslagning av två sjukhus. Jag beskriver också hur flera av dessa sammanslagningar 
genomfördes redan före överflyttningen till Sunderby sjukhus i syfte att effektivisera 
verksamheten. I detta sammanhang är Gerd Lindgrens bok Klass, kön och kirurgi – rela-
tioner bland vårdpersonal i organisationsförändringarnas spår (1999) intressant. I den 
skriver hon att förändringar i vården, som skett för att höja effektivitet och spara pengar, i 
huvudsak bestått i sammanslagningar av tidigare självständiga och separata verksamhe-
ter. Ett exempel på detta är när vårdavdelningar för somatisk vård av patienter som tidi-
gare vårdades vid ett antal olika kliniker slås samman och klinikerna för att åstadkomma 
ett effektivare utnyttjande av vårdplatser abonnerar på vårdplatser vid denna enhet. Lind-
gren skriver att ”patienterna ska forslas snabbt genom vårdorganisationen. Flödet av pati-
enter ska vara kontinuerligt och utan hindrande barriärer mellan samverkande yrkeskate-
gorier” (s. 30). Hon menar också att medan fusioner inom affärsvärlden förväntas vara 
komplicerade och därför ta tid, handlar det inom vården om ”betydligt brutalare samman-
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slagningar av ibland mycket särpräglade verksamheter och kliniker” (s. 31). Hon tror att 
en förklaring till detta kan vara att man har så få erfarenheter av djupgående organisa-
tionsförändringar att man inte insett att det funnits särskilt stora skillnader mellan verk-
samheterna. Detta kan i sin tur vara en förklaring till att flera av de sammanslagningar 
som skett under resans gång, såväl organisatoriska som fysiska och såväl före som i sam-
band med överflyttningen till Sunderby sjukhus, har varit problematiska. Vi ska i de fall-
studier jag utfört vid infektionsenheten respektive inom Barnhuset komma tillbaka till 
detta resonemang. En av de frågeställningar som kommer att fokuseras är just hur pass 
”brutala” två till synes okomplicerade integrationsprocesser kom att bli.  

 
2.3.2 Processorienteringskonceptets ursprung 
För att återkomma till resonemanget i det inledande kapitlet om organisationsmodeller 
eller –koncept som utvecklas för industrin och sedan tillämpas i vården, så finns det ett 
antal exempel på detta19. Det mest kända är dock förmodligen hur konceptet TBM eller 
Time Based Management, alternativt TBC eller Time Based Competition, infördes vid 
Karolinska sjukhuset i Solna. Medan Gerd Lindgren beskriver detta med en kritisk under-
ton, så hyllas resultatet av detta försök att förkorta genomloppstiderna av Boston Consul-
ting Group som ett av världens främsta exempel (Björkman, 1997). Konceptet har sitt 
ursprung i just Boston och möjligtvis andra liknande organisationskoncept. Författaren 
till Processorientering i vårdkedjor menar att det är en metod för BPR eller Business 
Process Reengineering, men inte i dess ”mera renodlade och radikala form” (1994, s. 34). 
BPR är ett koncept som ursprungligen utvecklades av amerikanen Mike Hammer och 
som går ut på att i stället för att datorisera eller automatisera gamla organisationslösning-
ar, utplåna det gamla och eftersträva dramatiska förkortningar av processtiderna genom 
att eliminera allt överloppsarbete och utnyttja möjligheterna till genvägar (Björkman). En 
vidareutveckling av kombinationen TBM och BPR finns i boken The Boundaryless Or-
ganization (Ashkenas et al, 1995). Detta koncept går i korthet ut på att riva såväl vertika-
la och horisontella gränser inom organisationen som externa och geografiska gränser för 
att skapa en mer effektiv organisation. Men alldeles oavsett vilket av dessa koncept man 
väljer att titta närmare på, så menar Torsten Björkman att deras likheter är slående:  

”Flödesorganisering, inte funktionsorganisering, är den nya normen. ’Processerna’ skall 
genomföras snabbare, säkrare och med högre kvalitet. Budskapen skall ses som en vidareutveck-
ling av kapitalrationaliseringen: Organisera i flöden i stället för funktioner. ’Medarbetarna’ bör 
ha en bredare kompetens och de bör både kunna och vilja arbeta längs flödet, över gamla funk-
tionsgränser och kategorirevir” (Björkman, s. 67) 

Och alldeles oavsett varifrån sjukhusledningen fått sin inspiration när de talar om att 
införa processorientering, så menar jag att citatet ovan sammanfattar de idéer för organi-
sationens utveckling som kommer till uttryck i intervjuerna utförda på ledningsnivå. Det 
handlar om försök till att övergå från funktioner till flöden genom att – om än inte riva – 
tänja på funktionsgränser och gränser mellan olika yrkeskategorier.  

 

                                                 
19 Se t ex Rövik (2000) för ett antal exempel inom norsk sjukvård och offentlig sektor överhuvudtaget eller 
Åhgren (1999) för en beskrivning av hur metoder inom näringslivet inspirerar projekt inom hälso- och 
sjukvården.  
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2.3.3 Läpparnas bekännelse? 
Om vi utgår från att det processorienteringskoncept som man vid denna tidpunkt pratar 
om inom organisationen ser ut ungefär som det beskrivs i avsnittet ovan, så går det att 
konstatera att man inte genomfört detta koncept. Hur kan detta förklaras? 

 En förklaring skulle kunna vara att försöket är alltför halvhjärtat. Trots allt prat om 
processorientering ställer jag mig frågan om pratet verkligen är ett uttryck för en uttalad 
strategi och om man utifrån denna strategi har en målbild som skulle kunna kommunice-
ras till sjukhusets samtliga anställda. Mycket tyder på att det inte är så, utan att försöket 
av olika skäl på detta stadium inte är mer än halvhjärtat. Om det nu är så, kan anledning-
arna vara många. Man kanske inte tror på konceptet, man kanske under 1990-talet är allt-
för upptagen med att hantera den redan oerhört komplexa förändringsprocess som ned-
läggningen av två sjukhus och planeringen och byggnationen av ett nytt innebär.  

 
2.3.4 Konceptet lämpar sig inte för organisationen eller omvänt? 
Men om det nu är så att detta med att processorientera organisationen är mer än ”läppar-
nas bekännelse”, varför misslyckas man med att föra ut detta budskap i organisationen? 
Även här finns en mängd förklaringar. Om vi tar utgångspunkten i själva konceptet, så 
kan det vara så att det inte, eftersom det uppenbarligen har sitt ursprung i ett antal kon-
cept ursprungligen utvecklade för industrin, lämpar sig för denna organisation. Eller om-
vänt – att organisationen inte lämpar sig för konceptet. När det gäller den förra förklar-
ingen, så är det säkerligen så att konceptet vid tidpunkten för dessa intervjuer inte är fär-
digutvecklat. Det verkar som om man tagit intryck från ett antal olika organisationskon-
cept och lite vårdslöst gett vissa delar av organisationen i uppdrag att tolka och tillämpa 
detta koncept efter eget huvud (och här kan vi se en parallell till teambegreppets tolkning 
och tillämpning). 

När det gäller förklaringen att organisationen inte lämpar sig för konceptet, så tror jag 
att det ligger en hel del i det. Med detta menar jag, förutom de svårigheter som kan ha sitt 
ursprung i att man har att göra med en ”förändringstrött” organisation, finns hindrande 
strukturer. En sådan är givetvis de funktionsgränser en process måste löpa över. Dessa 
gränser är måhända inte lika lätta att riva inom en sjukvårdorganisation som i ett industri-
företag, även om författarna till The Boundaryless Organization gör gällande att alla ty-
per av organisationer kan utmana dess gränser.  

En av anledningarna till att jag tror att det trots allt kan vara svårare inom denna typ av 
organisation är att de olika yrkeskategorierna är att betrakta som professionella alternativt 
paraprofessionella eller semiprofessionella. Professionella yrkeskategorier präglas av att 
de i varierande utsträckning är självständiga eller autonoma och i detta sammanhang är 
det läkarkategorin som har den högsta graden av autonomi och självständighet, medan 
sjuksköterskor och andra paramedicinska yrkeskategorier p.g.a. en mer begränsad själv-
ständighet är att betrakta som para- eller semiprofessionella. Oavsett graden av självstän-
dighet, agerar dessa grupper för att bibehålla och inte sällan utvidga denna självständig-
het genom olika s.k. professionaliseringsstrategier. Dessa strategier, som syftar till att 
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bibehålla eller utvidga autonomi, kompetens och makt, kan sätta käppar i hjulet för deras 
vilja att samverka med andra yrkeskategorier på ett nytt sätt20.  

Utöver denna typ av hinder, som kan ta sig i uttryck i t ex att läkare är ovilliga att 
släppa arbetsuppgifter till sjuksköterskor, eftersom det begränsar deras maktposition, el-
ler att sjuksköterskor inte vill ”ta över” arbetsuppgifter som tidigare varit läkarnas, för att 
de ändå inte belönas vare sig med ökade befogenheter eller med ökad status, finns hind-
rande strukturer inom professionerna. Med detta menar jag att det inom exempelvis den 
medicinska professionen finns en hierarki mellan de olika medicinska specialiteterna som 
leder till att företrädare för en specialitet kan ha svårt att samverka med företrädare för en 
specialitet med lägre position21. Detta skulle exempelvis kunna leda till svårigheter att 
acceptera en processägare eller –ledare från en viss medicinsk specialitet eller till att före-
trädare för olika verksamhetsområden eller sektioner har svårt att samarbeta.  

Jag har inom ramarna för denna studie sett tecken på båda dessa hinder, även om jag 
inte kan dra slutsatsen att det är just dessa faktorer som enskilt har försvårat implemente-
ringen av processorienteringskonceptet. Jag nöjer med mig att säga att de är bidragande 
faktorer och att man inom organisationen, om man verkligen vill arbeta för att process-
orientera arbetet, måste hantera dem på något sätt för att organisationen i sig inte ska vara 
”fel” för konceptet. Detta gäller för övrigt vilken typ av förändring som helst. Den för-
ändringsprocess som innebar att man delade upp personalen i enheter och sektioner har 
förmodligen på olika sätt påverkats och kanske försvårats av professionernas och specia-
liteternas olika strategier för att bibehålla och utöka sin autonomi och ställning. Detsam-
ma gäller de olika typer av sammanslagningsprocesser mellan olika enheter före och i 
samband med överflyttningen till och integrationen i Sunderby sjukhus. En del av de svå-
righeter som Gerd Lindgren menar uppkommer som en följd av ”brutala” sammanslag-
ningar inom vården har förmodligen delvis sitt ursprung i kamp om arbetsuppgifter, 
kompetens, makt och autonomi mellan och inom olika professioner.  

 
2.3.5 Frikoppling mellan prat och praxis 
Om vi återgår till varför organisationens samtliga medarbetare åtminstone inte vid denna 
tidpunkt arbetar utifrån målbilden att organisationen skall processorienteras, så finns det 
ytterligare förklaringar till detta. Jag skriver ovan att man kan se pratet om processorien-
tering (och för all del pratet om gränsöverskridande team) som uttryck för ”läpparnas be-
kännelse” eller som halvhjärtat. I sin bok Moderna organisationer – trender inom orga-
nisationstänkandet vid millennieskiftet skriver Kjell Arne Røvik (2000) om detta i termer 
av frikoppling mellan prat och praxis. Han menar att populära organisationskoncept ofta 
är både för vaga och för enkla i förhållande till komplexiteten i de uppgifter som organi-
sationen måste lösa. Trots detta inkorporerar organisationer dessa koncept, eftersom de 
upplever ett tryck från omgivningen att införa koncept som ligger rätt i tiden och ger or-
ganisationen legitimitet. I sin bok Sjukvårdsadministration i organisationsteoretisk be-
lysning skriver Runo Axelsson (1993) exempelvis att många landsting och sjukvårdför-

                                                 
20 Se exempelvis Thunborg (1999) eller Fältholm (1998) för en beskrivning av professioner och professio-
naliseringsstrategier inom sjukvården.  
21 Se t ex Einarsdottir (1997) för en beskrivning av olika medicinska specialiteters maktställning, och de 
s.k. intraprofessionella strategier som de utövar. 
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valtningar har genomfört förändringar i riktning mot decentralisering och marknadstän-
kande bara för att det ligger i tiden och för att andra gör det. Røvik förklarar denna ten-
dens med att organisationen har att ta hänsyn dels till trycket att ta till sig koncept som 
uppfattas som moderna och dels till krav på effektivitet, vilket innebär att man bör hålla 
sig till inarbetade och redan etablerade lösningar. Lösningen blir hålla koncepten frikopp-
lade ”så att de endast i ringa grad får styrande verkaningar på aktiviteterna, i alla fall på 
de aktiviteter som är viktiga för organisationens förmåga att producera beslut, varor och 
tjänster på ett effektivt sätt” (s. 146). Røvik refererar till ett antal olika forskare som har 
visat att man talar som om man hade implementerat ett koncept, medan de dagliga aktivi-
teterna och produktionen fortlöper opåverkade av pratet om detta koncept, eller denna 
”idévärld”.  

Om detta skriver även Hellqvist(1997) i sin studie av bl.a. införandet av en flödesori-
enterad organisation vid universitetssjukhuset i Linköping. En av de slutsatser han drar är 
att man vid denna organisationsförändring kan iaktta en särkoppling mellan idévärlden 
och den s.k. praktiken. Han menar också att det är möjligt att ju intensivare idéproduktion 
i organisationens idévärld, i de formella och informella sammanhangen, desto mer bety-
dande blir denna särkoppling. I denna utvärdering visar intervjuerna utförda på lednings-
nivå alldeles före och efter överflyttningen till Sunderby sjukhus att man på ledningsnivå 
åtminstone delvis pratar om detta att processorientera verksamheten, även om en gemen-
sam målbild och saknas. Detta att endast ett antal delprocesser inom ramarna för fyra hu-
vudprocesser ska beskrivas vid denna tidpunkt kan ses som ett uttryck för just denna fri-
koppling22. Resten av organisationen arbetar vidare opåverkade av dessa beslut och di-
rektiv.  

Røvik skriver dock att denna frikoppling mellan prat och praxis oftast inte är perma-
nent, utan att betrakta som ett övergående tillstånd. Han menar att detta prat – ungefär 
som ett virus – förr eller senare får fäste i organisationen och börjar prägla dess aktivite-
ter. Organisationer vill nämligen inte uppfattas som inkonsekventa eller irrationella, var-
för aktiviteter som reducerar avståndet mellan prat och praxis utlöses. Projekt för att infö-
ra organisationskoncept som inte leder till omedelbara resultat kan också tillsynes rinna 
ut i sanden, men leva kvar i det fördolda genom någon eller några nyckelpersoner och 
långt senare återaktiveras. Jag tycker att det finns tecken på detta i denna studie. Team-
konceptet har både tolkats, tillämpats, begravts och sedan ”dammats av” i nya tappningar. 
Måhända går processorienteringskonceptet samma ”öde” till mötes. Alternativet är för-
stås att det helt rinner ut i sanden eller ersätts av något annat, ännu mer modernt, koncept. 
Om man ska tro Røvik kan det dessutom bli frågan om flera olika, delvis överlappande 
och kanske t.o.m. motsägelsefulla koncept. Han menar att detta hänger samman med den 
starka förändringsideologi som präglar dagens organisationer. 

 

2.3.6 Oavsiktliga och avsiktliga översättningar av koncept 
För att återgå till diskussionen ovan om processorienteringskonceptets ursprung, så går 
det som sagt var att se ”spår” eller ”avtryck” från flera av de moderna organisationskon-
cept som ytligt beskrivs ovan, BPR, TBM eller en kombination av dessa i det som kallas 

                                                 
22 Se ovan s. 28-29 för en beskrivning av dessa delprocesser. 
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The Boundaryless Organization eller Gränslösa flödesorganisationer på svenska 
(Björkman, 1997). Det är också så, menar Røvik, att organisationer kontinuerligt översät-
ter och omformar organisationskoncept. Koncepten bearbetas och justeras för det de skall 
användas till och tas inte in helt och fullt, utan i valda stycken. Detta kan göras medvetet 
för att konceptet annars krockar med lokala traditioner eller väcker latenta konflikter till 
liv, men också för att man, trots att man försöker, inte lyckas implementera dem i deras 
originalform. Eftersom man ofta kopierar andra organisationer som infört konceptet, 
”uppstår imitationskedjor som lätt leder till ytterligare oavsiktliga avvikelser från ett 
eventuellt originalkoncept” (Røvik, s.152). Koncept som utvecklats för industrin och till-
lämpas i exempelvis vårdsektorn är vidare exempel på fältgiltig översättning, och man 
kan också se exempel på organisationsinterna översättningar, som förekommer när kon-
cept utsätts för bearbetning i en enskild organisation innan de översätts.  

Jag tror att man i fallet med processorienteringskonceptet inför integrationen i Sunder-
by sjukhus kan hitta uttryck för samtliga dessa typer av översättningar. Dessutom kan 
man på olika nivåer i organisationen identifiera olika sorters organisationsinterna över-
sättningar. Medan Røvik menar att denna sorts översättningar ofta sker av externa eller 
interna konsulter på central, övergripande nivå, menar jag att dessa översättningar i detta 
fall sker ute i de olika verksamhetsområdena. Man tolkar, översätter och kanske imple-
menterar konceptet på olika sätt. Detta är förstås ett problem. 

 
2.3.7 Orealiserade strategier och anpassningar 
Ett annat problem som Gerd Lindgren pekar på, och som också manifesteras i resultaten 
ovan och som går att koppla till det som Røvik skriver, är det faktum att delar av försö-
ken till strategisk förändring alltid förblir orealiserade i samband med organisationsför-
ändringar. Detta hänger samman med, menar hon, att man haft för stora förväntningar 
och att man gjort felbedömningar av omvärlden. Ett annat skäl – ett skäl som jag tror är 
relevant i detta sammanhang – är att man tvingas till olika anpassningar under implemen-
teringens gång. I studien ovan manifesteras detta, menar jag, i utsagor om bemannings-
processen. Den politiska beslutsprocessen och processen på organisationsnivå var i detta 
fall i otakt.  

Vidare menar Lindgren att det i efterhand är svårt att försöka lokalisera de manifesta 
strategierna. Medan det går att betrakta tankegångarna på att införa en teambaserad ar-
betsorganisation som någon sorts förarbete till övergången till ett mer processorienterat 
arbetssätt, är det, som nämns ovan, inte säkert att detta är resultatet av en medveten stra-
tegi. I stället verkar det som om de ursprungliga tankarna kring en teambaserad arbetsor-
ganisation mer byggde på tankar om en integration av öppen- och slutenvården. Vi kom-
mer att titta närmare på denna implementering i den fallstudie utförd vid infektionsenhe-
ten som redovisas nedan. 

 

2.3.8 Motstånd till organisationsförändring? 
För att avsluta diskussionen om varför organisationen åtminstone vid denna tidpunkt inte 
kan betraktas som processorienterad, vill jag ta upp ytterligare en möjlig förklaring. När 
en organisation misslyckas med en organisationsförändring ligger det nära till hands att 
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tolka detta som ett resultat av medarbetarnas motstånd. Om detta har många forskare 
skrivit23. Motståndet kan tolkas som ett uttryck för att personalen upplever hot mot an-
ställningstryggheten, försämrat arbetsinnehåll och lägre status, men också som ett utryck 
för låg förändringsvilja och bristande delaktighet (Granberg, 1994).  

