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Förord
Att välja undersökningsområde var inte så problematiskt om jag jämför
med hur svårt det har varit att hålla fast vid problemområdet. Sjukvården
har ju varit ett område som diskuterats i media under hela mitt avhandlingsarbete, vilket inneburit att det hela tiden vuxit fram nya intressanta
problem att diskutera. Nu har i alla fall mitt val av problemområde undersökts och diskuterats färdigt för denna gång. För delfinansiering och ekonomiskt stöd till min avhandling vill jag tacka FAS tidigare Rådet för arbetslivsforskning.
När perioden med att skriva avhandling blir lång hinner mycket hända
både i arbetet och vid sidan av arbetet. Upp- och nedgångar hinner påminna en om att vägen som ligger framför och som kallas livet inte alltid är rak
och jämn. Att kombinera det som skett i vardagen med avhandlingsskrivandet har därför inte varit helt enkelt. Vägen fram till färdig avhandling
har därför stundtals varit krokig, kärv, stressig och ensam. Men för det
mesta har den varit stimulerande, lärorik och utvecklande. Många har bidragit till att denna avhandling nu är klar.
Den person jag vill tacka först av alla är min handledare professor
Lena Andersson-Skog. Hon har ägnat oräkneliga timmar åt att läsa, kommentera och med skärpa räta upp mina röriga manus. Många timmar har
också ägnats åt att diskutera mina avstickare från området. Likt en dirigerande slalomcoach har hon till slut ändå fått mig att förstå betydelsen av att
åka mellan de uppsatta portarna istället för att hela tiden bygga nya banor.
Tack för att du alltid tagit ett ordentligt tag i taktpinnen och att vi också ge-
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nomfört lite andra projekt på vägen. Nu kanske det blir mer tid för att göra
det ”roliga”.
Jag vill också tacka docent Sven Nordlund som i egenskap av biträdande handledare läst, diskuterat och kommit med viktiga synpunkter i
olika stadier av avhandlingsmanuset. Ytterligare en person som kommit
med viktiga kommentarer men som också bidragit med hjälp när jag kämpat med statistiken i avhandlingen är professor Olle Krantz.
Min licentiatuppsats fungerade som ett riktmärke för avhandlingens
slutliga innehåll. För viktiga vetenskapliga kommentarer och synpunkter i
det sammanhanget vill jag tacka professor Paulina de los Reyes från ekonomisk historiska institutionen i Uppsala. Andra personer som bidragit till
att min avhandling fått sin nuvarande inriktning är deltagarna vid minisymposiet Från en öm hand till kall elektronik? Jag vill tacka Åsa Andersson,
Susanne Backteman-Erlansson, Helene Brodin, Henrik Linderoth, Riitta
Oittinen och Lena Sommestad för några mycket intressanta och givande
dagar.
Till fil.dr Thomas Pettersson ekonomisk historiska institutionen i
Umeå vill jag rikta ett stort tack för de skärpta kommentarer du lyfte fram
vid min fördisputation.
För all hjälp jag fått i samband med att ta fram källmaterialet till avhandlingen vill jag tacka arkivarie Christina Andersson vid Västerbottens
läns landstingsarkiv och landstingsarkivarie Agneta Sundstrand och arkivarie Katarina Hammarström vid landstingsarkivet i Linköping. Jag vill
också tacka de som hjälpt mig ta fram material från Västerbotten och Umeå
för den senare undersökningsperioden, Karin Johansson vid Geriatriska
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kliniken, Margareta Åström vid IVA och Dick Strömberg statistiker på
Landstinget. Robert Mullins tackar jag för arbetet med summaryn, ditt arbete besparade mig många arbetsdagar.
Samtidigt som jag forskat har jag också undervisat. Där har Kvinnovetenskapligt forum under många år utgjort en viktig oas för en stressad doktorand. Det har inte enbart varit pedagogik som dryftats utan även intressanta vetenskapliga diskussioner har jag hunnit ha med mina kollegor där.
Ett stort tack riktas till Nea Mellberg, Åsa Andersson och Mona Livholts för
intressanta diskussioner men också för er förståelse under den gångna höstens alla vedermödor.
Under de sista två åren har jag också arbetat som lärare vid Omvårdnadsinstitutionen i Umeå. Där har speciellt några personer kommit att utgöra viktiga diskussionspartners beträffande undervisningen men också
rörande forskningen. Jag vill särskilt tacka Carin Norberg, Lisbeth Sjöström,
Britt-Mari Oja, Inger Öster och Monika Jonsson för era viktiga kommentarer rörande mina ”utifrån” perspektiv. I undervisningen vid omvårdnadsinstitutionen har jag också samarbetat med nationalekonom Curt Löfgren,
tack för alla trevliga diskussioner och för dina förslag på nya infallsvinklar.
Några som är allt för många för att tacka personligen är alla de studenter jag träffad genom åren. Era ”ofärgade” kommentarer har varit viktiga
och mötet med er har betytt mycket när jag som forskare tappat tron på
mitt forskningsarbete. Att då få se er ro i land de uppgifter jag lagt på er har
varit den klapp på axeln som jag just då behövt.
För intellektuella och vetenskapliga samtal under arbetstid vill jag
tacka alla mina arbetskamrater vid institutionen för ekonomisk historia. På
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de högre seminarierna har vi stött och blött sjukvården ur många olika perspektiv. Våra diskussioner har också visat att det finns många avhandlingar
kvar att skriva inom ramen för detta problemområde.
För att avhandlingsskrivandets isolerade tillvaro ska bli lite roligare
behövs det människor i omgivningen som ibland påminner en om att det
faktiskt ”bara” är ett jobb. Där har Helene, Lena och Anki fungerat som
ovärderliga kompisar på jobbet. Ni har fått vardagen att även bestå av bio,
vin, resor, prat, skratt och en och annan polis. Till mina närmaste vänner
hemma Ulla, Bosse, Annette, Håkan, Eva säger jag tack. Vad skulle jag ha
gjort utan er. Nu kanske det blir lite ordning på mig, men det är inte säkert.
Midsommargänget ni blir dom första som får se om stressnivån är lika hög
som vanligt.
Dom som ändå betytt mest under avhandlingsarbetet är min familj.
Kalle jag tackar dig av hela mitt hjärta för att du alltid hunnit med barnen,
matlagning, idrotter och läxläsning när jag inte varit hemma. Ditt stöd och
din förståelse har under denna tid varit ovärderlig. Till Malin och Moa som
varje dag lyft ner mig på jorden och påmint mig om att grundskolan, idrottsutövande och tonårstid är jätteviktigt vill jag säga jag älskar er.
Det är två mycket speciella personer som jag tillägnar denna bok. Det
är mina föräldrar, jag tackar er båda. Jag vill rikta ett speciellt tack till mamma. Det var du som en gång fick mig att orka ta steget. Nu kanske jag får
mer tid att hjälpa dig att ta dom steg som du nu måste orka ta.
Helén Strömberg
Umeå 2004-05-02
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Förkortningar och ordförklaringar
ATC - Anatomic Therapeutic Chemical Classification System. Detta är ett sätt att
systematisera olika läkemedel och systemet använd av övriga nordiska länder
och rekommenderas av WHO.
DDD –Defined Daily Dose. Är en måttenhet på den förmodade genomsnittliga
dygnsdosen av medicin för en vuxen person.
DRG -Diagnosis Related Groups.. Är ett system som klassificerar patienters sjukdomar.
EKG – Elektrokardiografi. Är registrering av hjärtats elektriska aktivitet.
ENDOSKOPI – ”titthålskirurgi” exempelvis, artroskop=ledhålor, bronkoskop =
luftstrupen, cytoskop = urinblåsan, fetoskop = livmodern, koloskop = kolon, laparoskop = bukhålan etc.
HSL – Hälso- och sjukvårdslagen.
HSU – Hälso- och sjukvårdsutredningar.
IVA – Intensivvårdsavdelning.
LiÖ - Östergötlands läns landsting.
MR–utrustning- Magnetröntgen.
MVT- Medelvårdtid beräknas som summa vårdtid dividerad med antal vårdtillfällen.
NMR – Nukleär magnetisk resonans.
SL – Sjukvårdslagen.
URÄTOSKOPIMETODER - Urinledaren undersöks optiskt.
WHO –Världs hälso- organisationen.
VLL – Västerbottensläns landsting.
VPL - Vårdplats avser bäddplats på vårdenhet som ställts till förfogande i sluten
vård.
VT - Vårdtid avser tid under vilken ett vårdtillfälle äger rum och uttrycks i antal
dagar. Den beräknas som antalet vårddagar exklusive utskrivningsdagen.
VÅRDTILLFÄLLE - Är vårdkontakt i sluten vård, avgränsas av in och utskrivning inom ett medicinskt verksamhetsområde/klinik/motsvarande.
ÖLL - Östergötlands läns landsting.
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Del I – Inledning