Jag tror att det motstånd mot sjukhuset i sig som man talar om i intervjuerna har såda-
na förklaringar, men att det, när det gäller svårigheten att förändra organisationen mot ett 
mer processorienterat arbetssätt, är betydligt mer komplicerat. Jag skriver ovan att en för-
klaring kan vara att det handlar om professioner som på olika sätt försöker bibehålla eller 
förbättra sin ställning och att detta kan vara hindrande för samverkan mellan dessa pro-
fessioner. Detta resonemang kan kopplas till det resonemang som Hellqvist för i sin av-
handling, i vilken han använder begreppet kollektiv låsning för att beskriva det som van-
ligtvis benämns som förändringsmotstånd. Denna kollektiva låsning är dock vare sig bara 
ett uttryck för individernas psykologiska rigiditet eller för en låsning mellan professio-
nerna. I stället är den ett uttryck för att ”organisationsrutiner som kopplar ihop många 
människor eller aktiviteter är mer låsta till sin karaktär än mer individuella rutiner” (s 
206). Han menar alltså att det är möjligt att argumentera för att motstånd bör sökas i or-
ganisationens helhet, i förbindelserna mellan människor och att det kräver mycket mer 
för att förändra kollektiva organisationsrutiner, eftersom dessa rutiner styr hur människor 
är förbundna med varandra24. Organisationer är rigida och Hellqvist pekar på att det ju 
finns en effektivitetspoäng med detta. Etablerade organisationsrutiner erbjuder just effek-
tivitetsvinster, vilket ju också Rövik pekar på som en av anledningarna till att implemen-
teringen av organisationskoncept misslyckas eller frikopplas från verkliga aktiviteter.  

Om man tillämpar detta resonemang på försöket att processorientera Sunderby sjuk-
hus, så tror jag att det finns mycket att lära. Hellqvist beskriver bl.a. hur man vid Univer-
sitetssjukhuset försökte införa en flödesorienterad organisation och genom att exempelvis 
bryta gränser mellan olika kliniker och specialistområden som vuxit fram i kunskapsut-
vecklingen i stället utgå från patientflöden. Han menar att om man vill ändra på en sjuk-
husorganisation som ställer den egna specialiteten i fokus till att bli organiserad efter flö-
den eller ”vårdkedjor”, så innebär det i grunden att ändra på de organisatoriska rutinerna. 
Enligt Hellqvist är den funktion/produktorientering som karaktäriserar den traditionella 
klinikorganisationen en djupt integrerad rutin i sjukhuset och att genomföra en förändring 
mot en flödesorganisation därför en omvälvande, svår och tidskrävande process.  

Jag menar att det här går att se paralleller till Sunderby sjukhus. Även om man redan 
under mitten av 1990-talet övergick från kliniker till verksamhetsområden, så kan man 

                                                 
23 Se exempelvis Angelöw (1991) eller Granberg (1998).  
24 Hellqvist ger i sin avhandling en omfattande beskrivning av dessa rutiner, som han delar upp i fyra s.k. 
idealtyper; specifika primärrutiner, specifika sekundärrutiner, integrerande primärrutiner samt integre-
rande sekundärrutiner. Jag skall i detta sammanhang inte redogöra för de teoretiska utgångspunkterna för 
eller de närmare definitionerna av dessa idealtyper. Jag nöjer mig med att konstatera att dessa rutiner be-
skriver såväl handlingar i direkt anslutning till patienten (som att avläsa droppflaskenivån) rutiner som 
stödjer eller koordinerar och sätter ramar för de aktiviteter som utförs (som t ex möten eller dokumenta-
tion), rutiner som integrerar (som t ex ronden eller operationsgenomgången), rutiner som integrerar organi-
sationsenheter (som t ex uppdelningen i kliniker eller andra typer av enheter). De två sistnämnda är de mer 
organisationsanknutna aspekterna av rutinerna, och de som avses när jag i fortsättningen skriver om organi-
sationsrutiner.  
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betrakta det senare införandet av sektioner som en sorts ”återställare”25. Även om sektio-
nerna inte har samma ställning som klinikerna tidigare hade, så bygger de på i stort sett 
samma medicinska indelning i olika specialiteter som de tidiga klinikerna. Om man tol-
kar detta i enlighet med Hellqvists utgångspunkter, så innebär det en tillbakagång till en 
djupt integrerad rutin i sjukhuset och kan då också ses som ett av hindren mot en ökad 
grad av processorientering. Det är också möjligt att de verksamhetsområden som i stort 
sett innebar att tidigare klinker slogs samma till större enheter, inte är kombinationer som 
utgår från en patientflödestanke, utan på närheter mellan olika medicinska specialiteter. 
Detta skulle i så fall innebära att man i och med dessa kombinationer etablerade ”nygam-
la” rutiner som försvårar övergången till en processorienterad organisation. 

Utöver denna rutin går det också i Sunderbyn att identifiera andra motverkande rutiner 
i t ex den traditionella arbetsdelningen mellan sjuksköterskor och läkare, separation mel-
lan öppen- och slutenvård, rondsystemet, systemet med remisser mellan olika enheter, 
uppdelningen i vårdavdelningar som i stor utsträckning fortfarande utgår från uppdel-
ningen i de gamla klinikerna eller utifrån de medicinska specialiteterna, rutiner vid in-
läggning av patienter, rutiner för att flytta patienter mellan olika enheter etc. 

 

2.3.9 Motstånd och delaktighet 
Resonemanget ovan om motstånd till förändringar i termer av kollektiva låsningar i form 
av rutiner utesluter inte att en del av förklaringarna till att förändringsprocessen som hel-
het upplevts som problematisk av många och på flera olika sätt. Det finns mycket i inter-
vjuerna som tyder på att en del av svårigheterna beror på motstånd till för det första byg-
gandet av sjukhuset i sig och för det andra i dess placering. Eftersom denna process, ut-
över osäkerheten inför att flytta in till helt nya lokaler, också skapat en otrygg situation 
med avseende på anställningstrygghet och organisationstillhörighet, har den förmodligen 
också påverkat såväl attityder till förändringsprocessen som helhet och till förändringar 
på arbetsplatsnivå.  

I diskussionen om genomförda (eller icke-genomförda) organisationsförändringar 
ovan knyts resultaten av intervjuerna på ledningsnivå till annan forskning och i viss mån 
till olika teorier om varför organisationskoncept ofta inte genomförs fullt ut. Det handlar 
alltså om att hitta mera allmänna förklaringar till varför man måhända inte lyckats leva 
upp till de kriterier man ställt upp för integrationen. På samma sätt går det att knyta ut-
värderingens kriterier med avseende på integrationsprocessen till det som andra forskare 
kommit fram till när det gäller förändringsarbete i allmänhet och delaktighet i synnerhet. 
Eftersom en av de tidigare rapporterna inom ramarna för detta utvärderingsprojekt foku-
serar just delaktighet och brukarmedverkan (Lindberg, 2000), begränsas den teoretiska 
förankringen med avseende på delaktighet och brukarmedverkan i denna rapport avse-
värt.  

 

2.3.10 Två fallstudier 

                                                 
25 Se Abrahamsson (2000) för en beskrivning av begreppet återställare eller de starka krafter som vid en 
organisationsförändring sätter igång återställande förlopp.  
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Jag skriver ovan att syftet med detta kapitel är att, utöver att ytterligare beskriva och pro-
blematisera interventionen, skapa ett underlag för urvalet av två enheter inom vilka för-
djupade fallstudier ska utföras. I de kommande två kapitlen redovisas såväl urvalsgrunder 
för som resultatet av dessa fallstudier.  

De två fallstudierna är utförda vid Nep-enheten inom Barnhuset samt vid infektions-
enheten inom verksamhetsområde medicin. Medan den förra representerar en team- och 
process- eller vårdkedjeinspirerad arbetsorganisation, representerar den senare ett exem-
pel på en organisation som bygger på de ursprungliga idéerna om att åstadkomma gräns-
överskridande arbetsorganisation genom integration av avdelning och mottagning.  

Men det finns ytterligare skäl till att välja ut just dessa två enheter. Med utgångspunkt 
från resultatet av intervjuerna utförda med cheferna för respektive verksamhetsområde, 
går det att ytterligare förfina de kriterier och frågeställningar som redovisas i kapitel 1. 
Om man utgår från frågan om förutsättningar för att processorientera verksamheten, finns 
skäl att anta att denna process försvåras av hindrande organisationsrutiner. Vilka är dessa 
organisationsrutiner och hur kan man inom organisationen arbeta för att undanröja eller 
åtminstone försvaga dessa hinder? Utifrån resultaten som redovisas i detta kapitel finns 
också skäl att anta att en rad faktorer, utöver faktiska möjligheter att delta i utvecklingen 
av organisationen, påverkar upplevelsen av delaktighet. Vilka är dessa faktorer och hur 
kan de hanteras inom organisationen för att åstadkomma ett framgångsrikt utvecklingsar-
bete? Detta kommer att undersökas vidare inom ramarna för de två fallstudierna nedan. 

Det är min uppfattning att dessa frågor kan belysas och i viss utsträckning besvaras ge-
nom att studera och analysera Nep- respektive infektionsenheten vid Sunderby sjukhus. 
Jag återkommer till denna analys och en redovisning av mina resultat i de kommande ka-
pitlen. Jag hävdar nämligen att det med utgångspunkt från dessa två fallstudier går att dra 
slutsatser om utvecklingen mot gränsöverskridande arbetsorganisation och processorien-
tering vid sjukhuset som helhet. Det är också möjligt att det går att dra slutsatser om pro-
cessorientering inom hälso- och sjukvårdsorganisationer generellt. Till denna diskussion 
återkommer jag i det avslutande kapitlet. 
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Kapitel 3 

Gränsöverskridande arbetsorganisation inom Nep-
enheten 
 

 
Den neuropsykiatriska enheten, i fortsättningen kallad Nep-enheten26, är hösten 2000, när 
de intervjuer som utgör det empiriska underlaget för denna fallstudie utförs, en nystartad 
enhet inom Barnhuset vid Sunderby sjukhus. Den var av skäl som jag återkommer till 
nedan inte med i planeringen av Sunderby sjukhus. Barnhuset nämns, som jag skriver i 
det inledande kapitlet i denna rapport, dock redan i de ursprungliga utredningarna och där 
skriver man alltså att dess tillkomst syftar till att ”sammanföra habiliteringen (utredning, 
behandling och träning av svårt handikappade barn och ungdomar) samt barn- och ung-
domspsykiatrin med övrig barnsjukvård” (Sjukvårdens organisation, s. 13). Detta för att 
tillgodose barn och ungdomars speciella behov av trygghet, närhet till föräldrar och pro-
fessioner som samverkar över olika gränser (Sjukvårdens innehåll, s. 22). Man skriver 
också att vården inom Sunderby sjukhus skall vara organiserad för att skapa förutsätt-
ningar för bred samverkan i team och att detta innebär att det såväl inom akut som plane-
rad sjukvård bildas team med utgångspunkt antingen från diagnos/problem och/eller me-
dicinsk specialitet (Sjukvårdens organisation, s.13). Med andra ord vill man att team ska 
uppstå med utgångspunkt från patienternas behov eller med utgångspunkt från indelning-
en av personal i medicinska specialiteter eller områden. 

Tillkomsten av Nep-enheten är ett exempel på det förra. I verksamhetsberättelsen för 
1999 framgår att bakgrunden till enhetens tillkomst är att barn och ungdomar med neuro-
psykiatriska störningar27 tidigare har kunnat utredas vid olika instanser inom landstinget, 
men att det inte funnits tillräckliga resurser eller någon organisation för uppföljning och 
behandling. För att hitta lösningar på dessa problem tillskapades alltså Nep-enheten. 
Uppdraget var, enligt verksamhetsberättelsen, att:  

 

• Organisera team för att utreda och behandla barn och ungdomar med neuropsyki-
atriska störningar. 

• Minska väntetiderna för utredning. 
• Bygga upp fungerande vårdkedjor. 
• Inhämta och sprida kunskap. Utgöra spetskompetens inom länet. 

 

Personalstyrkan vid Nep-enheten består hösten 2000 av tre psykologtjänster, en kurators-
tjänst, en förskolekonsulentstjänst och en halv speciallärartjänst. Utöver detta är barnläka-
re, barnpsykiatriker, sjukgymnast, logoped och arbetsterapeut i olika omfattning och på 
                                                 
26 ”Nep-enheten” utgör tillsammans med den barnpsykiatriska avdelningen 45 en enhet inom Barnhuset vid 
Sunderby sjukhus och är således egentligen ingen egen enhet. I vissa sammanhang kallas enheten också 
”Nep-teamet”, men i denna rapport väljer jag för enkelhetens skull till benämningen ”Nep-enheten”.  
27 Det handlar om störningar med diagnoser som autism, Asperger respektive Tourettes’ syndrom och 
damp/ADHD. 
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olika sätt knutna till enheten. Enhetschefen är chef både för Nep-enheten och för persona-
len som arbetar vid den barnpsykiatriska vårdavdelningen, Avdelning 45. Organisatoriskt 
ingår man i barnpsykiatrin inom Barnhuset vid Sunderby sjukhus, som förutom Nep-
enheten och den barnpsykiatriska avdelningen också består av PBU. PBU har en egen 
enhetschef och är förlagt utanför sjukhuset i lokaler i Luleå och Boden. Barnpsykiatrin 
bildar också, som enda specialitet inom Barnhuset, en egen sektion och har följaktligen 
en sektionschef.  

Enheten är geografiskt belägen inom Barnhuset, i lokaler som planerats för en helt an-
nan verksamhet. Till följd av en översyn av barn- och ungdomspsykiatrin i Norrbottens 
läns landsting och den påföljande omstruktureringen av barnpsykiatrin i Luleå-Boden 
minskades nämligen antalet vårdplatser inom slutenvården från de planerade 14 till 6 
vårdplatser. Detta innebär att man i samband med överflyttningen till Sunderby sjukhus 
lade ned en av de barnpsykiatriska avdelningarna (Avdelning 46). Lokalerna, som alltså 
planerades för en vårdavdelning, blev alltså ”lediga” och togs i stället i bruk av Nep-
enheten, som ju ursprungligen inte funnits med i planeringen.  

Med utgångspunkt från de kriterier jag ställer upp i det inledande kapitlet i denna rap-
port, så anser jag att Nep-enheten är intressant såväl ur ett integrations- som ett integra-
tionsprocessperspektiv. För det första har man för enheten tydliga ambitioner att organi-
sera team med utgångspunkt från patienternas behov. Detta har ju genomgående varit nå-
gon sorts vård- och arbetsorganisatorisk ledstjärna under planeringen av Sunderby sjuk-
hus, åtminstone i idévärlden. Själva tillkomsten av enheten är ju också ett exempel på 
detta. Att man dessutom har i uppdrag att skapa fungerande vårdkedjor är ett tecken på att 
man försöker utveckla organisationen i riktning mot processorientering. Denna vårdkedja 
sträcker sig dessutom utanför den egna enheten, verksamhetsområdet och utanför sjukhu-
set. Man samverkar med exempelvis PBU, de olika kommunernas skolor, primärvården 
och andra sjukhus.  

För det andra är fallet intressant p.g.a. dess speciella integrationsprocess. Man skulle 
kunna tro att det i denna nystartade enhet inte på samma sätt förekommer liknande pro-
blem som i de enheter som slås ihop med andra sedan länge också etablerade enheter. I 
verksamhetsberättelsen framgår dock att man inom enheten, trots att den är helt ny, brot-
tats med problem som bl.a. har att göra med att medarbetarna kommer från olika kulturer. 
Sjukgymnasterna, logopeden och arbetsterapeuten som i olika utsträckning är knutna till 
enheten, är organisatoriskt knutna till habiliteringsenheten inom Barnhuset. Även om det-
ta inte är fallstudiens fokus, så är sammanslagningen av de barnhabiliteringsverksamheter 
som före överflyttningen till Sunderby sjukhus utfördes vid barnmottagningarna i Luleå 
respektive Boden samt vid Gammelängsskolan i Boden av betydelse för samverkan mel-
lan Nep-enheten och habiliteringsenheten.  

Detta är alltså grunderna för valet av Nep-enheten som undersökningsobjekt. Jag anser 
att Nep-enheten är ett fall genom vilket så gott som samtliga ambitioner beträffande ar-
betsorganisation, delaktighet och samarbetsmöjligheter kan beskrivas, belysas och i viss 
mån utvärderas. I vilken utsträckning lyckas man med att genomföra uppdraget att orga-
nisera team? Vilken betydelse har dess organisatoriska tillhörighet i Barnhuset och vilka 
förutsättningar ger Barnhuset för möjligheten att bygga upp fungerande vårdkedjor eller 
processer? Vilka motverkande krafter i termer av organisationsrutiner kan identifieras 
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och problematiseras? Hur uppfattar de anställda graden av delaktighet och hur ser integ-
rationsprocessen ut inom enheten?  

I beskrivningen nedan kommer jag att för att kunna besvara dessa frågor både att be-
skriva och analysera samverkan inom enheten och mellan enheten och andra enheter, 
främst habiliteringsenheten. Detta innebär att analysenheten inte enbart består av Nep-
enheten, utan också av de delar av habiliteringsenheten som samverkar med Nep-enheten. 

Det empiriska underlaget för denna studie består av 16 intervjuer. Jag har intervjuat 
dåvarande chefen för verksamhetsområde barn, verksamhetsområdets vårdchef, tre en-
hetschefer, en sektionschef och samtliga övriga personer som arbetar med utredningar 
som Nep-enheten ansvarar för (psykologer, läkare, kurator, sjukgymnaster, logoped, ar-
betsterapeut, skol- respektive förskolepedagog). Man kan säga att så gott som alla som 
arbetar med utredningar inom Nep-enheten och habiliteringen samt aktuella personer på 
ledningsnivå ingår i analysenheten. Analysen har gått till på så sätt att jag gjort en kod-
ning eller kategorisering av materialet och successivt kommit fram till de olika teman 
som jag presenterar nedan – olika kulturer, delaktighet vid planeringen av det nya sjukhu-
set, arbetsorganisation inom enheten och de enheter man samverkar med inom Barnhuset, 
olika utredningsmodeller och förutsättningar för samverkan och patient- eller processori-
entering.  

Redovisningen följer den analytiska uppdelningen i integration respektive integra-
tionsprocess, men i både denna fallstudie och den fallstudie som presenteras i nästa kapi-
tel presenteras integrationsprocessen först och integrationen sist av pedagogiska skäl. I 
slutet av detta och nästa kapitel samt i rapportens sammanlagda analys knyts dock säcken 
ihop med utgångspunkt från både utvärderingens kriterier och interventionens två delar.  

 
 
3.1 Integrationsprocess 

 
Detta att flera kulturer ska smälta samman och bilda en ny kultur i och med planering och 
flytt till ett nytt sjukhus har varit och är en komplicerad process inom sjukhuset som hel-
het. Flera enheter slogs samman i och med överflyttningen till Sunderby sjukhus, medan 
andra integrerades såväl organisatoriskt som fysiskt lång tidigare i syfte att effektivisera 
verksamheten. Man skulle troligtvis kunna beskriva flera av dessa processer som proble-
matiska, och även denna fallstudie visar att integrationen i Sunderby sjukhus var och är 
en långt ifrån oproblematisk process. Flera faktorer spelar roll i detta sammanhang. Nep-
enheten var som sagt var inte planerad som en del av Sunderby sjukhus, utan är ett resul-
tat av en utredning som bedrevs vid sidan om och som inte direkt har ett samband med 
sjukhusets tillkomst. Parallellt drevs en annan utredning om omstrukturering av barn- och 
ungdomspsykiatrin i Luleå och Boden. Följden blev att man inför flytten slog ihop en 
”stympad” barnpsykiatrisk avdelning med den nybildade Nep-enheten, åtminstone orga-
nisatoriskt. Dessa två enheter samarbetar endast i begränsad omfattning, även om de har 
gemensam enhetschef (och sektionschef) och ingår i den barnpsykiatriska delen av Barn-
huset, medan samarbetet mellan Nep-enheten och barnhabiliteringen är mer omfattande.  

Såväl processen som följde som ett resultat av att lägga ned den ena barnpsykiatriska 
vårdavdelningen som att slå ihop den habiliteringsverksamhet som tidigare bedrivits i 



 50

både Luleå och Boden, och främst vid Gammelängsskolan i Boden, var svår. När Nep-
enheten sedan bildas i början av 1999 uppstår en del svårigheter som jag tror kan ses som 
ett resultat av dessa processer. Svårigheterna tror jag också har sin bakgrund att de perso-
ner som skall börja samverka kommer från en mängd olika ställen. Kulturkrockar uppstår 
såväl inom enheten som mellan enheten och andra enheter. I detta kapitel beskriver jag de 
kulturella olikheter som jag menar präglar analysenheten. Jag beskriver också kortfattat 
personalens upplevelse av delaktighet i integrationsprocessen.  

 

3.1.1 Olika världar och syn på att integreras i sjukhusvärlden 

Det handlar om olika professioner som ska samarbeta, om kollisioner mellan olika syn på 
hur en utredning ska bedrivas och mellan företrädare för olika ”skolor”, om att några 
inom enheten först i och med överflyttningen till Sunderby sjukhus blivit integrerade i 
sjukhusvärlden, medan andra redan tidigare befunnit sig inom denna värld etc. Flera av 
de personer som arbetar inom Nep-enheten och habiliteringsenheten arbetade före till-
komsten av Nep-enheten och före överflyttningen till sjukhus vid habiliteringsenheten i 
Gammelängsskolan i Boden, en institution vid vilken man utredde och behandlade barn 
och ungdomar med funktionshinder. Vid Gammelänggskolan arbetade man också med en 
del av de utredningar som Nep-enheten arbetar med. Inför överflyttningen till Sunderby 
sjukhus fattades beslutet att flytta över denna verksamhet till Sunderby sjukhus, trots ett 
omfattande motstånd hos personalen. En del av personalen flyttades alltså över till den 
nybildade Nep-enheten, även om de flesta integrerades med habiliteringen vid Luleå och 
Bodens sjukhus, som tillsammans bildar en ny habiliteringsenhet inom Barnhuset i Sun-
derby sjukhus.  

En del av personalen har alltså sedan tidigare arbetat inom sjukhusvärlden, medan 
andra har funnits utanför, geografiskt och/eller organisatoriskt. Medan vissa – åtminstone 
de som arbetat vid Gammelängsskolan (och detta gäller både personal inom Nep-enheten 
och personal inom habiliteringsenheten) har varit organisatoriskt, men inte fysiskt och 
kanske inte ideologiskt, integrerade i sjukhusvärlden, kommer andra från exempelvis sko-
lan eller PBU. Synen på att integreras i sjukhusvärlden varierar också starkt. Enligt inter-
vjuerna var de som tidigare arbetade vid Gammelängsskolan starkt kritiska till att integre-
ras i sjukhusvärlden och till att förläggas till Sunderby sjukhus. De som tidigare arbetat 
vid andra arbetsplatser, t ex vid Luleå eller Bodens sjukhus, har antingen redan varit mer 
integrerade i sjukhusvärlden – såväl fysiskt, organisatoriskt som ideologiskt – eller inte 
varit motståndare till detta. Med detta inte sagt att deras integrering är helt oproblematisk. 
Det handlar även för denna grupp om att anpassa sig till en ny värld, en värld med andra 
rutiner, hierarkier, arbetssätt och framförallt normer. Att man ännu inte utvecklat gemen-
samma normer och värderingar inom Nep-enheten är för övrigt ett tecken på att en 
gemensam kultur ännu inte tagit form.  

 

3.1.2 Olika syn på sjukhusets tillkomst och placering 
Utöver ett motstånd till att integreras i sjukhusvärlden, går det att konstatera att det finns 
problem inom enheten och inom andra enheter som man samarbetar med, som har sin 
grund i olika syn på sjukhusets tillkomst och placering. Det är givetvis svårt att avgöra 
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hur stor del av motståndet eller synen på resultatet som präglas av just denna faktor och 
hur stor del som präglas av motståndet mot att integreras i sjukhusvärlden. Det är också 
möjligt att betydelsen av de olika typerna av motstånd varierar över tid, att sjukhusets 
placering tidigare var mer framträdande och att det nu är faktorer som har med arbetsvill-
kor och syn på patienternas situation som dominerar.  

Klart står dock att (om man även här ser samtliga personer/yrkeskategorier som arbe-
tar med utredningar som analysenhet) detta motstånd varierar beroende på tidigare ar-
betsplats och eventuellt bostadsort, samt upplevelser av resultatet. Men även här finns 
inte bara uttryck för detta motstånd, utan också för just motstånd som förklaring till pro-
blem inom enheten, både historiska och nuvarande problem. Med detta menar jag att, 
medan vissa ger uttryck för ett motstånd till sjukhusets tillkomst, menar andra att just det-
ta motstånd är en av orsakerna till samarbetsproblemen inom enheten. Detta att man inte 
tolkar omvärlden och de problem som finns på arbetsplatsen på samma sätt är avgörande 
för både samarbete och möjligheter till en ny kultur att utvecklas.  

 

3.1.3 Olika ”skolor” eller ideologier 
Intervjuerna pekar utöver dessa olikheter på att en bakomliggande konflikt eller kollision 
mellan företrädare för ett ”neuropsykiatriskt” respektive ett ”barnpsykiatriskt” synsätt 
präglar samarbetet inom enheten. Konflikten kan också uttryckas i termer av att ena läg-
ret representerar det mer neurologiskt medicinska, medan den andra fokuserar relationer 
och den sociala miljön, förmodligen såväl när det gäller att hitta förklaringar till störning-
arnas orsaker som på vilket sätt de ska behandlas. Dessutom förekommer åsikter om att 
benägenheten att ställa diagnos är beroende av vilket ”läger” man tillhör, även om det 
också finns tecken på att man inte är oenig när det gäller i vilken omfattning eller på vilka 
grunder man ställer diagnos. Men att vägen dit varierar är man också enig om. 

Utan att gå in på vad denna konflikt består i eller att bedöma huruvida den existerar el-
ler inte, konstaterar jag att den åtminstone existerar som förklaring till vissa samarbets-
problem. Med det menar jag att man förklarar orsaker till konflikter, händelser, samt 
frånvaron av lösningar på samarbetsproblem i termer av denna konflikt. Detta gäller 
främst förklaringar till de problem som uppstod under uppstarten av Nep-enheten, men 
också kvarvarande problem. Det finns också tecken på att inte alla uppmärksammar den-
na konflikt, och att av dem som gör det, upplever vissa att de inte är en del av konflikten, 
att de av olika skäl står mitt emellan.  

Exempel på problem som man förklarar i termer av denna konflikt eller kollision är 
olika sätt att påbörja en utredning, olika sätt att närma sig familjen, att skapa kontakter, 
olika syn på vilka insatser som ska göras inom behandlingsdelen samt som sagt var benä-
genheten att ställa diagnos. Ytterligare ett område som ger upphov till konflikter och som 
förklaras i termer av olika skolor eller ideologier är gränsdragningen mellan olika profes-
sioner.  

 

3.1.4 Delaktighet och samverkan 
När det gäller integrationsprocessen är, förutom själva sammanslagningsprocessen eller 
överflyttningen till Sunderby sjukhus, personalens delaktighet i denna process en viktig 
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del av denna utvärdering. En viktig aspekt är i vilken utsträckning de anställda upplever 
att de varit delaktiga i processen att planera sjukhuset. I detta sammanhang tror jag att 
tillkomsten och planeringen av både Nep-enheten, habiliteringen, och möjligtvis Avdel-
ning 45-46, samt Sunderby sjukhus i sig självt har betydelse.  

Beslutet att inrätta Nep-enheten hade som sagt var inte något direkt samband med till-
komsten av sjukhuset. Det innebär att de ursprungliga arbets- och utvecklingsgrupperna 
inom verksamhetsområde barn inte planerade eller bemannade enheten. Flera av dem 
som arbetar inom Nep-enheten eller habiliteringen deltog dock i planeringen av andra 
enheter, och en del av dem deltog också senare i en arbetsgrupp som arbetade med just 
Nep-enheten. Denna process verkar inte ha rönt något uttalat motstånd eller lett till upp-
levelser av brist på delaktighet i någon större utsträckning. Det är i stället uppstarten av 
enheten i Boden i början av 1999 som varit problematisk och i vissa fall lett till känslor 
av brist på delaktighet och utanförskap. Man hade inledningsvis svårt att få till stånd ett 
fungerande samarbete. Flera kategorier upplevde att de inte behövdes och drog sig därför 
undan mer och mer. Dessa känslor ”följde sedan med” till Sunderbyn. En hel del insatser 
har dock gjorts för att komma till rätta med de problem som alltså uppstod redan inled-
ningsvis; man har kopplat in konsult, personalen har fått handledning och man har delta-
git i diskussioner om hur problemen ska tacklas.  

Även om processen inom den övriga delen av barnpsykiatrin inte är av primärt intresse 
i denna fallstudie, visar intervjuerna på ledningsnivå att denna process var smärtsam för 
de inblandade. I detta sammanhang kan nämnas att det upplevdes som meningslöst att ha 
deltagit i planeringen av Avdelning 46, en avdelning som det till följd av ovan beskrivna 
utredning aldrig kom att ”följa med” till Sunderby sjukhus. Att de politiska besluten är i 
otakt med processen på organisationsnivå innebär även här minskad upplevelse av delak-
tighet. Jag uppfattar även beslutet att lägga ned Gammelängsskolan som ett exempel på 
detta.  

Som jag nämner ovan har flera personer deltagit i olika arbets- och utvecklingsgrupper 
i samband med planeringen av andra enheter inom Sunderby sjukhus. Även här går käns-
lorna och åsikterna isär. Att ha varit med i processen upplevs till viss del som en bra för-
beredelse inför flytten och sammanslagningen, trots att det man planerade inte realisera-
des i någon större utsträckning. Men även här tvingas jag konstatera att de negativa käns-
lorna är helt dominerande. I en del fall satt man med i grupper som detaljplanerade en 
verksamhet som aldrig blev av eller vars villkor av olika skäl förändrades efter detaljpla-
neringen. Detta har lett till att man upplevt den tid man lagt ned i dessa grupper som 
bortkastad, och att besluten fattades på en annan nivå, att ”man” aldrig haft för avsikt att 
ta till sig de synpunkter som kom fram. Man talar om det som hände i termer av en 
”pseudoprocess”, en ”fars” eller ett ”spel för gallerierna”.  

Dessa känslor av brist på delaktighet tror jag kan få konsekvenser för förändringsbe-
nägenhet och vilja att delta i utvecklingsarbete i framtiden. Jag tror också att det har kon-
sekvenser för förutsättningarna att lämna den gamla kulturen bakom sig och gå vidare.  

 

 
3.2 Integration 
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När det gäller de aspekter av interventionen som jag av analytiska skäl valt att benämna 
integrationen, är det, liksom i kapitel 2 ovan, vård- och arbetsorganisationen som ska ut-
värderas. Jag skriver inledningsvis i detta kapitel om syftet med tillkomsten av både Nep-
enheten och Barnhuset och kopplar detta till ambitioner om process- och patientorienter-
ing. I denna fallstudie spelar också tanken på team som organisationsenhet stor roll. Vilka 
förutsättningar ger arbetsorganisation, arbetssätt och det sätt på vilket man arbetar i team 
för en process- och patientorienterad organisation? Diskussionen tar sin utgångspunkt i 
de olika modeller man tillämpar för utredningar. 

 

3.2.1 Utredningsprocessen 
Till Nep-enheten kommer remisser från ett antal olika instanser; från PBU, från den 
barnmedicinska mottagningen inom Barnhuset, från andra sjukhus inom länet och från 
skolan. Sektionschefen berättar att det handlar om barn som har svårt att koncentrera sig, 
som är hyperaktiva och inte kan tillgodogöra sig undervisningen. Det handlar om pro-
blem som leder fram till diagnoser som autism, Asperger respektive Tourettes’ syndrom 
och damp/ADHD. När remissen kommer in till enheten, fördelas den i samband med en 
s.k. remisskonferens ut till en av enhetens tre psykologer. Dessa fungerar som handlägga-
re och har till uppgift att med utgångspunkt från patientens behov utse bästa möjliga team 
som ska arbeta med utredningen. Utredningen startar sedan med att psykologen träffar 
patienten och dennes familj. Olika tester och bedömningar görs sedan av olika professio-
ner under processens gång. Psykolog eller läkare gör utvecklingsbedömning, psykologen 
gör intelligenstest, läkare bedömer hur barnet relaterar i grupp och gör en motorisk un-
dersökning, pedagogen besöker barnet i skolan och gör ett utlåtande, om barnet har moto-
riska problem gör sjukgymnast och/eller arbetsterapeut bedömningar och om barnet har 
språksvårigheter kopplas logoped in. Denna process tar mellan ett halvt och ett och ett 
halvt år innan diagnos kan ställas.  

 

3.2.2 Olika modeller 

Man kan säga att det inom Nep-enheten tillämpas ett antal olika utredningsmodeller. Det-
ta innebär att de tre psykologerna, som har ansvaret för att bilda ett team kring varje pati-
ent, inte arbetar enligt en enhetlig eller fast modell, som ser likadan ut från fall till fall, 
utan att teamets sammansättning varierar. Detta stämmer överens med de mål man har 
ställt upp för hur team ska bildas och bör, genom att teamet på så sätt uppstår utifrån pati-
entens behov, innebära förutsättningar för ett mer process- och patientorienterat arbets-
sätt. Trots dessa fördelar går det att konstatera att detta system, eller kanske avsaknaden 
av system eller gemensam modell, ger upphov till en rad problem inom enheten och i re-
lation till dess samarbetspartners. 

Om man ser tillbaka på mitt resonemang om de olika kulturerna som ska smälta sam-
man till en ny kultur, så är detta med vilken modell man föredrar intimt förknippat med 
vilken kultur man kan sorteras in i (eller sorterar in sig själv i). Personal som tidigare ar-
betade vid Gammelängsskolan är vana vid att arbeta i enlighet med den modell som till-
lämpades där och för den gruppen tjänar denna modell utgångspunkt för diskussion om 
vilken modell som bör tillämpas här. Denna fasta modell – fast i meningen att samtliga 
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yrkeskategorier deltog vid så gott som alla utredningar och i den meningen att man hade 
fasta utredningstider och lokaler – kan ställas mot en eller flera inte lika fasta arbetssätt. 
För att förenkla diskussionen kan vi föra samman dessa arbetssätt till en flexibel eller 
icke-fast modell, trots att de varierar sinsemellan. Variationen står även här att finna i vil-
ken omfattning man kopplar in yrkeskategorier såväl inom som utanför enheten och i vil-
ket skede av utredningen dessa kopplas in. Variationen gäller också på vilket sätt man 
samverkar med familjer, skola och andra vårdgivare, som t ex PBU. Dessa variationer – 
mellan såväl som inom enheterna – beror både på vilken psykolog som ansvarar för ut-
redningen och på patientens behov.  

 

3.2.3 Olika modeller och syn på utredningarnas kvalitet 
Det finns alltså flera möjliga för- och nackdelar med detta system, förmodligen för såväl 
patienter som personal. Det är också möjligt att det på ett eller annat sätt har konsekven-
ser för utredningarnas kvalitet, men eftersom det inte är möjligt för mig att göra den be-
dömningen, kommer jag inte försöka mig på att göra det. Jag nöjer mig med att konstate-
ra att det finns åsikter inom analysenheten om att kvaliteten varierar beroende på vilken 
modell som tillämpas och att man uppnår helhetssyn i varierande utsträckning. Mot den-
na åsikt kan man ställa en också vanligt förekommande åsikt – nämligen den att samtliga 
modeller är bra och att var och en bör få arbeta på det sätt som passar, så länge patienten 
står i fokus. Och att så är fallet är man enig om.  

Det finns både åsikter om att det inte finns resurser att göra bra utredningar och om att 
de utredningar som görs blir bra. Man arbetar ambitiöst och utredningarna får helt enkelt 
ta den tid de tar – man hafsar inte igenom en utredning för att man ska hinna med flera. 
Mot detta kan man ställa synsättet att såväl väntetiden som tiden under utredning har be-
tydelse för kvaliteten och att man möjligen skulle kunna uppnå samma resultat även om 
man gjorde det snabbare eller på ett mer effektivt sätt, vilket i viss utsträckning hindras 
av samordningsproblem och eventuellt bristande resurser. Det finns också åsikter om att 
utredningarnas kvalitet kan vara sämre än de som utfördes vid Gammelängsskolan, sam-
tidigt som det finns åsikter om att de till vissa delar blivit bättre. En annan åsikt är att 
man lägger ned för mycket tid på utredningarna, vilket leder till att behandlingsarbetet 
blir lidande. Samtidigt är detta att man tar god tid på sig och ser familjen som en helhet 
något som man upplever bidrar till en god kvalitet.  

Bakom dessa olika åsikter om utredningarnas kvalitet ligger alltså det faktum att man 
inom enheten inte har en samstämmig syn på hur en utredning bör bedrivas. En del anser 
att standardiserade utredningar borgar för en god kvalitet, vilket kan ställas mot synsättet 
att god kvalitet innebär att teamens sammansättning kan och bör variera utifrån patientens 
behov.  

Det finns i analysenheten, även om man trots dessa skilda synsätt kan säga att man är 
enig om man utredningarna generellt håller hög kvalitet (men kanske inte effektivitet), 
alltså en del problem som jag tror går att koppla till ovan nämnda modeller. De yrkeska-
tegorier som kopplas in i utredningarna upplever att deras kompetens inte tas tillvara och 
att de inte får feed-back i den utsträckning de skulle önska. Detta att bara bidra med ”en 
tårtbit”, utan insyn i eller kunskap om helheten är något man återkommer till. Man upp-
ger det också problematiskt att man inte blir inkopplad i det skede av utredningen som 
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man skulle vilja. Dessutom upplever man en otydlighet när det gäller skälet till att man 
inte efterfrågas; beror det på samordningssvårigheter eller baseras det på ett beslut om att 
man av olika skäl inte behövs i utredningen?  

Detta att psykologerna givits ansvaret att bära ärendet, att påbörja utredning, koppla in 
de resurser som behövs och att slutföra utredningen är inte heller oproblematiskt. Det rå-
der viss förvirring och meningsskiljaktighet när det gäller mandatet att vara någon sorts 
arbetsledare, eftersom det inte är tillräckligt tydligt uttalat och delvis ifrågasatt av de 
andra kategorierna. Man menar att man som företrädare för ett annat kompetensområde 
skulle kunna ha en annan syn på vilka kategorier som bör kopplas in i utredningen.  

De olika modeller som tillämpas i enheten har som sagt var sin grund i ett antal fakto-
rer; man har olika bakgrund och syn på i vilken omfattning, i vilket skede och på vilket 
sätt övriga yrkeskategorier ska kopplas in i utredningen. Det finns dessutom uttryck för 
en skiljelinje mellan företrädare för barnpsykiatri och neuropsykiatri, samt en annan mel-
lan de som tidigare arbetade vid Gammelängsskolan och de som kommer från andra ar-
betsplatser; skola eller PBU. Detta har lett till svårigheter för den nya kulturen att formas. 

 

3.2.4  Olika professioner och olika syn på gränsdragning och kompetens 
Inom Nep-enheten arbetar en mängd olika professioner eller yrkeskategorier. Om vi även 
här i analysenheten inkluderar de kategorier som organisatoriskt tillhör habiliteringen, 
men samarbetar med enheten, har vi att göra med ett ansenligt antal yrkeskategorier. Des-
sa kategorier representerar på sedvanligt manér olika kompetens och kunskapsområden, 
olika ansvarsområden och arbetsuppgifter. Intervjuerna visar att många upplever fruktbar 
samverkan både inom de olika professionerna och mellan dem. Det upplevs som positivt 
att ha tillgång till en samlad, mycket bred kompetens inom området.  

Men det finns också tecken på att denna samverkan upplevs som problematisk och en 
av förklaringarna tror jag finns i det faktum att man inom analysenheten kan identifiera 
inte bara företrädare för olika professioner, utan också företrädare för olika syn på gräns-
dragning mellan de olika professionerna samt syn på den kompetens de besitter. När det 
gäller det sistnämnda, så är också upplevelser av brist på kunskap om de olika kompeten-
ser som finns inom enheten av betydelse.  

Flera av yrkeskategorierna upplever att deras kompetens inte tas tillvara, men de säger 
också att de inte vet varför deras kompetens inte efterfrågas. Flera förklaringar är möjliga 
och cirkulerar inom analysenheten; organisatoriska problem som leder till svårigheter att 
samordna flera yrkeskategorier inom ramarna för en utredning, bristande resurser eller ett 
resultat av vilja/ovilja att inkludera samtliga professioner i en utredning.  