1 Vårdarbete i förändring
Under de senaste tio åren har svensk sjukvård allt oftare kopplats samman
med begrepp som besparingar, personalnedskärningar, reformer, omorganisation och privatisering.1 Begreppen kan också ses som direkta effekter av
en pågående förändring i sjukvården. Alla begrepp är nära förknippade
med mål som ökad produktivitet, mekanisering, effektivitet och rationalisering. På många sätt är det processer som också ingått i den industrialisering som sedan 1800-talets första del förändrat varuproduktionen, och som
förändrade arbetsvillkoren för hantverkarna. Med industrialiseringen kom
en storskalig produktion, rationaliseringar och standardisering av olika arbetsuppgifter, och efterhand behov av ny kompetens och formell utbildning: inte minst för att klara den ökade användningen av teknik och maskiDet finns flera exempel på att det sker förändringar under 1990-talet se exempelvis
SOU 1993:93.
1
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ner. Den förändringsprocess som sker i sjukvården idag skulle mot denna
bakgrund kunna liknas vid en industrialisering. Det väcker frågor om hur
dessa förändringar påverkat sjukvården, vårdarbetets organisation och de
arbetsuppgifter som ska utföras. I dag är vår kunskap om dessa frågor
långt ifrån heltäckande.
Industrialisering i olika branscher och förändring av arbetets villkor
sedan 1800-talet är en huvudfåra i ekonomisk historia.2 Emellertid har jordbruket och industrin i första hand varit de sektorer som studerats. Samhällsvetare har främst studerat den svenska sjukvården som organisation.
Sjukvården har i dessa undersökningar ofta definierats som landstingen
eller som enskilda sjukhus. Hur organisatoriska förändringar påverkat
vårdarbetet har sällan förklarats eller studerats närmare.3 Istället har man
nöjt sig med att konstatera att det finns ett glapp mellan olika delar av organisationen, särskilt mellan ledning och utförare.4 Att vårdarbetet inte
problematiserats närmare kan bero på det faktum att det handlar om att ta
hand om människor och inte producera varor. Varuproduktionen har oftast
studerats kvantitativt, dvs. förändringar av teknik och organisation som i
ekonomiska termer har gått att mäta i ökad varuproduktion. Det har i sin
tur lett till att de olika produktionsleden varit intressanta att undersöka,
och då även hur arbetet förändrats. Sjukvårdens produktion har främst
värderas ekonomiskt, som kostnader för produktionen. Det har emellertid
Se exempelvis Magnusson (1999), Olsson (1994), Nilsson & Petersson (1994), Morell
(1994). För en översiktlig genomgång av ekonomisk-historiska forskningsresultat se
Andersson-Skog (2002).
3 Öhrming & Sverke (2001) ss.20-23.
4 Se utvecklande resonemang i Anell (1990), Blomqvist & Packendorff (1998), Nilsson
et.al (1999), Axelsson (1998), Linderoth (2000), Öhrming & Sverke (2001).
2
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varit svårare att avgöra om det har lett till en ökad produktion, eftersom
fler behandlade människor inte nödvändigtvis är detsamma som att sjukvården blivit mer produktiv.5
Vårdproduktionen styrs, förutom av politiskt och ekonomiskt uppsatta
mål, även av sociala mekanismer där basen är de anställdas personliga ansvarstagande för patienter, och för att arbetet blir utfört. Den etiska dimensionen i detta medicinska förhållande, bör dock inte dölja att sjukvårdens
yttre och inre villkor förändrats och att en viktig följd av det är att vården
och vårdarbetets organisation och innehåll ser annorlunda ut i dag än för 30
år sedan.
Detta förhållande problematiseras ytterligare av att sjukvårdsproduktion till största delen utförs inom ramarna för olika yrkes- och arbetsnormer
som dominerar inom vårdområdena, som i internationell forskning kallas
för curing, nursing och caring.6 Dessa begrepp är på olika sätt kopplade till
de arbetsuppgifter och ansvarsområden som olika yrkeskategorier i vården
har.7 Curing utförs av läkare, nursing utförs av sjuksköterskor och caring utförs av undersköterskor och sjukvårdsbiträden. Hur arbetet för olika yrkesgrupper har förändrats i relation till sjukvårdens förändrade villkor de senaste decennierna har sällan studerats.8 Ett undantag utgör emellertid Henrik Linderoths forskning. I en studie av implementeringen av telemedicin i
vården har Linderoth visat att vårdarbetet både anpassats och organiserats
i relation till den tekniska utvecklingen. Han diskuterar också på vilket sätt
Se exempelvis Gabrielii (1990).
Backteman-Erlanson (2001) ss.189-193, Strömberg (2000b) s.79-84.
7 Jag har valt att använda mig av de engelska benämningarna på arbetet, se figur I.1.1.
8 Se exempelvis Gustafsson (1987), Svensson (1993), Evertsson (1998).
5
6
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arbetsuppgifterna för olika personalgrupper förändrats.9 Dessa förhållanden påminner i stora drag om de förhållanden som sedan länge funnits
inom industrin när det gäller behovet av att ha en utbildad kärna av yrkesarbetande som kan anpassa sitt yrkeskunnande till teknisk eller annan förändring.10
Sjukvården kan ses som en bransch bestående av olika verksamheter
som är beroende av varandra på olika sätt, organisatoriskt och verksamhetsmässigt.11 Det innebär att olika yrkeskategorier kommer in i skilda delar av verksamheten. Denna arbetsdelning är också ett uttryck för en könsspecifik ordning, vilket företagsekonomen Anna Wahl visat.12 Könens åtskillnad, menar Wahl, blir tydlig genom graden av segregering, det vill
säga vilka sysslor och yrken kvinnor och män har i en organisation, liksom
i den hierarkiska strukturen mellan könen, det vill säga skilda positioner,
grad av makt och inflytande som kvinnor och män har.13 Det första steget
för att undersöka om det råder könsarbetsdelning i en organisation är att
kartlägga den vertikala arbetsdelningen mellan kvinnor och män. Det
andra steget är att se om det även finns en horisontell könsarbetsdelning
inom ett och samma yrke. För att göra det måste fördelningen av makt och
arbetsuppgifters status på arbetsplatsen undersökas. 14
I ekonomisk historia har studier som fokuserat på förändringar av
könsarbetsdelning främst gjorts av industriarbetet. Resultaten har generellt
Linderoth (2000) ss.135-152.
Se exempelvis Berner (1996b) ss.223-311, (1997) ss.9-19.
11 Gardell (1979), Gustafsson (1991), Öhrming (1997).
12 Wahl (2001) s.10.
13 Wahl (2001) s.85.
14 Wahl (2001) s.86f, se även Lerman & Mohun & Oldenziel (1997) s.2.
9
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sett visat att kvinnor underordnats.15 I industriarbetet har männen utgjort
normen för arbetet, och de har även utgjort majoriteten av de som arbetar.
Det har i sin tur inneburit att kvinnorna avvikit från normen. Inom sjukvården råder emellertid en dual norm. Männen har alltid arbetat i vården,
och då främst som läkare. Genom detta har de utgjort normen för status,
makt och professionalism. Majoriteten av dem som arbetar i sjukvården är
emellertid kvinnor. De har sedan länge också utgjort en norm för omhändertagande, tröst och lindring i vårdarbetet. Trots att detta är begrepp och
verksamheter som är starkt positivt laddade är detta arbete dock underordnat den formella professionella kompetensen som läkarkåren representerar. Den överordnade normen i vårdarbetet är därmed manlig, medan
vårdarbetet har utförts av en underordnad majoritet: kvinnorna.
Innan vårdarbetets omvandling de senaste decennierna studeras måste
dock sjukvårdens förändrade arbetsprocess kartläggas och vilka effekter
detta haft för de som arbetar i sjukvården.
I vilken mån industrialiseringen av varuproduktionen kan användas
för att hitta centrala mekanismer som är giltiga också i sjukvården mot
bakgrund av tidigare ska diskuteras mot bakgrund av ekonomisk-historisk
forskning. Sedan ska omvårdnadsforskningens och den medicinska vetenskapens syn på sjukvård presenteras. Därefter argumenterar jag för det
fruktbara i att anlägga ett ekonomisk-historiskt forskningsperspektiv där
fokus ligger på arbetsprocessens och arbetsdelningens förändring i vården.