Det finns också uttryck för olika syn på i vilken utsträckning och i vilket skede av en 
utredning som de olika yrkeskategorierna ska kopplas in i en utredning, och bl.a. detta 
resulterar i ett de olika utredningsmodeller jag beskriver ovan. Dessa olika synsätt kan 
också ses som uttryck för gränsdragningsproblem. Man är inte alltid överens om var den 
ena professionens ansvarsområde slutar och den andra tar vid. Gränserna är – som alltid 
när man har att göra med professioner vars ansvarsområden på olika sätt överlappar var-
andra – flytande och en källa till konflikter, maktkamp och olika s.k. professionalise-
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ringsstrategier28. Många av dessa gränsdragningsproblem kan också ha sitt ursprung i 
kollisioner mellan företrädare för de olika kulturer och normer som lever kvar inom ana-
lysenheten, och kan förklaras med att nya gränser är under utveckling. Detta är givetvis 
inte smärtfritt. Mest smärtsamt är det för den grupp som ser tillbaka på sin tidigare ar-
betsplats med saknad.  

 

3.2.5 Två enheter – ett team? 
Med utredningar som kommer till Nep-enheten arbetar alltså både personal från själva 
Nep-enheten och personal från habiliteringen; dvs. sjukgymnast, arbetsterapeut och logo-
ped. Från början hade dessa yrkeskategorier en fast koppling till enheten genom att vissa 
personer hade delar av sina tjänster förlagda där. Enligt de intervjuade hade dessa perso-
ner bl.a. upplevt uppstarten av Nep-enheten som svår och problematisk p.g.a. de kultur-
skillnader som finns inom enheten och dessutom upplevt det som svårt att hinna vara med 
på alla de möten och konferenser som ordnades inom Nep-enheten och att fördela sin tid 
mellan de två enheterna. Utöver detta upplevde man alltså också att den kompetens man 
besitter inte togs tillvara på det sätt man önskade. Ofta hade man inte heller kännedom 
om varför man inte kopplades in i en utredning. Man började prioritera den egna verk-
samheten inom habiliteringen. 

I maj 2000 förändrades organisation och arbetsdelning inom habiliteringen. I stället 
för att som sedan överflyttningen till Sunderby sjukhus bilda team kring varje patient, 
inrättades tre fasta team. Enligt denna ordning är enheten indelad i tre team, uppdelade 
utifrån patienternas bostadsort och/eller ålder. Detta innebär att man arbetar i två barn-
team (0-10 år) och ett ungdomsteam (11-20 år).  

Som ett resultat av ovanstående samarbetsproblem och organisationsförändringar 
inom habiliteringen beslutade habiliteringens enhetschef också att kopplingen mellan 
funktion och person inte skulle gälla fortsättningsvis för deltagande i Nep-enhetens ut-
redningar. I stället för att som tidigare tilldela en viss sjukgymnast, arbetsterapeut eller 
logoped arbetsuppgifter inom ramarna för en utredning, fördelas nu uppgiften utifrån den 
arbetsorganisation man infört inom habiliteringen. För Nep-utredningar som i och med 
införandet av denna ordning eller rutin skickas på remiss till habiliteringen innebär det att 
patientens ålder och bostadsort alltså numera är avgörande för vilken sjukgymnast eller 
arbetsterapeut inom habiliteringen som tilldelas ärendet29.  

Det finns tecken på att denna ordning har lett till att de samordningsproblem som 
fanns mellan enheterna har förstärkts. Från början deltog de associerade kategorierna från 
habiliteringen exempelvis vid behandlingskonferenser, men kanske p.g.a. att man redan 
då upplevde att man inte var en del av teamet, började man alltså prioritera den ”egna” 
verksamheten inom habiliteringen. Tendensen att göra denna prioritering har förstärkts av 
att man inte upplever att ens kompetens tas tillvara och att man inte kopplas in i utred-
ningar i det skede eller den utsträckning som man skulle önska. Remissförfarandet har 
sedan ytterligare förstärkt denna utveckling och inte lett till att den önskvärda ”teambild-

                                                 
28 Se exempelvis Fältholm (1998) för en beskrivning av strategier som barnmorskor riktar mot läkarprofes-
sionen. 
29 När det gäller logoped är det samma person, eftersom det bara finns en sådan inom habiliteringen.  
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ningen” har ägt rum. Denna teambildningsprocess kompliceras ytterligare av de tidigare 
diskuterade kulturskillnaderna.  

 

3.2.6 Ytterligare förstärkning av samordningssvårigheter 

Det är viktigt att konstatera att denna utveckling innebär ett sorts ”moment 22”. P.g.a. 
samordningssvårigheter försöker man inte anlita de associerade kategorierna (och even-
tuellt vissa kategorier inom Nep-enheten) i den utsträckning man skulle vilja. Detta att 
kategorierna inte anlitas leder till att de prioriterar den ”egna” verksamheten och som ett 
resultat av detta blir än mer otillgängliga. Detta agerande förstärker ytterligare tendensen 
att inte ens försöka koppla in de aktuella kategorierna. Samtidigt som man pekar på 
bristande resurser, att man skulle behöva utöka antalet timmar som respektive kategori är 
tillgänglig för Nep-enheten, utnyttjar man inte de resurser som finns, vilket alltså ytterli-
gare förstärker att de associerade prioriterar sin ”egen” verksamhet. Det bör även i detta 
sammanhang nämnas att de olika modellerna också leder till att de associerade kategori-
erna kopplas in i olika omfattning och i olika skeden av utredningen.  

Olika förklaringar till att de associerade kategorierna inte kopplas in i förväntad ut-
sträckning finns i omlopp, även om det finns en enighet om att remissförfarandet förstärkt 
den negativa utvecklingen. En förklaring är att man inte har fasta utredningstider eller ett 
fast team, en annan att logistiska problem ligger bakom. Det bör tilläggas att dessa pro-
blem inte bara existerar mellan Nep- och habiliteringsenheterna, utan till viss del också 
inom Nep-enheten. En annan förklaring är bristen på samordningsfunktion eller administ-
rativt stöd i form av mottagningssköterska eller -sekreterare.  

Oavsett förklaring går det att dra slutsatsen att tembildningsprocessen försvåras av att 
de två enheter som är inblandade i utredningsarbetet har icke-kompatibla eller icke-
harmonierande arbetsorganisation. Medan man inom Nep-enheten för närvarande i hu-
vudsak arbetar med flexibla, icke-fasta team, d.v.s. att bilda bästa möjliga team kring var-
je patient, men också i viss utsträckning med fasta team, arbetar man inom habiliteringen 
helt och hållet i fasta team. Samordningsproblem och knappa resurser inom habiliteringen 
leder också till att man prioriterar den egna verksamheten.  

 

3.2.7 Konsekvenser för kompetensutveckling inom teamet 
Detta att det inte längre är en viss sjukgymnast eller arbetsterapeut som arbetar med Nep-
utredningar, utan att ett större antal personer kopplas in i utredningen kan betraktas ur ett 
par olika perspektiv. Ur habiliteringens perspektiv kan tanken på att flera personer är in-
volverade i Nep-utredningar ha positiva konsekvenser eller t.o.m. vara ett mål i sig. Att 
samtliga arbetsterapeuter och sjukgymnaster får kunskaper och kunna utreda och behand-
la barn med neuropsykiatriska skador ses som positivt. Enligt detta synsätt är det då en 
fördel att så många som möjligt deltar i utredningar av Nep-patienter. Detta synsätt kan 
ställas mot det mer spridda synsättet att mängden utredningar man deltar i är avgörande 
för kompetensutveckling, och att det faktum att man delar ut arbetsuppgiften på ett större 
antal personer är negativt för Nep-enhtens möjligheter att fullgöra sitt uppdrag som ”spe-
cialistteam”. Enligt det förstnämnda synsättet är nuvarande system fördelaktigt med tanke 
på överlämnandet av patienterna till habiliteringsenheten. I och med att Nep-enheten ut-
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rett patienten, är ju den enhetens uppdrag i allmänhet slutförd och patienten slussas över 
till habiliteringen för fortsatt uppföljning fram till tjugo års ålder. Enligt det andra synsät-
tet är systemet måhända negativt med avseende på kompetens att utföra arbete som rör 
utredningarna specifikt. Till ett mycket kort resonemang om specialistkompetens kontra 
”generalistkompetens” och deras koppling till ett processorienterat arbetssätt återkommer 
jag i det sista kapitlet.  

 

3.2.8  Geografisk närhet – organisatorisk tillhörighet 
Nep-enheten och övrig associerad personal som arbetar med utredningar av barn med 
neuropsykiatriska skador tillhör inte samma organisatoriska enhet, men befinner sig  geo-
grafiskt eller fysiskt relativt nära varandra inom Barnhuset. Man sitter inte i samma kor-
ridor, men i lokaler i parallella korridorer som i och för sig inte är planerade för ständig 
rörelse mellan enheterna. Det faktum att man befinner sig inom samma ”hus”, några kor-
ridorer ifrån varandra borde innebära goda förutsättningar för ett gott samarbete. Det ver-
kar dock som att den spridda organisatoriska tillhörigheten till viss del motverkar de för-
delar den geografiska närheten för med sig eller skulle kunna föra med sig. Man menar t 
ex att ”möten måste ske i rummet, inte på remiss” och att man inte delar lokaler eller går 
och fikar tillsammans leder till att det inte blir någon teambildning. Vissa av de intervju-
ade menar att samordningsproblemen har sin grund i att man inte ”sitter tillsammans”. 
Även i detta sammanhang går det att göra kopplingar till det tidigare resonemanget om 
förekomsten av olika kulturer och normer. Geografisk närhet spelar större roll i vissa kul-
turer än i andra. 

Vilket som har störst betydelse – geografisk närhet eller organisatorisk tillhörighet – 
kan man ha olika åsikter om. Det står dock klart att det faktum att man befinner sig rela-
tivt nära varandra rent fysiskt i sig inte är tillräckligt för ett gott samarbete. Denna närhet 
motverkas, som jag ser det, av att det handlar om två enheter med icke-kompatibla ar-
betsorganisationer och av det faktum att man prioriterar olika patientgrupper.  

Om man ser patientflödet som en process, så innebär det faktum att ingen har den 
övergripande kontrollen över hela processen att de eventuella fördelar som lokaliseringen 
inom Barnhuset skulle kunna föra med sig, inte realiseras fullt ut. En av orsakerna till 
detta kan vara just att man inte fikar tillsammans och att man inte har några andra naturli-
ga mötesplatser inom Barnhuset. Att hela personalgruppen inte deltar vid olika typer av 
konferenser motverkar ytterligare de fördelar som den geografiska närheten skulle kunna 
föra med sig. 

 

3.2.9  Fysisk arbetsmiljö och lokalernas planering och utformning 
Många synpunkter på lokalernas utformning och åsikter om de tankar som man tror lig-
ger bakom planeringen av såväl arbetslokaler som personalutrymmen har kommit till ut-
tryck under intervjuerna inom Nep-enheten och habiliteringen. Även här har man åsikter 
om de fyra stora personalrummen, och en del av de intervjuade menar att byggandet av 
dessa rum bygger på en föreställning om människor som är felaktig. Man menar att man 
inte har behov av eller lust till att träffa nya människor i samband med att man tar en kaf-
ferast eller äter lunch, utan att man söker sig till dem som man redan känner eller arbetar 
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med. Sekretessbestämmelser gör att man inte kan prata om olika patientärenden inför al-
las öron och att man har behov av att göra just detta under rasten. Men det finns också 
åsikter om att det stora personalrummet är till fördel för Barnhuset som helhet, att det 
skapar närhet och förutsättningar för informellt samarbete mellan olika professioner och 
enheter. Det verkar dock som att man även här kan dra slutsatsen att det informella sam-
arbetet motverkas av knappa resurser och att man inom olika delar prioriterar den ”egna” 
verksamheten. Det kanske även i detta sammanhang går att dra slutsatsen att det infor-
mella samarbetet måste stödjas av någon sorts smörjmedel på organisatorisk och/eller 
ledningsnivå. Ett process- eller patientorienterat arbetssätt kan inte komma till stånd en-
bart genom att man samlar flera enheter inom samma hus eller bygger ett gemensamt per-
sonalrum. Om detta personalrum sedan inte utnyttjas av alla av olika skäl, kompliceras 
bilden ytterligare.  

Utöver detta finns åsikter om lokalerna både inom Nep- och habiliteringsenheten. 
Inom Nep-enheten är man relativt nöjd med lokalerna, trots att de inte var avsedda för 
den verksamhet som bedrivs där idag. Avdelningen var ju projekterad och planerad som 
barnpsykiatrisk vårdavdelning. Trots detta lades avdelning 46 ju ned i och med flytten till 
Sunderbyn och Nep-enheten fick ”ärva” lokaler som aldrig använts till det de var avsedda 
för. Detta har fört med sig en del problem som har att göra med att de rum som nu an-
vänds som kontor och samtalsrum är planerade som vårdsalar. Nattlampor sitter kvar 
ovanför de sängar som aldrig blev utplacerade, dörrarna medför lyhördhet mellan rum 
och korridor och både detta eller den dåliga akustiken är exempel på att rummen inte är 
vare sig planerade för eller anpassade till den verksamhet man bedriver där. Denna verk-
samhet handlar ju i stor utsträckning om möten och samtal med patienter och deras famil-
jer.  

Ett annat sorts missnöje handlar om bristen på förståelse för t ex de problem som dör-
rarna ger upphov till, eller det faktum att det var svårt att övertyga ansvariga om att ett 
testrum behövdes inom enheten, att det är viktigt att de barn man arbetar med slipper pas-
sera lokaler som på olika sätt stör barnen. Detta att man upplevt bristande förståelse för 
att lokalerna är arbetsredskap i enhetens arbete med familjer och patienter och att det där-
för är viktigt att skapa en miljö som inte vittnar om det faktum att man befinner sig vid ett 
sjukhus, är också exempel på kollisioner som uppstår när olika världar konfronteras med 
varandra.  

Trots dessa exempel är man alltså inom Nep-enheten relativt nöjd med de lokaler man 
fått ”ärva”, även om det även i detta sammanhang måste nämnas att man också ser tillba-
ka på lokalerna vid Gammelängsskolan med saknad. Detta gäller i ännu högre grad för 
dem som arbetar inom habiliteringen, men då jag inte undersökt detta närmare, nöjer jag 
med mig att konstatera att även lokalerna har betydelse för hur man tolkar och förklarar 
problem.  

 

3.2.10 Externa förutsättningar – interna problem 
Utöver att man ville samla utredningarna av barn med neuropsykiatriska skador till en 
och samma enhet, fanns ytterligare ett skäl till tillkomsten av Nep-enheten. Detta skäl var 
att minska väntetiderna för utredningar. Jag har inte skrivit mycket om detta vare sig i 
denna fallstudie eller i rapporten som helhet, men införandet av processorientering i indu-
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strin eller för den delen i den offentliga sektorn, är i stort sett alltid kopplat till ambitioner 
att förkorta genomloppstider, vårdtider eller väntetider. Det handlar om att öka den andel 
av tiden som producerar ett direkt värde för kunden och att exempelvis undersöka vilka 
stationer en patient passerar och huruvida detta är rimligt.  

Jag har inom ramarna för denna fallstudie själv inte undersökt vare sig väntetider eller 
”genomloppstider”, som ju är intimt förknippade. I 1999 års verksamhetsberättelse för 
Nep-enheten framkommer dock att man haft problem med långa väntetider, vilket be-
skrivs som ett resultat av att man ”ärvde” remisser från Gammelängsskolan och att man 
under det första året haft en stor tillströmning av nya remisser. För att hantera detta har 
man, enligt verksamhetsberättelsen ”tvingats prioritera små barn, barn och ungdomar 
med misstänkt autimspektrumstörning, samt barn som genomgår viktiga stadieövergång-
ar som t ex skolstart”. Intervjuerna visar att man trots detta inte anser sig ha uppfyllt den 
del av uppdraget som handlar om att minska väntetiderna för utredning. I stället har vän-
tetiden ökat och ligger på ungefär två år. Sektionschefen berättar dock att de barn som 
finns på väntelistan inte är obehandlade, utan att det görs utredningar i andra instanser, 
som barnmedicin, i skolan och PBU. Problemet är att man, exempelvis när det gäller barn 
med misstänkt autism, vill komma till Nep-enheten för en diagnos. En diagnos ger näm-
ligen barnet tillgång till resurser som assistent, följeslagare, avlastning, råd och stöd en-
ligt LSS30.  

Detta problem är också kopplat till Nep-enhetens uppdrag att ”utgöra spetskompetens 
inom länet”. Tillsammans med företrädare för PBU och andra enheter inom Barnhuset 
håller man under hösten 2000, då intervjuerna utförs, inom enheten på att utreda en neu-
ropsykiatrisk mellannivå. Bakgrunden till detta är att Nep-enhetens uppdrag är att både 
fungera som en specialistenhet på länsnivå och att utreda barn från Luleå och Boden som 
egentligen skulle gå att utreda på en lägre nivå. Det senare som ett resultat av att denna 
nivå är dåligt utvecklad inom närområdet. I och med detta fördes resurser över både från 
den dåvarande habiliteringen (Gammelängsskolan) och från PBU. Problemet är att man 
”drunknar” i utredningar som egentligen hör hemma på en lägre nivå, vilket leder till att 
man inte lyckas fullfölja sitt uppdrag som specialistenhet. Köerna har, i stället för att 
minska, alltså ökat. Utöver att man alltså arbetar med denna utredning, har man också 
inom enheten stramat upp kraven på de resmisser som kommer till enheten, och i vissa 
fall skickat tillbaka ofullständiga remisser eller remisser som inte hör hemma på denna 
nivå. Man har sammanställt dessa krav i ett dokument kallat Riktlinjer för remisser till 
Nep-enheten på Sunderby sjukhus. I verksamhetsberättelsen framgår också att man som 
ett sätt att försöka bygga upp fungerande vårdkedjor är att bistå remitterande instanser 
med råd eller kompletterande undersökningar. 

Utöver att vara intressant för möjligheterna att förkorta, om inte genomloppstiden, så 
åtminstone väntetiden, så pekar arbetet med en neuropsykiatrisk mellannivå på att ett 
framgångsrikt arbete med att processorientera en organisation ofta inte kan begränsas till 
den egna organisationen. Processen eller vårdkedjan sträcker sig betydligt längre än så. I 
det här fallet påverkas arbetet inom Nep-enheten av att andra instanser remitterar alldeles 

                                                 
30 LSS är en förkortning för lagen om stöd och service, enligt vilken alltså barn med vissa diagnoser har rätt 
till olika resurser. 
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för ofta till Nep-enheten, så ofta att de inte hinner ta hand om de fall som verkligen krä-
ver den spetskompetens man besitter inom enheten.  

 

 

 

3.3  Slutsatser 
 

Inledningsvis i detta kapitel skriver jag att man som ett resultat av denna fallstudie bör 
kunna besvara följande frågor: I vilken utsträckning lyckas man med att genomföra upp-
draget att organisera team? Vilken betydelse har dess organisatoriska tillhörighet i Barn-
huset och vilka förutsättningar ger Barnhuset för möjligheten att bygga upp fungerande 
vårdkedjor eller processer? Vilka motverkande krafter kan identifieras och problematise-
ras? Hur uppfattar de anställda graden av delaktighet och hur ser integrationsprocessen ut 
inom enheten? I detta avslutande avsnitt sammanfattar jag resultatet av fallstudien med 
utgångspunkt från dessa frågor. 

 

3.3.1 Barnhuset och förutsättningar att skapa fungerande vårdkedjor 

Om man ser tillbaka på de tankegångar som ligger till grund för Barnhusets tillkomst, så 
handlar det alltså om att sammanföra habiliteringen och barn- och ungdomspsykiatrin 
med övrig barnsjukvård. Med detta vill man kunna tillgodose barn och ungdomars speci-
ella behov av trygghet, närhet till föräldrar och av professioner som samverkar över olika 
gränser. Uppdraget som Nep-enheten fick i och med dess bildande var ju, som nämnts 
ovan, bl.a. att bygga upp fungerande vårdkedjor för utredning och behandling av barn 
med neuropsykiatriska skador. Trots att Nep-enheten inte fanns med vid planeringen av 
Barnhuset, torde dess organisatoriska och fysiska hemvist i just Barnhuset ses som och 
vara en förutsättning för att realisera ovan nämnda mål. Man kan också säga att det är en 
förutsättning för möjligheterna att utvecklas i riktning mot en patient- och processoriente-
rad organisation.  

När jag ställer frågan till de intervjuade om huruvida Barnhuset i sig skapar förutsätt-
ningar för Nep-enhetens möjligheter att fullfölja sitt uppdrag och för samverkan inom 
verksamhetsområdet, går åsikterna isär. En del intervjuade pekar på riskerna för att man 
bygger upp inre murar, och att det informella samarbetet inte förmår motverka de negati-
va effekterna av dessa murar. Man menar att det informella samarbetet i alltför hög ut-
sträckning är beroende av individernas förmåga och vilja att skapa förutsättningar för ett 
sådant. Det är också beroende av resurser. När man har brist på resurser, tenderar man att 
prioritera den egna verksamheten. Det finns också tecken på att man upplever bristen på 
tydlighet när det gäller vars och ens ansvarsområde inom Barnhuset.  

Samtidigt finns det åsikter om att närheten till andra enheter har förbättrat förutsätt-
ningarna för samverkan mellan olika enheter och professioner, att man känner en trygg-
het i att veta att man snabbt få hjälp av andra om det skulle behövas, att det är bra för pa-
tienterna att all barnsjukvård är geografiskt samlad till ett och samma ställe.  
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Ett processorienterat arbetssätt förutsätter att man i de olika delarna av processen arbe-
tar mot samma mål, att man inte delar upp patienterna i egna och andras. Det kanske ock-
så förutsätter någon sorts organisatoriskt smörjmedel. Jag menar med utgångspunkt från 
fallstudiens resultat att det finns anledning att diskutera om så är fallet, även om det också 
finns anledning att betrakta exempelvis bristande samordning som ett resultat av för små 
resurser. Men att prioritera den egna verksamheten leder måhända till högre effektivitet 
ur ett funktionsorienteringsperspektiv, men inte ur ett processorienterings- eller vårdked-
jeperspektiv. Detta illustreras ovan exempelvis av att man införde ett remissförfarande 
mellan Nep-enheten och habiliteringen. Trots att det är lätt att ha förståelse för denna åt-
gärd ur ett arbetsmiljöperspektiv, är det trots allt så att den förmodligen ledde till lägre 
effektivitet ur ett vårdkedjeperspektiv.  

Om vi i detta sammanhang tittar tillbaka på det resonemang jag för i kapitel 2 om ruti-
ner som motverkar övergången till en processorienterad organisation, så skulle man kun-
na säga att införandet av remissförfarande mellan Nep-enheten och habiliteringen är att 
betrakta som en sådan. Vid uppstarten av enheten var vissa personer från habiliteringen 
knutna till Nep-enheten på viss andel av sin arbetstid, förmodligen för att skapa förutsätt-
ningar för gränsöverskridande team och för att bygga upp fungerande vårdkedjor. Syste-
met med remisser innebär istället tydligt fokus på den egna funktionen, i stället för på 
vårdkedjan eller processen. Det skall dock påpekas att det inte är så konstigt att denna 
”återställare” eller motverkande rutin infördes. Som Hellqvist påpekar i sin avhandling är 
alltså den funktion/produktorientering som karakteriserar den traditionella klinikorganisa-
tionen en mycket djupt institutionaliserad integrerande rutin i sjukhuset och inom sjuk-
vårdens praktik. Jag har tidigare pekat på att det, trots att man lämnat den traditionella 
klinikorganisationen till förmån för en mer integrerande organisation, finns det tecken på 
att kombinationerna av tidigare kliniker i verksamhetsområden inte bryter mot denna tra-
dition. Införandet av sektioner är ett uttryck för detta. Inom Barnhuset har man vid denna 
tidpunkt i och för sig bara en sektion, den barnpsykiatriska, medan övriga barnläkare är 
samlade i någon sorts stab direkt underställda verksamhetschefen. I och med att teamö-
verläkarbegreppet togs bort, införde man i stället medicinskt planerings- eller ledningsan-
svariga för respektive enhet. Dessutom lever ju de tidigare klinikerna kvar i form av av-
delningar och mottagningar. Det är möjligt att denna organisation inte innebär ett tillräck-
ligt ”organisatoriskt smörjmedel” för att hindra inrättandet av motverkande rutiner som 
remissförfarandet.  

 

3.3.2 Fungerande team? 
En av de slutsatser man kan dra med utgångspunkt från fallstudiens resultat är att det fak-
tum att man inom habiliteringen arbetar med fasta team, medan man inom Nep-enheten i 
huvudsak arbetar med icke-fasta team, leder till att dessa två arbetsdelningsprinciper kol-
liderar i gränsytorna mellan enheterna och även inom Nep-enheten. Det som är bra för 
habiliteringen eller Nep-enheten är nödvändigtvis inte bra för vårdkedjan eller processen.  

Det finns två möjliga vägar att hantera de nackdelar som arbetssättet ger upphov till; 
antingen att man behåller denna flexibla modell och utvecklar den eller att man övergår 
till en mer fast, gemensam modell. Det finns flera möjliga fördelar med att arbeta enligt 
en fast modell med utgångspunkten att samtliga yrkeskategorier ska ingå i teamet. Flera 
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olika kategorier ser på patienten utifrån sina respektive perspektiv och bidrar genom den-
na överlappning till att man säkerställer en helhetssyn. Resultatet av utredningen verifie-
ras på så sätt inom ramarna för detta samarbete. En fast modell är också enklare att admi-
nistrera och samordna. Nackdelen är att den är mer resurskrävande och med icke-
kompatibel arbetsorganisation inom de två aktuella enheterna kanske inte möjlig att 
genomföra. Detta gäller i synnerhet om man ser det som ett krav att samma personer från 
habiliteringen kopplas in i utredningarna.  

Fördelen med en mer flexibel modell är att den leder till ett mer optimalt resursutnytt-
jande. Det är möjligt att den – om den skulle gå att genomföra trots de logistiska och or-
ganisatoriska hinder som kan identifieras – i högre utsträckning säkerställer ett patient- 
eller processorienterat arbetssätt. Den ligger också mer i linje med de mål som Lands-
tinget ställt upp för samverkan i team såväl inom sjukhuset som helhet som inom Barnhu-
set.  

 

3.3.3 En integrationsprocess präglad av kulturskillnader 
Trots att tillkomsten av enheten inte är ett resultat av en sammanslagning av sedan tidiga-
re befintliga separata enheter, präglas integrationsprocessen av problem med avseende på 
kulturskillnader mellan olika personalkategorier. Att starta något helt nytt visar sig i detta 
fall ändå innebära att ett ”kulturellt arv” från de olika arbetsplatser där utredningar tidiga-
re utfördes förs med in i den nya enheten, ett arv som påverkar möjligheterna att skapa 
samverkan i team, tvärs över professionella och organisatoriska gränser. Även upplevel-
sen av delaktighet präglas av dessa kulturella skillnader, men här har också beslut fattade 
på annan nivå betydelse. Ett sådant exempel är beslutet att lägga ned Gammelängsskolan. 
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Kapitel 4 

Integrerad mottagning och avdelning vid infektionsen-
heten 
 
 
I kapitel 2 skriver jag att man kan betrakta gränser mellan sluten och öppen vård som en 
av de organisationsrutiner som kan ses som ett av hindren mot att gå från en funktions- 
till en processorienterad organisation. Jag skriver också om att några av de ursprungliga 
idéerna om en teambaserad arbetsorganisation byggde på tankar om en integration av öp-
pen- och slutenvård. Mottagningar och avdelningar skulle integreras för att minska sår-
barhet och möjliggöra samarbete i team tvärs över dessa gränser. Men i stället för en ut-
veckling i riktning mot detta fick teambegreppt andra och varierande innebörder. Vid in-
fektionsenheten (som består av Avdelning 35 med 20 vårdplatser och en infektionsmot-
tagning) inom verksamhetsområde medicin vid Sunderby sjukhus arbetar man dock del-
vis enligt dessa ursprungliga tankar. I samband med planeringen och byggandet av Sun-
derby sjukhus arbetade man för att integrera infektionsavdelning och -mottagning såväl 
fysiskt som organisatoriskt. Syftet med denna integration är dels att genom mindre starka 
gränser mellan öppen och sluten vård förbättra upplevelsen av kontinuitet för patienten. 
Detta tyder på ambitioner att arbeta på ett mer patientfokuserat sätt. En annan – och minst 
lika viktig – del av syftet är att minska sårbarheten och öka flexibiliteten på personalsi-
dan. En del av personalen alternerar mellan att arbeta på avdelning och mottagning.  

Fallet väljs ut därför att det skiljer sig åt från det sätt på vilket team som arbetsform är 
infört inom andra enheter inom och utanför verksamhetsområdet. Syftet är att studera de 
förutsättningar som lokalerna och arbetssättet ger till samverkan, flexibilitet och patient- 
och processorientering. Ett annat syfte är att undersöka i vilken grad arbetssättet är sam-
stämmigt med de ursprungliga tankarna om team.  

Även i denna fallstudie fokuseras också enhetens integrationsprocess. Till skillnad 
från processen vid tillkomsten av Nep-enheten handlar det i det här fallet om en samman-
slagning med hudavdelningen som upphörde i samband med flytten till Sunderby sjuk-
hus. Syftet är att beskriva denna och andra organisationsförändringar samt personalens 
delaktighet i processen.  

Det empiriska underlaget för denna fallstudie består helt och hållet av intervjuer. Två 
verksamhetschefer, en vårdchef, en enhetschef, en sektionschef och fem sjuksköterskor 
inom enheten har intervjuats.  

 
 
4.1 Integrationsprocess: Organisationsförändringar, samman-
slagning och separation 
 

Inom infektionsenheten arbetar 14 sjuksköterskor och 6 undersköterskor som är under-
ställda enhetschefen. Vid avdelningen och mottagningen arbetar också ett antal läkare 
som tillhör sektion infektion. En av läkarna är sektionschef.  
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För personalen vid infektionsavdelningen påbörjades integrationsprocessen – liksom 
för all personal vid Luleå respektive Bodens sjukhus – flera år före själva överflyttningen 
till Sunderby sjukhus. Under 1990-talet planerades och byggdes Sunderby sjukhus samti-
digt som en rad förändringar både med avseende på organisation och bemanning genom-
fördes. Den dåvarande infektionskliniken slogs samman med ett antal andra kliniker vid 
båda sjukhusen och bildade verksamhetsområde medicin. Under en period kallades den 
tidigare infektionskliniken infektionsteamet för att senare döpas om till infektionsenheten 
respektive -sektionen. I och med detta förändrades också verksamhetens struktur för styr-
ning och ledarskap. Den tidigare funktionen avdelningsföreståndare ersattes av enhets-
chef med budget- och personalansvar för personalkategorin sjuksköterskor, undersköters-
kor och övrig personal. Funktionen klinikchef ersattes av sektionschef med medicinskt 
ledningsansvar och personalansvar för läkarkategorin. Medan klinikchefen tidigare varit 
direkt underställd sjukhusdirektören, blev sektionschefen underställd verksamhetschefen. 
I samband med ett sparbeting 1995 slogs dessutom infektionsavdelningen och –
mottagningen fysiskt samman med hudavdelningen och -mottagningen vid Bodens sjuk-
hus. Under en period arbetade alltså ”team hud” och ”team infektion” sida vid sida i 
samma lokaler, ett samarbete som i och med överflyttningen till Sunderby sjukhus upp-
hörde. I detta avsnitt beskrivs denna process kortfattat. 

 
4.1.1 Från kliniker till verksamhetsområden, sektioner och enheter 
Ovan beskrivs väldigt kortfattat de organisationsförändringar som på olika sätt präglat 
arbetet vid avdelningen och mottagningen. Övergången till sektion och enhet innebar ex-
empelvis att enhetschefen fick ett vidgat ansvar för både personal och budget, medan sek-
tionschefens ansvarsområde beskars jämfört med klinikchefens. Att dessutom – i stället 
för att som tidigare tillhöra en relativt liten mera fristående klinik – bli en del av ett större 
verksamhetsområde innebär också en viktig förändring, åtminstone när det gäller styrning 
och ledning av verksamheten. Någon av de intervjuade säger också att man ”på klinikti-
den var mera i sin egen värld och inte hade med de andra klinikerna att göra på samma 
sätt” och att man numera inte är lika främmande för varandra. Huruvida detta är ett resul-
tat av organisationsformen eller av förkortade avstånd till andra enheter inom verksam-
hetsområdet efter överflyttningen till Sunderby sjukhus är dock svårt att avgöra.  

Andra menar dessutom att infektionsavdelningen alltid varit lite ”utanför” inom verk-
samhetsområdet. Detta har inte förändrats sedan överflyttningen till Sunderby sjukhus, 
förutom genom att patienter från andra avdelningar inom verksamhetsområdet numera 
läggs in på avdelningen, särskilt under sommaren. Med detta följer ju ett annat sorts sam-
arbete med patienternas läkare som kommer från andra sektioner. En annan konsekvens 
av denna förändring är ett ökat avstånd till verksamhetschefen jämfört med till klinikche-
fen. Detta skulle kunna innebära sämre möjligheter till makt och inflytande för den en-
skilda anställda, men för det dagliga arbetet vid avdelningen och mottagningen verkar 
dock inte denna förändring särskilt betydelsefull.  

 

4.1.2 Sammanslagningsprocessen  
I samband med ett sparbeting 1995 slogs alltså dåvarande infektionsavdelningen och -
mottagningen ihop med hudavdelningen och -mottagningen. Sammanslagningen innebar 
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inte att man inom avdelningen delade på alla patienter, utan personalen var indelad i tre 
arbetslag; ett hud- och två infektionslag. Man utnyttjade dock vårdpersonalen över ”verk-
samhetsgränserna” vid personalbrist. Läkarna samverkade inte på detta sätt, utan arbetade 
inom sina respektive sektioner (infektion respektive hud). Samverkan inom mottagning-
arna var begränsad till den fysiska sammanslagningen, d.v.s. till att dåvarande infek-
tionsmottagningen flyttade in till hudmottagningen.  

Denna sammanslagning – som i och för sig var begränsad till fem år och upphörde i 
samband med överflyttningen till Sunderby sjukhus – upplevdes av de intervjuade som en 
relativt problematisk process. Det handlade om två verksamheter av delvis olika karaktär 
som skulle slås ihop. Skillnaderna mellan ”hud” och ”infektion” upplevdes som stora. 
Medan infektionsvård i första hand är att betrakta som en akut verksamhet, är verksamhe-
ten inom ”hud” planerad sjukvård av i många fall kroniskt sjuka patienter. Medan infek-
tionspersonalen ofta valt sin arbetsplats p.g.a. kortare vårdtider, har hudpersonalen valt 
sitt område för att man vill jobba pedagogiskt med kroniskt sjuka patienter, med deras 
egenvård31.  

Prioriteringar av respektive patientgrupp ledde i viss utsträckning till slitningar och 
konflikter. En av de intervjuade säger att hudpersonalen upplevde att infektionspersona-
len enbart prioriterade ”sina” patienter, medan en annan uppger att det i högre utsträck-
ning förväntades att infektionspersonalen skulle arbeta med hudpatienter, än tvärt om, 
eftersom infektionsvården ansågs mer specialiserad och teknisk32. Ytterligare en annan 
uppger att infektionspersonalen tyckte det var svårt att vårda hudpatienter när det behöv-
des och en annan att det de facto var ett problem med brister i kompetens när personalen 
roterade mellan hud- och infektionslagen. Utöver detta var personalen vid denna tidpunkt 
inte van vid att ”hjälpa varandra” genom att rotera mellan olika sorters avdelningar eller 
mellan avdelning och mottagning. Det kan ha varit dessa faktorer som ledde till att man 
inledningsvis hade svårt att hitta bra arbetsformer.  

Ytterligare en möjlig förklaring är det motstånd som man kände inför beslutet att byg-
ga det nya sjukhuset. Någon av de intervjuade beskriver det som att detta blev ”en 
gemensam fiende”. Om man uppfattade denna tillfälliga organisationsförändring som ett 
resultat av denna mer övergripande förändring, kan detta också ha försvårat sammanslag-
ningsprocessen.  

Även mottagningarna inom respektive verksamhet integrerades fysiskt. Inledningsvis 
upplevdes detta som svårt, eftersom detta innebar att man fick ”tränga ihop sig”. Redan 
under denna period skedde viss rotation mellan avdelning och mottagning och samverkan 
mellan personalen inom respektive mottagning, medan övrig infektionspersonal ”inte 
hade något med hudmottagningen att göra”.  

 

4.1.3 Separation 
Som nämns ovan skiljer sig infektionsenheten från flera andra enheter i och med att över-
flyttningen till Sunderby sjukhus i stället för sammanslagning, innebar separation från 
                                                 
31 Observera att denna beskrivning av skillnader mellan de båda personalgrupperna enbart bygger infek-
tionspersonalens upplevelser. 
32 Dessa utsagor representerar infektionspersonalens upplevelser av hudpersonalens attityder.  
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hudavdelningen. I och med överflyttningen till Sunderby sjukhus blev infektionsavdel-
ningen en renodlad avdelning. Flera av de intervjuade uppger att det, trots att man upp-
levt sammanslagningen som problematisk, var med viss sorg man skildes åt. Samman-
slagningsperioden som varade i fem år blev, trots de initiala svårigheterna, lärorik. Man 
fick exempelvis som infektionssköterska en ny kompetens genom att vårda en annan sorts 
patienter och man lyckades till slut bli ett fungerande arbetslag. En av de intervjuade 
uppger att hon, trots att det var skönt att bli ”egen” igen, saknar den konsultverksamhet 
som utvecklades mellan de två verksamheterna. Efter överflyttningen till Sunderby sjuk-
hus gör det geografiska avståndet mellan enheterna att detta inte fungerar på samma sätt 
som tidigare, enligt hennes uppfattning.  

 

4.1.4 Överflyttning och integration 
Trots att man i och med överflyttningen till Sunderby sjukhus inte slogs samman med 
någon annan enhet, utan alltså återgick till en tidigare organisationsform, uppger flera av 
de intervjuade att överflyttningen var svår och förvirrande. Vissa av de intervjuades be-
rättelser tyder dessutom på problem som påminner om de problem som uppstår vid integ-
ration av olika enheter. Detta kan ha sin grund i att man i samband med överflyttningen 
ökade andelen sjuksköterskor. Detta resulterade såväl i att en del av undersköterskorna 
inte följde med till Sunderby sjukhus som i att ett antal nya sjuksköterskor började tjänst-
göra inom enheten. Enligt intervjuerna hann dessa tillkommande sjuksköterskor inte 
”skolas in” samtidigt som man inte heller skapade nya, gemensamma rutiner. ”Vi bara 
flyttade och satte oss i lokalen och började jobba”, säger en av de intervjuade. Detta 
komplicerades av att det, enligt de intervjuade, uppstod praktiska problem i samband med 
att man flyttade in. Trots att man i förväg hade kommit överens om var saker skulle vara 
placerade och vad man kunde förbättra och trots att några åkte till avdelningen i förväg 
för att ställa i ordning lokaler och utrustning, så fanns det ingen logik i hur saker var pla-
cerade. Eftersom patienterna började komma samma dag som personalen – inklusive de 
nya – kom dit, så fanns heller ingen tid till att rätta till bristerna. ”Kaotiskt” och ”psykiskt 
ansträngande” är ett par av de omdömen som kommer fram i intervjuerna om denna för-
sta tid vid Sunderby sjukhus, samtidigt som det upplevdes som stimulerande att vara med 
och starta något nytt.  