Några forskare som varit viktiga inom detta fält är Göransson (1988), Wikander
(1991), Sommestad (1992), Norlander (2000).
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1.1 Varuproduktion, arbetsprocesser och arbetsdelning
Ekonomisk-historiska studier av arbetsprocesser och arbetsdelningens förändringar har traditionellt sett ofta utgått från jordbruket och det industriella arbetet. Centrala fält har varit mekaniseringen av produktionen, arbetsdelning och könsarbetsdelning.16
I samband med mekaniseringen av de svenska verkstäderna under
1800-talet uppstod nya arbetsvillkor för arbetarna i varuproduktionen. Mekaniseringen, att manuell industriell arbetskraft ersattes av andra energikällor och nya redskap, var en process som kom sakta och stegvis. Parallellt
med mekaniseringsprocessen fanns det därför en del arbetsuppgifter som
fortsatte att utföras manuellt. Många arbetsmoment vid maskinerna kom
också att även fortsättningsvis kräva speciella hantverkskunskaper och
praktiskt tillägnade erfarenheter och ett individuellt ansvar för resultatet.17
Ekonomisk-historikerna Maths Isacson och Lars Magnusson har visat
att det ofta var verkstadspersonalens ansvar att efter bästa förmåga och
inom angiven tid konstruera och tillverka olika produkter. Att detaljplanera
arbetet eller att aktivt gå in och styra på vilket sätt arbetsuppgifterna skulle
utföras var inte vanligt från ledningens sida. Ansvaret för att planera att
arbetet blev utfört hade istället verkmästarna. Verkstädernas produktionsresultat baserades därför på samarbetet mellan de arbetare som hade ledande positioner och de yrkesarbetandes kunskaper om på vilket sätt material, verktyg och maskiner bäst skulle kombineras. Vägen till slutprodukten
avgjordes av hur de som arbetade med sina händer kunde kombinera sina

16
17

Se exempelvis Gadd (1996), Morell (2001), Genberg (1992), Magnusson (1996).
Isacson & Magnusson (1983) ss.25-47.

19

kunskaper med användningen av nya maskiner och verktyg. Arbetarnas
förmåga att anpassa sin yrkeskunskap till förändrade villkor var en förutsättning för verksamheten i varuproduktionen.18
Isacson har också undersökt hur relationerna mellan företagsledning
och olika arbetargrupper påverkades av nya arbetsuppgifter och ny teknik
infördes under 1900-talet.19 Av betydelse för relationerna mellan grupperna
var deras förhållande och tilltro till tekniken, vilken påverkade den etablerade arbetsdelningen på olika sätt. En viktig effekt var att företagsledningarna såg behovet av yrkeskompetens.20 Besluten att byta produktionsteknik
fattades på central nivå inom företaget, medan organisationen av produktionsprocessen baserades på den kunskap som fanns på verkstadsgolvet.
Isacson diskuterar också skillnader mellan stora och små företag när det
handlat om produktionsförändringar och teknisk utveckling. Han lyfter
fram de mindre företagens stora behov av yrkesskickliga arbetare. Företagsledningarna hade därför ett stort behov av att dra nytta av sina anställdas kunskaper, och deras förmågor att själva hantera den utrustning som
krävdes i det ”nya” arbetet.
En slutats som kan dras av detta är att praktisk och erfarenhetsbaserad
kunskap hos arbetarna har varit av stor betydelse för många företag för att
de skulle kunna hävda sig i konkurrensen.21 Många nyanställda med den
erfordrade tekniska kompetensen kom successivt in i processen. För de tidigare anställda arbetarna, var deras förmåga att anpassa sina hantverksIbid. s.47ff.
Isacson (1990).
20 Ibid. s.50f.
21 Isacson (1990) s.40ff.
18
19
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kunskaper till de tekniska förändringarna avgörande för deras fortsatta yrkeskarriärer.22 Det innebar att de som arbetade ofta fick lära sig de nya mer
mekaniska arbetsuppgifterna direkt på arbetsplatsen, och därefter anpassa
sitt tidigare arbete till de nya förutsättningarna. I den mån learning by doing
var en lyckad process inverkade det också positivt på produktivitetsutvecklingen.23
Hur produktionen organiseras har också ett nära samband med teknisk utveckling och ekonomiska villkor under olika historiska perioder.24
Den teknik som används i produktionen påverkar i sin tur arbetsprocessen,
och därmed förändras arbetarnas situation. Inte minst har arbetslönerna för
olika grupper kommit att diskuteras ur detta perspektiv.25 Under senare tid
har också lönarbetarnas heterogenitet blivit föremål för studier av vilken
roll ålder, kön, etnicitet, eller klass har för lönen och den anställdes villkor
och arbetsuppgifter.26

1.2 Könsarbetsdelning i ekonomisk historiskt perspektiv
Hur förändringar av produktionsprocessen påverkat könsarbetsdelningen
känner vi främst till från studier gjorda inom industrisektorn. I dessa sammanhang har ekonomisk-historikern Anita Göransson visat att när produktionsprocessen förändrades under 1800-talet påverkades också det socialt

Summerton (1998) s.31.
Se exempelvis Genberg (1992).
24 Se exempelvis Landes (1969), Rosenberg (1976), Rosenberg et.al (1992).
25 Se exempelvis Götlind (1993), Isacsson (1990), Magnusson (1999).
26 Se exempelvis Berner & Sundin (1996), Cockburn (1983), Nyberg (1989), Sundin
(1996), Wajcman (1991), de los Reyes, (2001), Löfström (2002).
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konstruerade könsmaktsystemet.27 Göransson visar att när produktionen
förändrades påverkades arbetsuppgifternas könskodning. Arbetsuppgifter
som tidigare kopplats till kvinnor blev manliga och ibland även vice versa.28 Den förändrade könskodningen av arbetet ledde till att arbetsuppgifter
som baserades på ny teknik tenderade att bli kopplade till manlighet och
män och arbeten baserade på äldre teknik övergick till att bli kvinnliga. Göransson menar att när produktionsprocessen förändras kom kvinnor att
underordnas både männen och tekniken. Det innebar att om inte männen
styrde kvinnornas arbete så tenderade deras arbete att vara hårt styrt av
maskiner. Göransson menar därmed att kvinnornas positioner, i vissa fall,
innebar en dubbel underordning. Männens överordnade positioner tenderade därmed att bli starkare än vad de varit tidigare. Göransson visar också
att arbetets könskodning starkt påverkats av samhällets syn på vad som betraktats vara kvinnligt respektive manligt, eller vad som betraktas vara
egenskaper kopplade till manlighet och kvinnlighet.29
Det är dock inte så enkelt att ny teknik alltid utestänger kvinnor från
de nya arbetsuppgifterna. Komplexiteten i processen understryks av ekonomisk-historikern Ulla Wikanders studie av Gustavsbergs porslinsfabrik
1880–1980. Wikander visar att det i takt med den ökade mekaniseringen
kom att uppstå nya former av manuella arbeten som inte maskinerna kunde klara av. Dessa arbeten kom i stor utsträckning att utföras av kvinnor.30
Genom mekaniseringen kom därmed kvinnor att få tillgång till för dem nya
Göransson (1988) s.32ff.
Ibid. (1988) s.269 ff.
29 Ibid. s.277ff.
30 Wikander (1988) s.219.
27
28
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arbeten vid sidan av maskinerna. Det berodde på, menar Wikander, att när
tekniken och produktionsprocessen förändras snabbt har nytillskapade arbetsuppgifter inte hunnit könskodats. Generellt var emellertid även de nya
kvinnliga arbetsuppgifterna underordnade de manliga arbetena. Det är viktigt att notera att vara underordnad också kopplades samman med låg status i hierarkin. Det finns, enligt Wikander, ytterligare en koppling där arbeten med låg status betraktas som arbeten som är monotona, fysiskt påfrestande eller arbeten där man kommer i kontakt med annan typ av smuts,
exempelvis olika typer av kroppsvätskor.31 Wikander visar också att arbetsuppgifternas könskodning inte beror på att själva arbetet skulle vara för
svårt att utföra för kvinnor; det handlar istället om en fråga om fördelning
av arbetsuppgifter baserad på samhällets syn på kön.32 Vad som vid olika
tidpunkter i historien betraktas vara manligt respektive kvinnligt är alltså
en central förklaring till varför kvinnor och män kan arbeta inom samma
produktionsprocess, men påverkas på olika sätt när produktionsprocessen
förändras.
Könskodningen av olika arbetsuppgifter förändras emellertid inte direkt eller automatiskt i samband med att ny teknik införs i olika typer av
arbeten. Ekonomisk-historikern Kerstin Norlander har undersökt såväl företaget som tillverkningen vid Liljeholmens stearinfabrik mellan 1872 och
1939 som ett socioekonomiskt system. Norlander har studerat hur såväl
klass som kön struktureras, men också hur kön och klass påverkats socio-

31
32

Wikander (1991) s.7f.
Wikander (1988) s.221f.

23

ekonomiskt.33 Hon visar att det fanns en beständighet beträffande könsarbetsdelningen mellan kvinnor och män. Detta uttrycktes genom att när ny
teknik började användas i fabriken ledde det inte automatiskt till att kvinnor fick nya arbetsuppgifter.34 I vissa fall kom kvinnorna faktiskt att utföra
en större andel manuellt arbete än vad de gjort tidigare. I de fall där kvinnor delvis övertog tidigare manliga arbetsuppgifter som var kopplade till
maskiner var deras arbeten i större utsträckning än männens styrda av maskinerna. Det vill säga att arbetet innebar ingen eller liten självständighet,
och graden av frihet gav deras arbeten en lägre status än männens.35 Norlander menar att produktionsprocessen i detta fall inte enbart är en beskrivning av en produkts tekniska framställning utan det är främst ett uttryck för hur sociala relationer organiserats i en industriell miljö, ofta hierarkiska, statiska och könspräglade. Norlanders studie visar också att kvinnor generellt sett hade lägre löner än männen, vilket gav deras arbeten lägre status. 36
Nu är det inte enbart arbetets innehåll och status som påverkas av ny
teknik och förändrade produktionsprocesser. Även personalens formella
kompetens och utbildning blir allt viktigare ju närmare vår tid vi kommer.
Ekonomisk-historikern Lena Sommestad har i sin studie av yrkesutbildningar inom mejerinäringen mellan 1860 och 1950-talet, visat att utbildningen till viss del släpat efter den snabba tekniska utvecklingen av arbe-