 

4.1.5 Delaktighet i integrationsprocessen  
När det gäller integrationsprocessen, så är de mål man ställt upp för personalens delaktig-
het i utformning av vård- och arbetsorganisation viktiga att utvärdera. Inom infektionsen-
heten hade personalen möjlighet att engagera sig i såväl arbets- som utvecklingsgrupper. 
Av de intervjuade var dock endast en engagerad i någon av dessa grupper. Övriga uppger 
att de hade möjligheten, men att de av olika skäl valde att inte engagera sig. Flera säger 
dock att de har intryck av att ”åsikter sopades under mattan” och att man inte lyssnade till 
vad arbetsgrupperna kom fram till. De har intryck av att det mesta redan var bestämt, och 
att olika direktiv satte ramar för möjligheten till inflytande. Den person som faktiskt en-
gagerade sig säger att det kändes möjligt att utöva inflytande under själva processen, men 
att resultatet sedan visade något annat. Detta ledde till besvikelse. En annan refererar till 
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kollegor som också var med och engagerade sig, men som, när de såg resultatet, också 
blev besvikna.  

Dessa utsagor gäller dock endast delaktigheten i utformningen av lokaler. När det 
gäller delaktighet i och inflytande över utvecklingen av vård- och arbetsorganisationen, 
så är det svårt att göra något samlat omdöme. Frågor om processorientering, patientfoku-
sering, samarbete i gränsöverskridande team genererar inte svar som tyder på delaktighet 
i formandet av något nytt. Delaktigheten sträcker sig till att arbeta fram och fastställa ru-
tiner för arbetet vid det nya sjukhuset, till att lösa praktiska problem och till att få till ett 
fungerande samarbete i de olika arbetslag, -team eller -grupper som uppstått under pro-
cessens gång. Mitt intryck är att det inte rör sig om processer som alltid har sin förank-
ring ”på golvet”, utan att det handlar om beslut som fattas på en nivå för att sedan imple-
menteras på en lägre. Personalen blir då visserligen delaktig i att ordna verksamheten en-
ligt dessa beslut och/eller direktiv. Exempel på detta är sammanslagningen av hud- och 
infektionskliniken och till viss del även överflyttningen till Sunderby sjukhus och de pro-
blem som uppstod som en följd av detta. En process skiljer sig dock från övriga och det 
är avskaffandet av det traditionella rondsystemet. Intervjuerna tyder inte på att det här 
handlar om ett direktiv, utan om en process som drivits av de anställda – åtminstone av 
sjusköterskorna.  

Sammanfattningsvis kan man säga att avdelningen – trots att man i samband med 
överflyttningen till Sunderby sjukhus alltså inte, likt en del andra avdelningar, slogs ihop 
med annan befintlig avdelning – genomgick en relativt komplicerad integrationsprocess. 
Att man under flera år före själva överflyttningen till det nya sjukhuset var föremål för 
omfattande förberedande organisationsförändringar tror jag komplicerar attityden till och 
upplevelsen av de ytterligare organisationsförändringar som genomfördes i samband med 
flytten.  

 

 
4.2 Integration 
 
 
Vilka förändringar har ovan beskrivna integrationsprocess lett fram till vid infektionsav-
delningen och mottagningen? Jag skriver ovan bl. a. att enheten skiljer sig åt från det sätt 
på vilket team som arbetsform är infört inom andra enheter inom och utanför verksam-
hetsområdet och att syftet är att studera de förutsättningar som lokalerna och arbetssättet 
ger till samverkan, flexibilitet och patient- och processorientering.  

Utifrån de intervjuer som utförts inom ramarna för denna fallstudie, går det att identi-
fiera åtminstone en förändring som kan betraktas som steg i riktning mot en patient- och 
processorienterad organisation och det är den arbetsorganisatoriska och fysiska integra-
tionen av mottagning och avdelning. Denna integration tillsammans med ett antal andra 
förändringar, som t ex ökningen av andelen sjuksköterskor, men också en ökad arbetsbe-
lastning, har på olika sätt påverkat personalens arbetsmiljö. Man har också flyttat till ett 
helt nytt sjukhus med nya lokaler, vilket har haft såväl positiva som negativa konsekven-
ser. Nedan beskrivs dessa förändringar och dess konsekvenser.  

 



 69

4.2.1 Ökning av andelen sjuksköterskor 
Det finns två arbetslag vid infektionsenhetens vårdavdelning; gul respektive blå. Sjukskö-
terskor och undersköterskor tjänstgör i stort sett vid en av dessa ”sidor”, utom vid helger 
eller frånvaro då man flyttar personal mellan lagen. Läkarna är också knutna till ettdera 
arbetslaget, även om de i högre utsträckning av olika skäl arbetar vid båda sidorna. Man 
arbetar med ett system med patientansvariga sjuksköterskor, vilket innebär att varje pati-
ent bara behöver träffa ett begränsat antal sjuksköterskor och varje sjuksköterska ansvarar 
för ett begränsat antal patienter (maximalt tre), även om hon/han måste hjälpa till med 
flera. Enligt de intervjuade fungerar dock detta system inte fullt ut. En av de orsaker som 
anges är att avdelningen är underbemannad. 

Som nämns ovan ökade man alltså i samband med överflyttning till Sunderby sjukhus 
andelen sjuksköterskor och skar därmed ned andelen undersköterskor. När bemanningen 
för Sunderby sjukhus fastställdes beslutades alltså att relationen undersköterskor-
sjuksköterskor, som då var 50/50, skulle ändras till 30/70 (vilket innebär 6 undersköters-
kor och 14 sjuksköterskor). Detta innebär bland annat att inga undersköterskor arbetar 
nattetid. Ingen av undersköterskorna är heller knuten till mottagningen, men arbetar ändå 
där vid behov.  

Processen med att skära ned antalet och andelen undersköterskor skapade, enligt de in-
tervjuade, både ångest och oro vid avdelningen. Detta var smärtsam process, kanske i 
synnerhet för de närmast berörda, men förändringen påverkar också arbetet för dem som 
är kvar vid avdelningen. Utöver att flera arbetskamrater inte följde med till det nya sjuk-
huset, så påverkar det den samlade kompetensnivån, men också arbetsdelning och arbets-
uppgifter för de kvarvarande. Även här handlar det om både positiva och negativa effek-
ter, även om det som av en del upplevs positivt, kan upplevas som negativt av andra. 
Samtidigt som man t ex upplever det som positivt att den allmänna kompetensnivån höjts 
och att ”alla kan göra allt”, så finns det en del tidigare undersköterskeuppgifter som är 
svårare att organisera. Man upplever det alltså positivt att ”en person inte behöver springa 
och hämta en annan för att sätta ett dropp eller för att någon vill ha värktabletter”, samti-
digt som förrådsbeställningar, omläggningar och arbete som har med patienternas mat att 
göra inte prioriteras. De kvarvarande undersköterskorna är för få för att göra detta arbete 
själva. En av de intervjuade menar dock att problemet inte är att undersköterskorna är för 
få, utan att den totala personalstyrkan är för liten. De intervjuade pratar om en mer pres-
sad arbetssituation. 

Att den allmänna kompetensnivån höjts genom den ökade andelen sjuksköterskor upp-
levs alltså som positivt, samtidigt som det skapar en del problem och förskjutningar när 
det gäller gränsdragningar mellan de två yrkeskategorierna. En sjuksköterska menar att 
varken undersköterskor eller sjuksköterskor har hittat sina yrkesroller efter denna föränd-
ring. Hon menar att det är viktigt att inse att ”vi inte alltid kan ropa på en undersköterska 
som ska göra något vi kanske själva inte gjort”, medan en annan berättar om missnöje 
från undersköterskornas sida för att ingen av sjuksköterskorna exempelvis beställt smör. 
En annan frågar sig varför undersköterskorna inte kan fortsätta göra det som de alltid har 
gjort och menar att omvårdnad är så mycket mer än att tvätta en patient. På detta är sjuk-
sköterskorna experter, menar hon. Ytterligare en annan menar att man som sjuksköterska 
inte bara vill dela ut mediciner, utan att man vill arbeta med ett helhetsperspektiv. Detta 
får man genom att också utföra uppgifter som tidigare utfördes av undersköterskor. Dessa 
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problem försöker man vid tidpunkten för intervjuerna komma tillrätta med genom att vid 
olika typer av möten diskutera samarbete och arbetsfördelning. Här handlar det alltså om 
problem som uppstått som ett resultat av förändrade relationer mellan sjuksköterskor och 
undersköterskor och i förlängningen av detta, tillkomsten av nya sjuksköterskor.  

Ökningen av andelen sjuksköterskor påverkar också samarbetet mellan läkare och 
sjuksköterskor. Ur ett läkarperspektiv skulle man kunna säga att det inte är någon fördel 
att sjuksköterskorna utför de arbetsuppgifter som undersköterskorna tidigare utförde, som 
t ex att bädda sängar, eftersom det innebär att sjuksköterska och läkare inte hinner prata 
med varandra och planera vården på samma sätt som tidigare. En av sjuksköterskorna 
menar att läkarna skulle behöva förstå sjuksköterskeprofessionen bättre, att man som 
sjuksköterska inte är ”läkarassistent”, utan expert på omvårdnad. Flera av de intervjuade 
menar dock att dessa problem mera har att göra med att antalet sjuksköterskor är för lågt, 
samtidigt som man är medveten om att enheten är en ”akutklinik” och att man inte kan 
vara bemannad för situationer med extremt stor patienttillströmning.  

 

4.2.2 Rondsystemets avskaffande 
Som jag nämner ovan har man inom avdelningen gått ifrån det traditionella rondsystemet, 
vilket innebär att sjuksköterskan inte längre följer med läkaren när denne går rond. Lä-
karna går alltså rond själva, och sjuksköterskorna går igenom patienterna på morgonen, i 
något som kallas ”sittrond”. Brist på tid för sjuksköterskorna anges som skäl till detta, 
men samtidigt menar en av de intervjuade att detta avskaffande av rondsystemet, som har 
en oerhört lång tradition, är ett tecken på ett öppet klimat. En av de andra intervjuade be-
rättar också att det förekommit häftiga diskussioner om detta och att man försökt hitta 
lösningar på problemet. Hon säger att hon prioriterar andra saker, men att man samtidigt 
missar mycket genom att inte gå rond. En del planer kan ju förändras när läkare och pati-
ent samtalar vid ronden, och detta måste man nu prata om efteråt, vilket kan vara svårt. 
Hon menar också att man skulle kunna effektivisera rondsystemet, att läkaren kunde gå 
tillbaka efteråt och prata med patienten om denne så önskar. Huruvida denna förändring 
kommit till stånd som ett resultat av ökad arbetsbelastning för sjuksköterskorna eller som 
ett resultat av en förändrad syn på sjuksköterskans yrkesroll och/eller profession är svårt 
att säga. Förmodligen handlar det om en kombination av båda dessa faktorer. Det kan 
också hända att förändringen har ett samband med den ökade andelen sjuksköterskor och 
en ”snäv” bemanning.  

 

4.2.3 Integration mottagning - avdelning 
Inom den dåvarande infektionskliniken började man redan under början av 90-talet se 
behovet av samverkan mellan öppen och sluten vård. I och med sparbetinget och sam-
manslagningen av infektions- och hudklinikerna 1995 hade man inte råd att ha personal 
som enbart arbetade dagtid vid mottagning. Man påbörjade personalsamverkan mellan 
avdelning och mottagning och såg, enligt enhetschefen, tidigt vinsterna med denna sam-
verkan och dess möjligheter till flexibilitet och till att bättre utnyttja resurserna. När man 
kom till Sunderby sjukhus lade man vissa tjänster som var avsedda för mottagningen i 
den gemensamma ”potten”. Personalen är nu uppdelad på två arbetslag. En av sjukskö-
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terskorna inom enheten arbetar enbart vid mottagningen, medan ytterligare fyra alternerar 
mellan avdelning och mottagning. Omfattningen av deras tjänstgöring vid avdelning re-
spektive mottagning varierar.  

Det som är unikt med enheten är, utöver personalens rotation, den fysiska integratio-
nen av mottagning och avdelning. Detta innebär att mottagningen och avdelningen har 
gemensam reception, att sjuksköterskeexpedition, arbetsrum och andra utrymmen ligger i 
direkt anslutning till varandra och till mottagningens väntrum, undersökningsrum etc. 
Syftet med denna integration är, enligt Kia Karlman33, utöver att skapa mindre sårbar 
personalförsörjning, att patienterna skall möta samma personal i såväl öppen som sluten 
vård. Detta möjliggör såväl en bättre arbetsmiljö som en högre grad av kontinuitet för 
patienterna. Hon menar (vid intervjun som genomförs före integrationen) att integratio-
nen av mottagning och avdelning förverkligar de ursprungliga ambitionerna för team och 
ett steg mot en mer processorienterad organisationsform.  

Frågan är huruvida dessa ambitioner realiserats och vilka effekter integrationen har 
fått för såväl personal som patienter. Intervjuerna pekar på både positiva och negativa 
effekter. Medan de positiva effekterna har sitt ursprung i såväl den fysiska som den ar-
betsorganisatoriska integrationen, är bedömningen att de negativa effekterna enbart har 
sitt ursprung i brister i lokalernas slutliga utformning.  

När det gäller arbetsorganisation och arbetsdelning vittnar intervjuerna om flertalet 
positiva effekter av rotation mellan avdelning och mottagning, både ur ett personal- och 
ett patientperspektiv34. Att patienterna känner igen personalen och att personalen har 
möjlighet att följa upp patienterna när de kommer på återbesök till mottagningen efter att 
tidigare ha varit inlagda upplevs som positivt. Eftersom man inom enheten tilldelar varje 
patient en patientansvarig sjuksköterska (och läkare), försöker den sjuksköterska som an-
svarar för en viss patient se till att hon/han arbetar vid mottagningen när patienten kom-
mer dit på återbesök. Detta upplevs som särskilt positivt när det gäller patienter med kro-
niska sjukdomar (t ex blodsmittade patienter) som regelbundet återkommer till avdel-
ningen. Kontakten med denna patientgrupp upplevs av flera av sjuksköterskorna som gi-
vande och som något annorlunda än arbetet med inlagda vid avdelningen. Utöver en för-
bättrad kontinuitet för patienterna, så upplevs alltså integrationen och rotationen mellan 
avdelning och mottagning som positiv p.g.a. vidgade arbetsuppgifter och arbetsinnehåll 
för personalen.  

En annan positiv effekt av integrationen är bättre samverkan och utnyttjande av kom-
petens. Före integrationen35 arbetade man enbart på avdelningen eller mottagningen un-
der ett arbetspass. Nu kan man i viss utsträckning ”hjälpa till” på mottagningen om det 
behövs, även om man är schemalagd för arbete vid avdelningen (eller tvärtom). Att inte 
vara ensam på mottagningen, att det alltid finns läkare eller avdelningspersonal som kan 
hjälpa till med provtagning eller inläggning av patienter upplevs som positivt. Kapacite-
                                                 
33 Kia Karlman  är verksamhetschef för verksamhetsområde laboratoriemedicin och intervjuas redan 1999 
med anledning av detta. Intervjun behandlade dock även hennes engagemang i planeringen av infektions-
enheten, i vilken hon deltog i egenskap av överläkare. 
34 Eftersom jag inte intervjuat patienter, är det personalens uppfattning om hur patienterna upplever denna 
integration som återges. Detta gäller generellt i rapporten.  
35 Denna integration skedde som tidigare nämnts i samband med flyttning från Boden till Sunderby sjukhus 
i januari 2000.  
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ten utnyttjas alltså på ett mer effektivt sätt. Detta innebär också att man får en bättre för-
ståelse för varandras arbeten och att man hjälps åt på ett bättre sätt.  

Frågan är vilken betydelse den fysiska integrationen har haft för detta. Skulle det ha 
varit möjligt att uppnå samma positiva effekter även om integrationen enbart varit av ar-
betsorganisatorisk karaktär och bestått i rotation av personal mellan avdelning och mot-
tagning? Intervjuerna tyder inte på detta. Flera av de intervjuade pekar på fördelarna med 
att vistas i samma lokaler och att denna fysiska närhet förbättrar förutsättningarna för 
samverkan. Samtidigt pekar man på flera negativa effekter av denna fysiska närhet. I Bo-
den låg mottagningen på våningen under infektionsavdelningen. Detta innebar att den var 
mer isolerad från den andra verksamheten, men också att man kunde arbeta mera ”i lugn 
och ro”. Samtidigt som man kan identifiera flera positiva effekter av att mottagnings- och 
avdelningspersonal arbetar sida vid sida vid expedition/reception, som kan ses som en 
sorts samlingspunkt, så finns negativa effekter. En av dessa effekter är att det blir en ”sur-
rig” miljö och att man som personal störs av aktiviteterna vid receptionen. En annan ef-
fekt är farhågor för att sekretessen äventyras. En av de intervjuade berättar att det i Boden 
fanns en expedition med en dörr som gick att stänga, och att det inte fanns någon risk för 
att obehöriga personer skulle höra något olämpligt. Det finns i och för sig möjligheter att, 
t ex när man pratar i telefon med en patient, gå in i ett litet ljudisolerat rum (där mottag-
ningssköterskan sitter), men flera av de intervjuade berättar om utbyte av information om 
patienter i den mer öppna miljön i anslutning till receptionen. Ytterligare en negativ ef-
fekt är att patienter som ska på besök till mottagningen tycker att det är konstigt att ingen 
kommer och tar hand om dem. Det kan nämligen vara så att all den personal de ser i re-
ceptionen arbetar på avdelningen och att mottagningspersonalen är upptagen med annat 
just då. 

För att återgå till frågan om huruvida de mål man hade för en integrerad mottagning är 
uppfyllda, så skulle man kunna dra slutsatsen att de till viss del är det. I de ursprungliga 
tankarna fanns dock ett resonemang om att också arbeta med team på ett sätt som kanske 
inte förverkligats, även om systemet med patientansvarig läkare och sjuksköterska och 
team som bildas kring patienter med t ex blodsmitta är ett steg i denna riktning. Det är 
dock möjligt att den sortens team hade kunnat bildas även utan integration mellan mot-
tagning och avdelning. Det står vidare klart att sårbarheten blivit lägre i och med att ett 
större antal personer arbetar både vid avdelning och mottagning. Än så länge rör det sig 
dock om ett tämligen begränsat antal personer (fyra sjuksköterskor). En sjuksköterska 
arbetar dessutom enbart vid mottagningen. Flera av de sjuksköterskor som idag arbetar 
vid avdelningen skulle kunna lära sig att arbeta också vid mottagningen, men detta skall 
ställas emot det faktum att det då skulle kunna bli svårigheter för personalen att bibehålla 
denna kompetens. Det får inte gå alltför länge mellan arbetspassen vid mottagningen och 
arbetspassen får inte heller vara för korta. En av sjuksköterskorna tycker att det är viktigt 
att inte vara borta för länge från avdelningen, medan en annan tycker att det är bättre att 
tjänstgöra en längre tid vid mottagningen varje gång. Båda framhåller vikten av kontinui-
tet som skäl för detta.  

En annan avsikt med att integrera avdelning och mottagning var ju just att skapa bättre 
kontinuitet för patienterna. För de patienter som verkligen återkommer på besök till mot-
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tagningen36 kan man dra slutsatsen att denna möjlighet till kontinuitet innebär ökad kvali-
tet. Det är dock inte säkert att den patientansvariga sjuksköterskan verkligen tjänstgör vid 
mottagningen eller har möjlighet att lösgöra sig från arbetet vid avdelningen när detta 
återbesök sker. Läkarnas schema styr nämligen i hög grad tidpunkten för återbesök. Fler-
talet sjuksköterskor roterar dessutom inte mellan avdelning och mottagning, så än så 
länge är kontinuiteten begränsad. Upplevelsen av kontinuitet kan dock ökas genom att de 
patienter som kommer till mottagningen kommer tillbaka till sin tidigare avdelning och 
känner igen personalen. Men viktigare är säkert att de patienter som regelbundet åter-
kommer till mottagningen (kroniskt sjuka patienter) upplever kontinuitet.  

 

 

4.2.4 Lokalernas utformning  
När det gäller det fysiska resultatet av integrationsprocessen, d.v.s. hur lokalerna är ut-
formade inom infektionsavdelningen och –mottagningen, kan man säga att intervjuerna 
pekar åt ett och samma håll: man är nöjd med lokalerna å patienternas vägnar, men miss-
nöjd å sina egna och personalens vägnar. Och trots att man alltså är positiv till integratio-
nen av mottagning och avdelning, tycker man, som nämns ovan, att den fysiska integra-
tionen i form av gemensam reception för avdelning och mottagning inte har enbart posi-
tiva effekter.  

Samtliga intervjuade uppger att lokalerna är bra för patienterna och att vårdsalarna är 
fina. De är ljusa, fräscha och vackra med stora fönster som vetter mot sjukhusets entré-
område. De ligger i markplan och flera av dem har egen ingång direkt från sjukhusets ut-
sida, eftersom de är isoleringsrum. Rummen är bättre än i Boden med större och mer 
praktiska ytor. Som ett exempel nämns också toalettutrymmena som gör att det är lättare 
att duscha och hjälpa patienterna.  

Det är dock en helt annan sak när det gäller mer allmänna utrymmen. Här är man 
missnöjd med samtalsrum, sammanträdesrum, bibliotek, vilorum, personalrum, intag-
ningsrum, läkarexpeditioner, läkemedelsförråd och lagerutrymmen, som man tycker är 
för små och/eller bristfälligt planerade. Man är också missnöjd med att avstånden inom 
avdelningen är långa, att det blir mycket ”spring” i långa korridorer. En del av detta 
missnöje handlar om hur de olika utrymmena är placerade i förhållande till varandra, t ex 
läkemedelsförråden i förhållande till vårdsalarna, i flera fall brister som inte går att åtgär-
da. Andra brister har man åtgärdat på olika sätt sedan man kom till sjukhuset. Ett sådant 
exempel är det faktum att det inte fanns något personal- eller ”fikarum” inom avdelning-
ens väggar. Tanken var, precis som inom övriga delar av sjukhuset, att personalen skulle 
använda ett av de stora, med flera andra enheter, gemensamma personalrummen. I detta 
fall ett personalrum som är benäget inom verksamhetsområde medicin, men ändå geogra-
fiskt helt avskilt från infektionsavdelningen. Istället har man gjort om det som var avsett 
som konferensrum till personalrum. Man menar att det inte är realistiskt att tro att hela 
eller stora delar av arbetsgruppen skulle kunna lämna avdelningen för att dricka kaffe el-

                                                 
36 Det är långt ifrån alla tidigare inlagda patienter som återkommer regelbundet på besök till mottagningen. 
Många blir helt friska efter vård vid avdelningen och behöver sedan inte återkomma, åtminstone inte vid 
upprepade tillfällen.  
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ler äta någon annanstans. Då skulle verksamheten inte fungera. Andra exempel är sjuk-
sköterskeexpeditionen som man gjort om till konferensrum och bibliotek och bokhyllor 
som man placerat i korridorerna för att de inte får plats i läkarexpeditionerna. 

Utöver dessa brister, är det alltså brister som har att göra med den fysiska integratio-
nen av avdelning och mottagning som man pekar på. Detta att receptionen är gemensam 
för både avdelning och mottagning äventyrar, kanske p.g.a. dess utformning, sekretessen, 
samtidigt som den i viss utsträckning påverkar upplevelsen av service och arbetsro för 
personalen. Miljön med arbetsplatser och rådgivningsrum leder till hög ljudnivå och upp-
levs som ”rörig och lite väl öppen”. Innanför receptionen går man igenom ronder och ut-
växlar information om patienter, samtidigt som mottagningspatienter står och väntar på 
att bli omhändertagna. Detta kan alltså påverka såväl sekretess som upplevelsen av servi-
ce negativt. Dessutom är det en miljö som inte alltid ger den arbetsro som personalen 
skulle önska. Ett annat problem är av logistisk karaktär. Den person som har hand om 
kassan, har inte uppsikt över denna, utan patienten måste påkalla uppmärksamhet genom 
att ringa i en klocka. Så som sekreterarna är placerade i förhållande till receptionen, inne-
bär sedan förflyttning till kassan, att hon måste ”runda” hela rummet för att komma dit. 
Detta kanske hon gör 20 gånger per dag.  

Trots dessa upplevelser av brister i lokalernas utformning, poängterar dock personalen 
att patientutrymmena är bra och att ”detta är det viktigaste”. Att man prioriterat detta är 
alltså inte något man ifrågasätter, samtidigt som det som brister skapar en del arbetsmil-
jöproblem, problem som man alltså försökt lösa på olika sätt sedan ankomsten till Sun-
derby sjukhus.  

 

4.2.5 Ökad arbetsbelastning  
Vilka förändringar har överflyttningen till Sunderby sjukhus inneburit? Utöver separatio-
nen från hudavdelningen och helt nya lokaler37, talar man om en förändrad situation för 
dem som måste pendla och om ökad arbetsbelastning. När det gäller det senare menar 
man att en förklaring till den upplevda ökningen kan vara att de patienter som kommer 
till infektionsavdelningen är annorlunda jämfört med tidigare. Patienterna upplevs som 
fler till antalet, som äldre och sjukare och därmed mer vårdkrävande. De beskrivs som 
allt oftare dementa och ”i sämre skick” än tidigare. De intervjuade menar att denna för-
ändring inte enbart behöver vara ett resultat av överflyttningen till Sunderby sjukhus och 
någon pekar på att förändringen skett successivt. Och även om man även tidigare upplev-
de att patienttrycket ibland var högt, så varierade det. Nu beskrivs det som konstant. Man 
pekar på att den ökade patienttillströmningen kan vara att patienter, som egentligen skulle 
ha varit inlagda vid infektionsavdelningen, tidigare var inlagda på andra avdelningar vid 
Luleå sjukhus. ”Infektionsavdelningen är mer tillgänglig nu”, säger en av de intervjuade. 
En annan förklaring är att man sedan överflyttningen till Sunderby sjukhus inte längre 
vårdar barn, eftersom de tas om hand av ”Barnhuset”. Dessutom behandlas patienterna på 
kortare tid, vilket innebär att de som är inlagda är sjukare än tidigare. Ytterligare en för-
klaring som anges är att brister i vården som ges vid sjukhem och inom primärvården gör 
att de patienter som kommer till avdelningen är sjukare. Utöver detta har antalet vårdplat-

                                                 
37 Nedan beskrivs de intervjuades syn på de nya lokalerna. 
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ser ökat från 14 till 20, och eftersom detta ger utrymme för andra avdelningar att placera 
”sina” patienter på avdelningen, kan det utöver en ökad arbetsbelastning uppstå problem 
som har med bristande kompetens att göra.  

Dessa faktorer lyfts alltså fram som orsaker till en ökad arbetsbelastning, en pressad 
arbetssituation och som psykiskt belastande. Man pratar också om ett par fall av utbränd-
het och om att detta kan ha sin orsak i att man varit under så stark press så länge, så att 
”man när man väl kommit på plats faller ihop”. Den ovissa framtiden lyfts fram som en 
bidragande orsak till denna press. Att dessutom flyttas från sin invanda trygga miljö i an-
tingen Luleå eller Boden till en miljö ”där ingen känner sig trygg” bidrar också till stress, 
menat en av de intervjuade. Någon av de intervjuade säger dock att ”allt prat om stress” i 
sig påverkar personalen negativt.  

 

4.2.6 Sjukhusets tillkomst och placering 

Liknande åsikter finns om diskussionen om sjukhusets placering. En av de intervjuade 
säger att man pratar dagligen om resandet till och från sjukhuset. ”Nu får alla pendla och 
resa, både personal och patienter” säger också en av de intervjuade och detta sammanfat-
tar väl de åsikter som kommer fram i intervjuerna. Man menar att detta varken kan vara 
miljövänligt eller ekonomiskt. För dem som pendlar påverkas ju dessutom vardagen med 
längre resor till och från jobbet och högre kostnader. Det verkar dock inte som om dis-
kussionen om sjukhusets placering lett till någon konflikt – åtminstone inte någon varak-
tig – inom avdelningen. Men medan man verkar vara överens om att sjukhusets placering 
inte är optimal vare sig för personal eller patienter, går åsikterna isär när det gäller beslu-
tet att ersätta de två tidigare sjukhusen med ett. Någon pekar på att ”det aldrig hade gått 
att med två sjukhus i Boden-Luleå motivera neddragningar på andra håll i länet”, medan 
en annan menar att många undrar om ”det inte var slöseri med skattebetalarnas pengar att 
bygga ett nytt sjukhus”. En annan säger att det inte går att komma ifrån tanken att det var 
onödigt att bygga det nya sjukhuset, att det som fanns i Luleå och Boden var bra och att 
det blivit sämre för patienterna med längre köer och för lite personal. En annan säger att 
patienterna nog är missnöjda, men att de inte vågar klaga. Många av de patienter som 
kommer till just infektionsavdelningen eller -mottagningen är dessutom positiva. Ytterli-
gare någon annan talar om att personalen fortfarande känner sig hotad p g a ”den turbu-
lens som råder i länet”.  

Vid tidpunkten för dessa intervjuer är den kommande divisionaliseringen inte genom-
förd. Personalen har dock viss kännedom om huvuddragen i denna kommande föränd-
ring, även om man inte anser att det har någon betydelse för just infektionsenheten eller –
sektionen, eftersom den är den enda i Norrbotten. Man pratar också om att övergången 
till länsövergripande divisioner kan vara bra ur ett ekonomiskt perspektiv och nödvändigt 
för att få ett ”helhetsperspektiv på hela Norrbotten”.  

 

 
4.3 Slutsatser 
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Om man ser tillbaka på de ambitioner man hade inledningsvis för såväl integration som 
integrationsprocess, så går det att utifrån denna studie dra en del slutsatser som kanske 
inte enbart är giltiga för den avdelning vid vilken studien genomfördes, utan för sjukhu-
sets förändringsprocess generellt. Jag fokuserar nedan i huvudsak de slutsatser som går 
att diskutera i termer av patient- eller processorientering. 

 

4.3.1 Separation – återgång till en funktionsorienterad organisation? 
När det gäller integrationsprocessen, så är det främst de organisationsförändringar som 
genomfördes under resans gång som jag fokuserar. Jag beskriver ovan t ex hur man för 
att effektivisera verksamheten slogs samman med hudavdelningen. Det blev därför inte 
frågan om en sammanslagning utan om en separation när man sedan flyttade in i de nya 
lokalerna i Sunderby sjukhus. I sin avhandling beskriver Hellqvist just sammanslagning-
en av två vårdavdelningar (i det här fallet plastik- och handkirurgiavdelningen respektive 
brännskadeavdelningen vid Universitetssjukhuset i Linköping) som en förändring av de 
”integrerande sekundärrutinerna” och som något som kan tolkas som ett resultat av ett 
flödestänkande. Detta eftersom beläggningen på den aktuella brännskadeavdelningen är 
väldigt ojämn och för att det i och med sammanslagningen blev lättare att anpassa perso-
nalstyrkan efter beläggningen på avdelningen. Denna sammanslagning beskrivs, som i 
fallet med sammanslagningen av hud- och infektionsavdelningen, som konfliktfylld bero-
ende på olika kulturer, olika rutiner, kompetenskrav etc. Men till skillnad från samman-
slagningen av plastik- och handkirurgiavdelningen respektive brännskadeavdelningen i 
Hellqvists studie blev sammanslagningen av hud- och infektionsavdelningarna vid Bo-
dens sjukhus inte permanent. I en process- eller flödesorienterad organisation skulle man, 
med utgångspunkt från Hellqvist resonemang, kunna betrakta denna separation som en 
återgång till en mer funktionsorienterad organisation, som en sorts ”återställare”. Jag 
skriver detta trots att jag är medveten om de två avdelningarnas karaktär, deras olika pati-
entkategorier, deras olika kompetenskrav etc. Anledningen är att i en processorienterad 
organisation är det just den typen av gränser som måste utmanas och ifrågasättas. 

Det finns dock andra samordningsåtgärder vid infektionsenheten som verkar i en den 
riktningen. Ett exempel är de ortopedpatienter i behov av infektionsvård som vårdas vid 
avdelningen, och de patienter som vid överbeläggning vid andra avdelningar läggs in på 
infektionsavdelningen.  

 

4.3.2 Ökad grad av patient- och processorientering 

Som jag skriver inledningsvis är det ambitionen att luckra upp gränserna mellan sluten 
och öppen vård som gjorde att jag intresserade mig för avdelningen. Detta kan nämligen 
ses som ett steg i riktning mot ett mer patient- eller processorienterat arbetssätt. Syftet var 
ju dels att skapa bättre kontinuitet för patienterna och dels att genom arbetsorganisatoris-
ka förändringar skapa ett mindre sårbart system och en bättre arbetsmiljö för personalen. 
I bakgrunden fanns också idéer om att denna arbetsorganisatoriska och fysiska förändring 
skulle skapa förutsättningar för ett mer utvecklat samarbete tvärs över gränser mellan oli-
ka professioner och mellan sluten och öppen vård.  
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Det är tveksamt om vare sig den fysiska eller den arbetsorganisatoriska integrationen 
inneburit att man förverkligat de ursprungliga tankarna om arbete i team. Man arbetar 
visserligen i viss utsträckning i team bestående av patientansvarig sjuksköterska och läka-
re samt eventuellt annan personalkategori omkring vissa patientkategorier, främst blod-
smittade patienter som regelbundet återkommer till mottagningen. Det är dock svårt att 
avgöra om det var denna sorts samarbete som avsågs och vilken roll åtminstone den fy-
siska integrationen av mottagning och avdelning spelat för detta.  

När det gäller en ökad upplevelse av kontinuitet torde denna integration dock vara be-
tydelsefull, åtminstone för patienter som faktiskt är föremål för både sluten och öppen 
vård. Alldeles oavsett skillnader mellan olika patientkategorier, är det klart att integratio-
nen faktiskt tyder på att man arbetar på ett mer patientorienterat sätt. Utöver samverkan i 
någon sorts team eller arbetsgrupp kring vissa typer av patienter, lyfter flera av de inter-
vjuade fram patienten i olika sammanhang. En av sjuksköterskorna talar t ex om att arbe-
ta ”patientcentrerat” snarare än ”uppgiftscentrerat”. Vidare visar intervjuerna att man har 
förståelse för att man i utformningen av lokalerna prioriterat patienterna.  

Systemet med patientansvarig läkare och sjuksköterska är ett annat exempel på en tyd-
ligare patientfokusering. En av de intervjuade berättar att patientansvarig läkare och sjuk-
sköterska tillsammans med kurator, sjukgymnast och/eller arbetsterapeut bildar ett team 
omkring exempelvis HIV- och hepatitpatienter. Det handlar inte om ett fast team, utan 
om team som uppstår vid behov och utifrån patientens behov. Den intervjuade menar att 
man inte ens kallar detta team, men det handlar icke desto mindre om en typ av interpro-
fessionell samverkan i syfte att ge patienten bättre kontinuitet.  

Jag skriver ovan att detta att man avskaffat gåronden och istället infört en form av sitt-
rond kan ses som ett resultat av ökad arbetsbelastning för sjuksköterskorna eller som ett 
resultat av en förändrad syn på sjuksköterskans profession, Men det skulle också kunna 
ses som ett resultat av en mer patientorienterad vård. I sin avhandling skriver också Hell-
qvist att vid Universitetssjukhuset i Linköping fick flödesidéns patientfokuserade aspekt 
konsekvenser för rutinerna inom en av klinikerna. En av de rutiner som bröts var just gå-
ronden, på initiativ från sjuksköterskorna som menade att den inte var bra ur ett patient-
perspektiv, eftersom den upplevdes som påfrestande. Det låg dock också rationaliserings-
skäl bakom förändringen, precis som vid infektionsenheten i denna studie.  

Ytterligare ett annat exempel på en utveckling mot ett mer process- eller patientorien-
terat arbetssätt är ortopedpatienter som läggs in på infektionsavdelningen för att de har 
infekterade sår. 

Man skulle alltså kunna säga att integrationen av mottagning och avdelningen genom 
att gränserna mellan sluten och öppen vård försvagas, är ett sätt att sätta patienten i fokus 
att organisera sig delvis efter dennes behov. Att gå ett steg längre och betrakta detta som 
ett utslag av processorientering är dock att gå för långt, såtillvida att man inte med pro-
cessorientering menar just uppluckrade gränser mellan sluten och öppen vård. Min tolk-
ning är att man genom att processorientera sin verksamhet måste gå mycket längre än så.  

Det är dock möjligt att den sortens vård som ges inom infektionsavdelningen och mot-
tagningen och att den funktionsorienterade organisation som präglar sjukhuset generellt 
inte möjliggör mer än detta för närvarande. Trots detta skulle konceptet kunna utvecklas 
genom att ett större antal sjuksköterskor tjänstgör vid både avdelning och mottagning. 
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Det gäller dock att hitta ett optimalt antal ”roterande” sjuksköterskor, eftersom en alltför 
hög andel alternerande personal skulle kunna påverka både kontinuitet och kompetens 
negativt. Med detta menar jag att det kan bli svårt att upprätthålla kompetensen vid mot-
tagningen om man inte arbetar där tillräckligt ofta och länge. Dessutom kan kontinuiteten 
påverkas negativt om personalen ”kommer och går” vid avdelningen.  

Det är i sammanhanget också värt att notera att man, även om begreppet förekommer 
på ledningsnivå, inom avdelningen på verksamhetsnivå inte är familjär med begreppet 
process. Om detta beror på att de ambitionerna för detta inte blev mer än just idéer och 
ambitioner som sedan övergavs – antingen genom ett aktivt beslut eller genom att de helt 
enkelt ”tynade bort” – eller om det beror på att man inte lyckats föra ner dessa ambitioner 
och idéer i verksamheten, är svårt att säga. Klart står dock att det finns ett glapp mellan 
den retorik som kommer till uttryck på ledningsnivå och den verksamhet som bedrivs på 
en verksamhetsnivå. Ett samlat intryck är att det ju längre bort från ledningsnivån man 
kommer, desto mindre utslag har denna retorik lett till i form av aktiviteter. Detta kan 
kopplas till mitt resonemang i kapitel 2 om en frikoppling mellan prat och praxis.  

 

4.3.3 En förändringstrött organisation 
En annan övergripande slutsats är att detta handlar om en personalstyrka som på olika sätt 
visar tecken på ”förändringströtthet” eller -”utmattning”. Man har sedan början av 1990-
talet genomfört en rad förändringar som på olika sätt påverkat personalen. Som ett sätt att 
effektivisera verksamheten var man under en femårsperiod alltså sammanslagen med 
hudavdelningen. Under denna period förberedde man på olika sätt överflyttningen till 
Sunderby sjukhus, bl.a. genom en process som minskade andelen undersköterskor och 
ökade andelen sjuksköterskor. Utöver detta genomfördes under denna period en rad andra 
organisationsförändringar, som t ex övergången från kliniker till enheter och sektioner 
samt införandet av verksamhetsområden. När man slutligen år 2000 flyttade över till 
Sunderby sjukhus blev man återigen en ”egen” avdelning, man flyttade in i helt nya loka-
ler med integrerad avdelning och mottagning. Arbetsbelastningen och upplevelsen av 
stress ökade. Vid tidpunkten för denna studie står man inför ytterligare en förändring – 
införandet av länsövergripande divisioner38. 

 

                                                 
38 I skrivande stund är denna förändring genomförd sedan ett år, men eftersom den inte var det vid genom-
förandet av intervjuerna, kan jag inte uttala mig om huruvida detta har lett till några ytterligare förändringar 
vid infektionsenheten. Införandet av divisioner och denna åtgärds betydelse för Sunderby sjukhus beskrivs 
dock i det sista delprojektet i denna utvärdering som publiceras 2003.  
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Kapitel 5 
Övergripande slutsatser  
 

Det är nu tre år sedan Sunderby sjukhus invigdes och sedan det successivt började tas i 
bruk av anställda och patienter. Jag har inom ramarna för denna utvärdering under loppet 
av dessa tre år träffat många, men långt ifrån alla, som arbetar vid sjukhuset. Jag har mött 
människor som med stor generositet delat med sig av sina upplevelser och erfarenheter. 
Vilka är då resultaten av denna utvärdering? I detta avslutande kapitel upprepar jag inte 
alla de resultat som redovisas ovan i rapporten, utan fokuserar de delar som skulle kunna 
användas som underlag vid framtida beslut angående fortsatt organisationsutveckling i 
vid Sunderby sjukhus.  