Norlander (2000) s.16.
Ibid.267f.
35 Ibid. s.136f.
36 Ibid. s.139.
33
34
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tet.37 Sommestad visar att utbildningar inom mejeri formades efter kön, vilket uttrycktes genom att manliga utbildningar tenderade att vara baserade
på annan typ av kunskap än kvinnors utbildningar.38 Att kvinnors och
mäns utbildningar skilde sig åt innehållsmässigt kom därför också att påverka könsarbetsdelningen på mejerierna.39 Kvinnor kom att arbeta inom
lägre tjänstebefattningar än männen, och de arbetade även inom mejerier
med lägre avancerad teknisk nivå. Sommestads studie visar att relationerna
mellan yrkesutbildning och praktiskt arbete inte enbart baserades på att arbetet ändrat innehåll. Även utbildningars förändringar tenderade att påverka yrkens och arbetsuppgifternas ursprungliga könskodning. Synen på
kvinnligt respektive manligt arbete kom inom mejeriproduktionen att leda
till att ett kvinnligt arbete bytte könskod och blev ett manligt yrke.40
Det som förenar de olika studierna ovan är att alla kan visa att det som
betraktas vara kvinnligt respektive manligt i samhället även uttrycks genom förändringar av produktionsprocessen, vilket i sin tur har en stark
koppling till att arbetsuppgifter och yrken byter könskoder. De flesta studier som gjorts beträffande könsarbetsdelning har sedan 1980-talet utgått från
att det i samhället finns en rådande könsmaktordning. Enligt historikern
Yvonne Hirdman är det ett osynligt genuskontrakt som styr kvinnors och
mäns positioner i förhållande till varandra. Kontraktet baseras på en dynamisk struktur eller ett nätverk av processer, fenomen, föreställningar och
förväntningar. Ordningsstrukturen av kön är förutsättningen, enligt HirdSommestad (1992) s.109ff.
Ibid. s.139.
39 Ibid. s.161f.
40 Ibid. s.179ff.
37
38
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man, för alla andra sociala ordningar, som politiska, ekonomiska och sociala institutioner.41 Genussystemet, menar Hirdman, bygger på två bärande
logiker. För det första dikotomin där manligt och kvinnligt inte bör blandas: det vill säga isärhållandets tabu. För det andra logiken om mannen
som norm, det vill säga att det är män som är människor och normen för
det mänskliga. Det tydligaste uttrycket för detta, menar Hirdman, är den
arbetsdelning mellan könen som finns i samhället. Genom att använda begreppet genussystem menar Hirdman att man kan visa hur reproduktionen
av sociala ordningar sker. Begreppet ska även fungera som ett analysredskap för att förklara den process som reproducerar kvinnors fortsatta underordning.42 Hirdmans begrepp genussystem har kritiserats för att inte
vara dynamiskt eftersom kvinnors underordning i hennes resonemang alltid är konstant. Genuskontraktet framställs dessutom som ett system vilket
genomsyrar samhällets alla nivåer på samma sätt. En fråga som väcks utifrån begreppet är därför om alla kvinnor påverkas på samma sätt i genussystemet? I Hirdmans resonemang är det svårt att få svar på detta.
Viktiga resultat från genusforskningen visar dock att det som betraktas
som kvinnligt och manligt vid en viss tidpunkt kan förändras till en annan.
Ett direkt uttryck för detta var att kvinnoarbetet i industrin började kopplas
samman med vissa tekniska arbetsuppgifter. Ulla Wikander menar att relationen mellan män och kvinnor är möjligt att omförhandla vid vissa tidpunkter och då främst vid kriser och krig. Det har även, enligt Lena Sommestad, lett till att synen på kön eller vad som betraktas vara kvinnligt re41
42

Se Hirdman (1998) ss.7-16.
För utvecklande resonemang se även Hirdman (2001).
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spektive manligt förändrats. Ett uttryck för detta är att yrkens könstillhörigheter ständigt är i förändring. Vissa yrken där kvinnor tidigare varit i
majoritet har med tiden omvandlats så att män dominerat, och vice versa.
Dessa förändringar kallas inom samhällsvetenskaplig forskning för feminiserings- och maskuliniseringsprocesser.43 Feminiseringsprocesser inom olika yrken har genom kvinnoforskningen kommit att bli väl dokumenterade.44 Ett bra exempel är historikern Christina Florins studie av lågstadieläraryrket. Hon visar hur den kvinnliga lärarkåren under senare delen av
1800-talet växte sig stark inom ett tidigare manligt dominerat yrkesområde.45 Resultatet berodde dock inte bara på att kvinnor som grupp lyckades
förändra yrkets könskodning. En förutsättning var också att deras strävanden sammanföll med andra förändringsprocesser. Här kom övergången till
industrisamhället att skapa behov av mer formell utbildning hos breda
folklager. Det ledde till att behovet av lärare ökade, och män som tidigare
arbetat som småskolelärare valde att göra det högre upp i utbildningssystemet. Genom att männen avancerade inom utbildningsväsendet skapades
det en arena för lärarinnorna som yrkesgrupp.
Maskuliniseringsprocesser av yrken är emellertid betydligt mindre utforskade. Lena Sommestad har dock identifierat tre olika slags maskuliniseringsprocesser som alla skett på arbetsmarknaden.46 Den första kan kallas
för maskulinisering genom industrialisering, den andra för maskulinisering
genom teknisk utveckling och den sista för maskulinisering genom en uppFör utvecklade resonemang se Wikander (1991), Sommestad (1992), Norlander (2000).
Se exempelvis Hagemann (1983), Norlander (1984) (2000).
45 Se Florin (1987).
46 Sommestad (1992) s.18ff.
43
44
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bromsad feminiseringsprocess. Den första processen var nära förknippad
med industrialiseringen och kapitalismens framväxt, och innebar att männen trängde undan kvinnor från tidigare kvinnodominerade kompetensområden, exempelvis inom medicin och förlossningskonst.47 En orsak till
att kvinnor trängdes undan från dessa arbetsområden var att dessa yrken
professionaliserades och därmed lyftes arbetena bort från hushållet och familjesfären. Att kvinnorna ibland fick svårt att försvara sina traditionella
och hävdvunna kompetenser inom dessa yrken förklaras också av att kvinnorna samtidigt utestängdes från de utbildningar som krävdes för att få tillträde till de nyskapade professionerna.48
Den andra formen av maskuliniseringsprocess är nära förknippad med
teknisk utveckling inom varuproducerande sektorer. När ny teknik introducerades på arbetsplatserna innebar detta ofta att arbetsuppgifter och arbetsmoment som kvinnor tidigare utfört blev manliga sysslor. Kvinnornas
arbeten kom därför att fortsätta vara mer hantverksmässiga än männens.49
Här betonar även Ulla Wikander att samhällets rådande könsordning förstärkt kvinnornas underordnade positioner på arbetsmarknaden och på de
olika arbetsplatserna. Detta har fått till följd att det inte ansetts vara lämpligt för kvinnor att inneha högre befattningar och tjänster än män.50 De olika arbetsplatsernas könshierarkiska indelning har därför också kommit att
likna samhällets, med män i toppen och kvinnor i botten av organisationen.