 
5.1 Processorientering och team 
Om vi ser tillbaka på de kriterier som fastställs inledningsvis i rapporten, så har jag i hu-
vudsak fokuserat analyser av förutsättningar för och hinder mot att processorientera verk-
samheten. Studien visar också att en rad åtgärder de facto har vidtagits för att gå i denna 
riktning. Jag tänker då på en rad olika projekt som syftar till att just förändra samverkan 
kring olika patientgrupper, som t ex strokepatienter, barn med neuropsykiatriska problem, 
infektionspatienter etc., samt projekt som syftar till att öka den s.k. värdeskapande delen 
av processen, vilket de s.k. dagkirurgi respektive slutenvårdsprojekten är exempel på. Det 
finns fler exempel, säkerligen också sådana som inte redovisas i denna rapport. Utöver 
dessa projekt finns också flera exempel på organisationsförändringar som skapat bättre 
förutsättningar för ett mer process- och patientorienterat arbetssätt. Jag tänker t ex på 
övergången från kliniker till verksamhetsområden, införandet av enheter och sektioner, 
tillkomsten av Barnhuset och för den delen tillkomsten av själva sjukhuset.  

Resultatet av denna utvärdering är att man kommit en bit på vägen mot ett process- 
och patientorienterat arbetssätt, men att mycket återstår. Om vi ser på de projekt som ini-
tierats både på ledningsnivå och på verksamhetsnivå, så är problemet att det handlar om 
just projekt eller ”öar”. Jag för i kapitel 2 ett resonemang om en s.k. frikoppling mellan 
prat och praxis eller mellan retorik på ledningsnivå och praktik på verksamhetsnivå. Med 
detta menar jag att de mål man ger uttryck för på ledningsnivå  inte har lämnat tillräckligt 
tydliga spår på verksamhetsnivå. Visserligen finns det – som jag beskriver ovan – exem-
pel på eldsjälar som arbetar i riktning mot ett processorienterat arbetssätt, men jag menar 
att detta inte räcker. Att vänta på att dessa öar ska ge resultat i form av ringar på vattnet, 
är, menar jag, en fåfäng förväntan. Om man fortfarande vill arbeta i denna riktning är en 
mer tydlig målbild nödvändig, en målbild som förankras och kommuniceras till samtliga 
anställda. Annars stannar det just vid retorik eller ett prat helt frikopplad från de aktivite-
ter som äger rum på verksamhetsnivå.  

Jag skriver ovan att processer per definition löper tvärs över vertikalt definierade funk-
tioner. När det gäller de exempel på organisationsförändringar som beskrivs i rapporten, 
så är slutsatsen att vare sig tillkomsten av Sunderby sjukhus, övergången från kliniker till 
verksamhetsområden eller skapandet av sektioner eller enheter, innebär att de vertikala 
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gränser, som organisationen präglas av, utmanas. När det gäller åtgärden att införa sek-
tioner kan denna åtgärd ses som en återgång till en tidigare organisationsrutin som tidiga-
re utmanades i och med övergången från kliniker till verksamhetsområden. Dessutom är 
det så att de traditionella gränserna mellan medicinska specialiteter har styrt utformning-
en verksamhetsområdena, om än sorterade på ett litet annorlunda sätt. För att tala i Hell-
qvists termer, så bryter vård- och arbetsorganisationen vid Sunderby sjukhus därmed inte 
med rådande traditionella organisationsrutiner.  

Detsamma gäller de horisontella gränser som kommer till uttryck genom den för sjuk-
vården så speciella hierarkin mellan olika professioner. Dessa gränser är givetvis inte 
enkla att utmana och förändra, men det är nödvändigt att både beakta och hantera dem i 
arbetet mot en processorienterad organisation. Finns det gränser som, trots allt, skulle 
kunna utmanas? Är t ex den traditionella ansvars- och arbetsdelningen mellan sjukskö-
terskor och läkare något för alltid givet? Är uppdelningen och hierarkin mellan olika me-
dicinska specialiteter något oföränderligt?  

Det finns i denna studie också tecken på problem som har sin utgångspunkt i styrning-
en och ledningen av processer och detta går att koppla till det som Åhgren skriver i sin 
bok Vårdkedjan (1999). Han menar att ett sätt att åstadkomma bra förutsättningar för ett 
kontinuerligt utvecklingsarbete är att införa en matrisinspirerad organisation, där man 
kompletterar den nuvarande sjukvårdorganisationen med vårdkedjeledare. I detta fall 
skulle det handla om processägare eller -ledare. Åhgren menar att detta kan göras utan 
några radikala förändringar av sjukvårdsorganisationen och styrsystemen. Om man där-
emot också önskar fördela ansvar och befogenheter horisontellt, d.v.s. till vårdkedjorna 
eller processerna, måste detta ”understödjas av ett reformarbete som tar sikte på att för-
ändra organisationskultur och incitamentsystem” (s. 82). Jag menar att detta reformarbete 
är nödvändigt, men att det vid tidpunkten för denna studie inte tagit form vid Sunderby 
sjukhus. De försök till processorientering som beskrivs i denna rapport utförs inom ra-
marna för den funktionsorienterade organisationen. Ansvar och befogenheter fördelas 
inte horisontellt, utan vertikalt. Som jag skriver i kapitel 2 hade det exempelvis varit möj-
ligt att, i stället för att inordna läkarna i sektioner, organisera dem i någon form av pro-
cessteam, och att i stället för att utse sektionschefer, utse processledare. En förändring av 
organisationskultur som möjliggör denna utveckling är, menar jag, nödvändig.  

I denna studie undersöks också hur tillämpningen av en teambaserad arbetsorganisa-
tion har utvecklats under 1990-talet. Jag konstaterar att de team som beskrivs i de ur-
sprungliga utredningarna förutsätter en process- eller flödesorienterad arbetsorganisation. 
Jag konstaterar också att utvecklingen har gått från team som organisatoriska enheter till 
team som arbetssätt, att utifrån olika patientkategorier identifiera processer till vilka olika 
professioner kan knytas. Studien visar dock att man fortfarande inom vissa verksamhets-
områden ser team som komponenter inom sektioner, enheter eller verksamhetsområden, 
medan det finns ett behov av samordning som sträcker sig långt utanför dessa organisa-
tionsgränser. Jag hänvisar ovan till Egnell, som menar att den största förbättringspotentia-
len med ett processorienterat arbetssätt ligger i att identifiera och arbeta med flöden eller 
processer som löper mellan organisationer, inte internt inom organisationen. Här finns en 
stor förbättringspotential för vården inom hela Landstinget, menar jag. Det är möjligt att 
införandet av länsövergripande divisioner är ett steg i den riktningen. Flera av de inter-
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vjuade lyfter exempelvis fram behovet av samverkan med primärvård och andra vårdgi-
vare i länet.  

 

5.2 Patientorientering 

Jag har i denna rapport, åtminstone synbarligen, i huvudsak fokuserat personalen. Jag har 
inte intervjuat några patienter, utan enbart anställda. Men det kanske inte är så konstigt. 
Att utvärdera vård- och arbetsorganisation, om än ur ett patientperspektiv, förutsätter att 
de som verkar i organisationen kommer till tals. Jag hävdar dock att patientperspektivet 
har beaktats genom det processorienteringsperspektiv som lagts på i stort sett samtliga 
analyser av och resonemang om arbetsorganisation och arbetsmiljö. Att arbeta i riktning 
mot en processorienterad organisation leder, som jag skriver i kapitel 1, sannolikt till pa-
tientorientering, eftersom ”patienten är den vars behov processen ytterst ska tillgodose”.  

Det finns dock skäl för att påpeka att detta inte är självklart. Åhgren menar att hittill-
svarande processutveckling inom sjukvården har haft ambitionen att effektivisera och ra-
tionalisera verksamheten, vilket inte nödvändigtvis leder till att vården utvecklas för att 
tillgodose patienters önskemål och krav. Jag anser dock att de exempel på processorien-
tering som redovisas i denna rapport också har ett tydligt patientfokus. Det handlar inte 
enbart om att effektivisera verksamheten, utan också om att förkorta väntetider och vård-
tider, minska icke-värdeskapande tid för patienten, åstadkomma högre grad av kontinuitet 
och att bilda team utifrån patienternas speciella behov. Detta är såväl arbetet vid infek-
tionsenheten som vid Nep-enheten bra exempel på. Och även om jag inte har berört det, 
har flera av de exempel som berörs i rapporten en tydlig koppling till en strategi för kvali-
tetsutveckling. I slutrapporten för dagkirurgi- och slutenvårdsprocessen skriver man ex-
empelvis att kvalitetsaspekten ska utgå från ”Total Kvalitet” och att speciell vikt skall 
läggas vid faktorer som bemötande, information, delaktighet, tillgänglighet, planering, 
säkerhet och smärta.  

 

5.3 Lean production och processorientering ur ett personalperspektiv 

Det finns också skäl för ett resonemang om Sunderbyprojektet ur ett personal- och ar-
betsmiljöperspektiv. Det är viktigt att komma ihåg att Sunderby sjukhus är en kraftigt 
bantad organisation. Som ett resultat av interventionen krympte personalstyrkan från 
2700 till c.a. 2000 anställda. På samma sätt som man kan betrakta processorientering som 
ett organisationskoncept importerat från industrin, går det också att betrakta denna krafti-
ga reducering av personalstyrkan som ett liknande koncept, lean production eller mager 
produktion39. Gerd Lindgren skriver exempelvis att ”flera koncept från ’inne’-modeller 
på organisationsmarknaden har tillämpats, och också fått inflytande på bantnings- och 
effektivitetssträvandena inom landstingen” (s. 32). Planeringen av Sunderby sjukhus och 
inte minst beslut fattade om sjukhusets bemanning är ett exempel på just detta och jag 
menar att det finns skäl att diskutera de långsiktiga effekterna av åtgärder som syftar till 
att skapa just magra och effektiva organisationer. Effekter som att de anställda får negati-
va attityder till ledningen och organisationen, ökad centralisering och byråkratisering, 
                                                 
39 Se Lennerlöf (2000) för en beskrivning av och diskussion om verksamhetskonsekvenser i magra organi-
sationer.  
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ökad konfliktbenägenhet, större arbetsbelastning och stress, minskad motivation och läg-
re engagemang (Palm, 2000). Även om jag inte fokuserat detta i de två fallstudierna 
ovan, finns tecken på åtminstone hög arbetsbelastning och stress i båda fallen. Vid Nep-
enheten påverkas personalen negativt av långa väntetider och vid infektionsenheten be-
skrivs många av de arbetsmiljöproblem man vittnar om som ett resultat av för snäv be-
manning.  

Jag menar att det är nödvändigt att i analogi med detta resonemang betrakta process-
orienteringskonceptet. Lean production ses ofta som ett sätt att både effektivisera och 
göra organisationen mer flexibel (Palm). Det kombineras dessutom ofta med andra orga-
nisationskoncept. Ett sådant kan vara just att processorientera organisationen. I denna 
rapport har jag inte berört det faktum att, medan detta förmodligen är positivt för patien-
ten, kan det ha mindre positiva effekter för den anställda. I ett process- eller flödesper-
spektiv är det givetvis positivt att slå samman vårdavdelningar för ett optimalt nyttjande 
av vårdplatser och för att minska väntetider. För personalen kan detta dock innebära att 
verksamheter som inte har mycket gemensamt slås ihop och att perioder av lägre arbets-
belastning och de möjligheter detta ger till återhämtning försvinner. Om detta vittnar man 
t ex vid infektionsenheten, där man visserligen inte längre är sammanslagen med hudav-
delningen, men dit patienter från andra avdelningar skickas vid överbeläggning. Det är 
naturligtvis också så att nedläggningen av ett sjukhus har lett till en ökad effektivisering 
av vården, vilket givetvis är positivt, men som också leder till en ökad arbetsbelastning. 
Att patienterna upplevs som sjukare och i sämre skick är förmodligen ett uttryck för kor-
tare vårdtider, vilket också är positivt ur effektivitetssynpunkt. Även detta kan dock också 
leda till ökad upplevelse av stress för personalen, eftersom det innebär att arbetsbelast-
ningen inte bara är hög under vissa perioder, utan hela tiden. Detta är måhända priset or-
ganisationen betalar för nedskärningar och effektiviseringar.  

Att skapa en organisation som utgår från patienternas behov kan också innebära en 
motsättning mellan patienternas individuella behov av flexibilitet och personalens behov 
av (organisatorisk) tillhörighet och stabilitet. Att gå från en funktions- till en processori-
enterad organisation innebär ju just detta. I kapitel 2 finns ett exempel på detta i beskriv-
ningen av läkarnas tillfälliga organisatoriska hemvist. Det skulle också gå att föra ett re-
sonemang om detta ur ett kompetens- och lärandeperspektiv, där specialisten i den funk-
tionsorienterade organisationen kan ställas mot generalisten i den processorienterade, 
men den diskussionen lämnas till något annat sammanhang.  

Det finns också skäl för att vid införandet av en processorienterad organisation disku-
tera en motsättning mellan ambitionen att genom en mera ”löslig” organisation skapa och 
tillvarata variation och behovet att genom en mer hierarkisk, standardiserad och regel-
styrd organisation, reducera variation (Ellström, 2000). Jag skriver ovan att det finns två 
sätt att lösa samarbetssvårigheterna inom Nep-enheten samt mellan Nep- och habilite-
ringsenheten. Ett sätt är att skapa och införa en fast gemensam modell. Genom att reduce-
ra variation på det sättet, reducerar man dock också möjligheterna till flexibilitet och att 
bilda team utifrån patienternas individuella behov. Ett annat sätt är att arbeta med en 
icke-fast, flexibel modell för att tillvarata variation och flexibilitet. Problemet är att sam-
ordningsproblem gör denna modell mindre optimal ur resursnyttjandeperspektiv, vilket 
gör att fördelarna med en standardiserad arbetsorganisation kan överväga.  
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Trots detta resonemang om möjliga negativa effekter och kanske också en motsättning 
mellan personalens och patienternas behov och mellan standardisering och flexibilitet, 
finns inte skäl för att hävda att man inte borde fortsätta denna utveckling vid Sunderby 
sjukhus. Att försöka förkorta vänte- och vårdtider är självklart positivt. Resonemanget 
syftar till att tydliggöra såväl svårigheter som möjliga negativa effekter av denna typ av 
organisationsförändring.  

När det gäller lokalernas utformning, vittnar i stort sett samtliga intervjuade om att lo-
kalerna är bra ur ett patientperspektiv, men att personalutrymmena är mindre bra. De in-
tervjuade har dock förståelse för att patienterna prioriterats. Här finns ingen motsättning. 
Det finns i detta sammanhang dock skäl att nämna att de ambitioner man haft med avse-
ende på lokaler inte alltid gett det önskade resultatet. Det mindre antal stora personalrum 
med möjligheter till informella möten mellan olika personalkategorier som byggts vid 
Sunderby sjukhus, utnyttjas inte av alla. Man har behov av fikaraster och informella mö-
ten på t ex avdelningsnivå och har inte alltid praktiska möjligheter att gå i väg på gemen-
samma raster. Studien visar att man på flera avdelningar gör om rum som inte är avsedda 
för detta till fikarum.  

 

5.4 Delaktighet i och motstånd till förändringsprocessen 

Anna Lindberg skriver ju i sin rapport att personalen, trots att man hade höga ambitioner 
för deras delaktighet, upplevde bristande delaktighet (2000). Resultaten av denna studie 
pekar i samma riktning. Man upplever t ex att arbetet med att utveckla vård- och arbets-
organisation inte integrerades med planeringen av lokalerna eller med arbetet med sjuk-
husets bemanning. Det finns alltså kritik mot processens kronologi. Flera av de intervjua-
de talar också om arbetet i de olika grupper som planerade sjukhuset som ”förljuget” eller 
”bortkastat” eller som en ”pseudoprocess”. En av de orsaker som anges är otydliga eller 
diffusa direktiv eller att de verkliga besluten fattades på en helt annan nivå och vid en an-
nan tidpunkt.  

Måhända pekar detta resultat på att upplevelsen delaktighet i en politiskt styrd organi-
sation är komplicerad. Till skillnad från andra organisationer, påverkar ett komplicerat 
samspel mellan politiker, tjänstemän och professionella såväl möjligheterna att imple-
mentera ett beslut, som upplevelsen av delaktighet i denna process. Detta visar inte minst 
den del av studien som handlar om Barnhuset, där en rad politiska beslut undanröjde be-
tydelsen av personalens engagemang i planeringen av verksamheten.  

Andra faktorer som påverkar upplevelsen av delaktighet kan ses som ett uttryck för 
skillnader mellan olika kategorier med avseende på kultur och eller bakgrund. Att mot-
ståndare till tillkomsten av sjukhuset upplevde delaktighet i processen på ett annorlunda 
sätt än de som var positiva till det nya sjukhuset, är kanske inte förvånande.  

När det gäller integrationsprocessen, så går det också att, med utgångspunkt från stu-
dien, konstatera att det handlar om en inte helt problemfri process. Men, som jag skriver 
ovan, är detta inte konstigt med tanke på processens komplexitet. Att lägga ned två sjuk-
hus och flytta personal från dessa två sjukhus till ett nytt leder oundvikligen till problem 
som kan ha sin förklaring i skillnader med avseende på organisationskultur. De två fall-
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studierna visar hur komplicerade två, till synes okomplicerade, överflyttningar kom att 
bli.  

I samband med organisationsförändringar brukar man, utöver att analysera dem i ter-
mer av möjlighet till delaktighet och inflytande, också söka förklaringar till eventuella 
svårigheter i implementeringsfasen i personalens förändringsmotstånd. Jag refererar i ka-
pitel 2 till Hellqvist, som använder begreppet kollektiv låsning, och menar att denna lås-
ning, i stället för att enbart vara ett uttryck för individernas psykologiska rigiditet eller för 
en låsning mellan professionerna, är ett uttryck för organisationsrutiner. Trots att det 
finns tecken på att motståndet till sjukhusets tillkomst initialt påverkade upplevelsen av 
delaktighet, finns det alltså skäl att anta att problem med att processorientera organisatio-
nen har mindre med personalens motstånd att göra än med olika svårigheter att bryta upp 
och utmana organisationsrutiner. Ett praktexempel på detta torde vara systemet med re-
misser mellan olika enheter. Gränsdragningar mellan olika professioner, enheter, sektio-
ner, verksamhetsområden och mellan sluten- och öppenvård är andra exempel på organi-
sationsrutiner som styr hur människor är förbundna med varandra och som är svåra, men 
nödvändiga, att utmana. 

Mot detta resonemang kan man givetvis ställa det faktum att Sunderby sjukhus och 
sjukvårdsorganisationer i allmänhet är funktionsorienterade och bygger på uppdelningen i 
och gränser mellan medicinska specialiteter, på gränser mellan olika professioner som 
inte är lätta att bryta upp och förändra. Det finns ju också en anledning till att de upp-
kommit i kunskapsutvecklingens spår och som ett resultat av framväxten av de olika pro-
fessioner som arbetar inom vården. Det handlar om, hävdar jag, att i den framtida organi-
sationsutvecklingen vid Sunderby sjukhus, samtidigt som man utmanar vissa av dessa 
gränser, hittar ett sätt att behålla de gränser som är nödvändiga. Det handlar om att skapa 
en organisation som underlättar och som befrämjar samverkan tvärs över dessa horison-
tella och vertikala gränser, snarare än att skapa en ”gränslös organisation”. Bara då kan 
en ny, hållbar och gränsöverskridande arbetsorganisation utvecklas till gagn för både per-
sonal och patienter.  
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