Öberg (1994) ss.209-213.
Milton (2001) ss.293-312.
49 Sommestad (1992) s.19f.
50 Wikander (1991) s.46-57.
47
48
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Den tredje typen av maskuliniseringsprocess kallar Sommestad för en uppbromsad feminiseringsprocess. Ett exempel på detta inträffade under de
båda världskrigen när kvinnor ersatte män som arbetskraft i industrin och
började arbeta inom yrken som ansågs vara typiskt manliga.51 I samband
med krigssluten kom emellertid männen tillbaka till sina tidigare positioner, vilket innebar att den påbörjade feminiseringsprocessen avstannade.
Trots att olika yrken ibland byter könstillhörighet och därmed könskod, visar dessa undersökningar på att det finns tecken som tyder på att
vissa strukturella förhållanden ändå förblir konstanta. Ett uttryck för det är
arbetsmarknadens könsuppdelning där män generellt sett arbetar inom det
privata näringslivet och varuproduktionen och kvinnor inom den offentliga
sektorn och tjänsteproduktionen. Den indelningen hör också samman med
en horisontellt och vertikalt könsuppdelad arbetsmarknaden, där män och
kvinnor arbetar i olika sektorer med olika arbeten.52
När man ska studera på vilket sätt förändrade arbetsprocesser påverkat könskodningen av olika arbeten är det viktigt att understryka att samhället inte enbart består av två homogena grupper, det vill säga av kvinnor
och män. Samhället består även av andra sociala ordningar som är av betydelse för tillgången till makt, exempelvis etnicitet, civilstånd, ålder, utbildning och klass. Här har ekonomisk-historikern Paulina de los Reyes visat
att den samhälleliga könsordningen ger legitimitet till de maktrelationer
som även på råder arbetsplatser.53 Trots att det finns en generell ram som
på olika sätt styr hierarkin, inom exempelvis arbetsorganisationer, kan det
Sommestad (1992) s.19f.
Ibid. s.20f.
53 de los Reyes (2001) s.31ff.
51
52

29

även finnas organisationsspecifika könsordningar. Reyes menar att för att
tydliggöra hur relationer mellan olika nivåer ser ut bör den samhälleliga
könsordningen knytas samman med andra strukturella principer och då
främst klass och etnicitet. Detta understryker betydelsen av att inte se kvinnor som en homogen grupp individer. Det finns olikheter mellan olika
kvinnor och därmed inom grupper av kvinnor, ett problem som ofta utelämnats i studier av organisationer och annan forskning som problematiserat kön.54 Genom att se kvinnor som en heterogen grupp bestående av olika
åldrar, etnicitet och grad av utbildning kritiseras delvis det ofta använda
essentialiserande angreppssättet som använts i studier av samhället och av
könsarbetsdelningen. Det betyder också att om inte kön ses som den enda
bärande kategorin för hierarkiska olikheter uppmärksammas andra genusskapande processer, exempelvis arbetsuppgifters olika status. Genom att
använda begreppet genusordning eller könsordning istället för genussystem tonas också de strukturella faktorerna ner, och genus eller kön kan
studeras som en process och skillnad.55
Att män ofta är överordnade kvinnor är en viktig förklaring till att
könsmaktordningen i samhället men även inom organisationer, tenderar att
bestå.56 Det förklarar emellertid inte varför vissa grupper av kvinnor är
överordnade andra grupper av kvinnor. Det är därför viktigt att studera
hur könsmaktordningen uttryckts vid olika tidpunkter även inom homogena grupper. De olika nivåerna i samhället bör inte heller enbart studeras
som könssystem utan även som vertikala och horisontella könsordningar.
Detta problem har även diskuterats av Wikander (1999) s.216f.
de los Reyes (2001) s.32f.
56 Göransson (1988) ss.32-38.
54
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Genom att studera olikheter mellan kvinnor och män som strukturella konstruktioner visas en form av vertikal ordning. Det handlar alltså om att se
hur kön skapas hierarkiskt mellan kvinnor och män likväl som inom grupperna. Genom att lägga fokus på den horisontella relationen inom enkönade grupper lyfts en annan form av problematik fram, och det är ett viktigt
perspektiv i en så traditionellt sett dualt könsindelad organisation som
sjukvården är.
En viktig slutsats som kan dras av ovanstående forskningsresultat är
att förändring av produktionsprocesserna och införandet av ny teknik
hänger samman med olika sätt att organisera arbetet. Det påverkar i sin tur
arbetets status och innehåll. Arbetsuppgifterna är också kopplade till kvinnor och män utifrån rådande värderingar av kön. Vem eller vilka som anses
ska utföra olika arbetsuppgifter är därmed nära förknippat med samhällets
rådande syn på manlighet och kvinnlighet.57 De ekonomisk-historiska studier som jag refererar till ovan har visat hur detta uttryckts inom industriarbetet.
Av dessa kan vi således dra slutsatsen att en förändrad produktionsprocess är en viktig faktor bakom arbetets förändring. Det påverkar i sin tur
könsarbetsdelning och yrkeshierarki, samt ger olika status för olika arbetsuppgifter.58 Nedan följer hur vårdarbetet problematiserats inom omvårdnadsforskningen.

57
58

Gill & Grint (1995) ss.1-29.
Wajcman (1991) ss.27-54.
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1.3 Omvårdnad som vårdarbete?
Fokus för den medicinska forskningen har sedan länge varit att studera
sjukdomar och ta fram nya diagnostiserings- och behandlingsmetoder. Detta har också lett till att den medicinska forskningens resultat ofta setts som
grunden för den verksamhet som utförs i sjukvården.59
Under drygt ett decennium har emellertid omvårdnadsforskningen
växt fram som ett nytt vetenskapligt fält inom sjukvården. I relation till den
traditionella medicinska forskningen har omvårdnadsforskningen kommit
att lyfta fram nya och tidigare icke-problematiserade områden direkt kopplade till patienternas och personalens vardag. Den mest påtagliga effekten
är att omvårdnad både som begrepp och som arbetsuppgift börjat studeras
närmare.60 I och med detta har de yrkesgrupper som står för stora delar av
vårdarbetet också kommit i fokus.
I Sverige växte omvårdnadsvetenskapen fram som en egen forskningsdisciplin i samband med revideringarna av sjuksköterskutbildningen
under 1980- och 1990-talen.61 I ett internationellt perspektiv skedde detta
sent. I USA etablerades den första forskarutbildningen för sjuksköterskor
redan under 1920-talet. I Europa är det främst England som varit ett föregångsland, och motsvarande forskarutbildning påbörjades där under 1950talet.62 Trots att etableringsperioden skiljer sig åt mellan Sverige och andra
länder har omvårdnadsforskningens val av problemområden inte varierat i
någon större utsträckning. Den internationella forskningen handlar om
Medicinsk tidskrift. (1993–2002).
Hermansson (1993) s.41ff.
61 Heyman (1995) ss.139-147.
62 Ibid. s. 12, Hermansson (1993) s.12f.
59
60
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sjuksköterskornas arbete, och då främst vilken vård sjuksköterskor ska utföra och hur den ska ges till olika patientkategorier. I svensk omvårdnadsforskning har tonvikten ofta lagts på hur olika former av patientvård ska
utföras, vilka arbetsuppgifter olika personalkategorier ska arbeta med, och
vilket ansvar som ingår i olika faser av vårdarbetet.63
Ett centralt problem inom den svenska omvårdnadsforskningen är vad
begreppet omvårdnad står för. Begreppet omvårdnad kan ses ur två perspektiv. För det första kan det vara ett teoretiskt begrepp, vilket styr ramarna inom vilka omvårdnadsforskning undersöker olika problem. För det
andra kan omvårdnad ses som ett begrepp som ska förklara det praktiska
arbetet och arbetsuppgifternas innehåll inom vården.64 Den dubbla definitionen av omvårdnad reser emellertid frågor som rör hur arbetet förändrats, organiserats, hur omvårdnad utförs, vem eller vilka som utför olika
arbetsuppgifter, och om det finns olika former av omvårdnad.
Det är också så att det inte finns någon enhetlig och enkel definition av
vad omvårdnad är. En ofta använd förklaring till begreppet har etablerats
av omvårdnadsforskaren Astrid Norberg. Hon menar att omvårdnad är en
handling som syftar till att hjälpa människor i det dagliga livet. Det innebär
att personalen såväl planerar som genomför olika handlingar i syfte att
vårda någon annan. Genom att utföra handlingen omvårdnad vill personalen förbättra hälsa, förebygga ohälsa samt återställa hälsa hos patienterna.65
För en översikt av de doktorsavhandlingar som skrivits mellan 1974 och 1991 och som
kan kopplas till nuvarande omvårdnadsforskning se Heyman (1995) s. 51ff. Se även
Zingmark (2000) ss.135-138, Olsson (2000) ss.9-19, Sørlie (2001) ss.245-250.
64 Hermansson (1993) s.7.
65 Norberg (1992) s.58ff. Det innebär också att begreppet omvårdnad här tenderar att
omfatta nursing och caring men inte curing.
63
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Det finns dock andra definitioner där omvårdnad som arbete preciseras och
mer direkt kopplas till olika arbetsuppgifter. Därmed blir specifika yrkeskunskaper centrala.66 En effekt är att omvårdnadsbegreppet får skilda betydelser för olika personalgrupper i sjukvården. Här har bland annat omvårdnadsforskaren Håkan Thorsén valt att arbeta utifrån två olika begrepp,
caring och nursing, i försöket att tydliggöra omvårdnadsbegreppet.67 Att utföra caring innebär att arbetsuppgifterna sker omkring och med patienterna, till exempel att bädda sängar, tvätta och mata patienter etc. Dessa arbetsuppgifter utförs i de flesta fall av undersköterskor och sjukvårdsbiträden. Det andra begreppet, nursing, kopplar omvårdnadsarbetet direkt till
patienternas medicinska omvårdnad, bland annat medicingivning, verkställande av läkarordinationer, behandling vid specifika sjukdomstillstånd,
samtal och vårdplanering med patienter etc. Detta är ett mer kunskapsbaserat och specialiserat omvårdnadsarbete och de utförs främst av sjuksköterskor. För att ytterligare visa komplexiteten i begreppet omvårdnad brukar
ännu ett begrepp tillföras de två ovan – curing. Curing är att lindra, bota och
ställa korrekta diagnoser av olika former av sjukdomar.68 Dessa arbetsuppgifter utförs främst av läkare med särskilda vetenskapliga kunskaper om
specifika sjukdomstillstånd och behandlingsmetoder.
Det har länge funnits en ganska statisk syn på vad olika vårdyrken utför för arbetsuppgifter.69 Exempelvis har svenska omvårdnadsstudier ofta

Några som problematiserat detta är Thorsén (1997), Eriksson & Gunnarsson (1997),
Benner (1993), Danielsson (1992).
67 Thorsén (1997) s. 209f, se även Morse (1991) ss.11-23.
68 Thorsén (1997) ss.213-218.
69 Exempel på detta är Holmdahl (1994), Benner (1993), Kihlgren et.al (2000).
66
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koncentrerats till yrkesgruppen sjuksköterskor, och därmed även på nursing. Det har i sin tur lett till en begränsad bild av vad omvårdnad är. Risken med att koncentrera studier av omvårdnad till en yrkeskategori, är att
begreppet reduceras till att enbart omfatta vissa arbetsuppgifter. Genom
detta kommer andra yrkeskategoriers roll i vårdarbetet i skymundan. Detta
osynliggör, som jag ser det, att omvårdnad i själva verket bör ses som ett
samlingsnamn för alla de vårdande arbetsuppgifter som utförs individuellt
eller kollektivt av olika yrken i den totala vårdprocessen.
Under senare tid har det emellertid vuxit fram en ökad medvetenhet
om detta problem i omvårdnadsforskningen, vilket också har lett till försök
att definiera såväl omvårdnadsbegreppet som vad vårdarbetet består av.70
Omvårdnadsforskaren Jacquline Fawcett har exempelvis pekat på att omvårdnad både som begrepp och verksamhet är väldigt komplext, och omvårdnad består av en rad olika arbetsuppgifter och arbetet sker i flera olika
steg av en större arbetsprocess.71 För att utföra omvårdnad krävs det därför
att olika former av specialistkompetenser samarbetar. Fawcetts avsikt är,
som jag tolkar det, att visa att det finns en tydlig hierarkisk arbetsdelning
mellan olika personalkategorier. Tydligt blir att omvårdnadsforskningen
försöker tydliggöra arbetets innehåll och betydelse i sjukvården. Samtidigt
visar forskningen på de komplexa problem som finns och som är obesvarade inom vårdprocessen. Ett område som berörs är vad egentligen omvårdnad är och hur detta omsätts till praktiskt arbete. Det andra är komplexite-

70
71

Se exempelvis Aamodt (1991) s.50f.
Fawcett (1989) ss.41-55.
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ten i arbetet, relationen mellan olika vårdyrken och kön. Detta är emellertid
områden som berörts inom annan forskning.

1.4 Sjukvårdens duala könsmaktssystem
Sociologen Gerd Lindgren har i sin forskning lyft fram maktrelationer såväl
mellan kvinnor och män som mellan olika yrken som arbetar i sjukvården.
Det har gjorts genom att studera relationen mellan läkare, sjuksköterskor,
undersköterskor och sjukvårdsbiträden. Hon har också studerat relationerna inom de enkönade grupper som dominerar arbetet i sjukvården. Lindgren har visat att det i sjukvården funnits tydliga och inbyggda hinder mellan olika yrkeskategorier. Det har resulterat i att det uppstått olika grupperingar av vårdpersonal som i sjukvården bildat motstridiga konstruktioner
av det som betraktats vara kvinnlighet.72 Detta har skett trots, eller tack
vare, att vårdpersonalen består av en majoritet kvinnor. Lindgren har också
visat att det som betraktats vara manlighet och kvinnlighet sällan mötts i
det dagliga arbetet i vården. Dessa statiska förhållanden har emellertid visat sig vara möjliga att bryta ibland, och då främst under helgarbetet. Det
har då gett upphov till gränsöverskridande möten mellan olika yrken och
mellan kvinnor och män.73
Vårdarbetet består således av olika yrken som utför olika arbetsuppgifter i syfte att gemensamt producera sjukvård. I den processen möts sällan
kvinnor och män och de utför inte heller samma arbeten i det vardagliga
vårdarbetet.
72
73

Lindgren (1996) s.62f.
Ibid. s.70f.
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När organisationen av vårdarbetet förändras påverkar detta såväl arbetsdelningen som könsarbetsdelningen mellan olika yrkeskategorier. Här har
både Gerd Lindgren och sociologen Agnetha Franssén studerat vad som
sker inom de generellt sett kvinnliga och de manliga yrkesgrupperna i vården. Deras studier bekräftar att kvinnor och män inte arbetat inom samma
vårdyrken och de befinner sig inte heller på samma positioner i organisationen.74 Även sociologen Lena Lannerheim har funnit att män och kvinnor
traditionellt verkat inom olika vårdyrken, vilket tyder på en könsmaktordning som kan betraktas som traditionell.75 Sjukvårdens organisation har en
stark tradition av planering, beslutsfattande och rationalitet. Det motsvarar
egenskaper som varit starkt kopplade till samhällets norm, för manlighet.76
I samband med att sjukvårdens produktionsprocess förändrats påverkas
också de arbetsuppgifter som ska utföras. Därmed rubbas delar av de traditionella hierarkiska positionerna, könskodningen av arbetsuppgifter och
arbetsprocessen.77
När en arbetsuppgift förändras blir yrkeskompetensen för att utföra
arbetet allt viktigare. Detta har studerats av sociologen Ingela Josefson. Hon
menar att yrkeskunnandet i sjukvården förutom formell teoretisk utbildning även baseras på olika former av inlärningsprocesser i det praktiska
arbetet. När två olika kunskapsområden möts i vården kan det lätt uppstå
konflikter mellan vilken kompetens som ska gälla: den formella eller den
erfarenhetsbaserade. Konflikterna kan uppstå såväl mellan som inom samFör en utvecklad diskussion om detta se Lindgren (1992) (1999), Franssèn (1997).
För ett utvecklat resonemang om detta se Lannerheim (1994).
76 Lindgren (1999) s.93ff.
77 Ibid.
74
75
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ma yrkeskategori. Uppstår den mellan olika yrken avgörs vilken kompetens som ska gälla utifrån respektive yrkesgrupps formella position i vårdorganisationen och den enskilde individens tid i yrket vägs då också in.
Uppstår konflikten inom samma yrke är det svårare att avgöra vad som ska
gälla och vem som har tolkningsföreträdet.78
Dessa komplicerade förhållanden har även studerats av sociologen
Anna-Liisa Närvänen som valt att undersöka på vilket sätt tid i yrket påverkar de arbetandes hierarkiska positioner. Närvänen delar in de anställda
i seniorer och juniorer utifrån hur länge de varit verksamma i yrket. Hon
visar att det främst är seniorskapet som är den avgörande faktorn för tolkningsföreträdet, vilket blir särskilt tydligt inom samma yrkeskategori. Mellan olika yrken kan emellertid även juniorskapet ge tolkningsföreträde, exempelvis mellan en junior sjuksköterska och en senior undersköterska.79
Som exempel på detta kan en sjukdomsbedömning tas. Vid ett sådant tillfälle är ordningen given, läkarnas kompetens är överordnad sjuksköterskornas och sjuksköterskornas är överordnad undersköterskornas. När konflikter uppstår inom en homogen yrkesgrupp som till exempel mellan två
sjuksköterskor kan den tid de haft i yrket vara den avgörande förhandlingsfördelen.80
Konflikter kan också uppkomma i fråga om hur kompetensen värderas. Det handlar då om att all kunskap utvecklas över tid och att behandlingsmetoder och olika sjukdomsdiagnoser ständigt är under omprövning.

Se exempelvis Josefson (1991).
Se exempelvis Närvänen (1994).
80 Albinsson & Arnesson (2000) ss.152-177.
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En sådan gång är inte lösningen på konflikten lika enkel, eftersom sjuksköterskor liksom läkare har legitimation i sitt yrke.
Att vårdyrken förändras kan också kopplas till den utveckling som
skett av arbetsprocessen eller till förändringar som lett till att själva yrkesutövandet urholkats. En forskare som studerat detta är historikern Lisa
Öberg. Hon har studerat de privatpraktiserande barnmorskornas yrkesförändring och organisering. Studien visar att yrkets förändringar varit nära
kopplade till samhällsomvandling och sektorsutveckling. Det betyder att i
takt med att samhället förändrats har yrket och dess yrkesbaserade innehåll
förflyttas mellan olika former av organisationer. Detta kan leda till, som det
gjorde för de privatpraktiserande barnmorskorna, att det privata yrket försvinner helt eller att det byter karaktär till ett professionellt yrke i en annan
organisationsform.81 Även historikern Lena Milton har studerat barnmorskeyrket och funnit att yrket utvecklade en egen kvinnlig arbetarkultur,
vilket lade grunden för såväl identitet som självkänsla, kopplat till förhållandet att alla var kvinnor.82 Deras kunskaper var också något som avvek
från vad som betraktades som manliga färdigheter. Milton ser barnmorskeyrket som ett yrke som under lång tid hade svag konkurrens från läkarna,
det vill säga männen. Några orsaker tros vara att yrket hade en stark prägel
av kvinnligt hantverkskunnande, och att den medicinska tekniken kom in
relativt sent i yrket. Genom att medikaliseringen och användandet av teknik ökade blev emellertid delar av yrket sakta inordnat under den medicinska vetenskapen och läkarna. Milton pekar dock på att barnmorskorna
81
82

Öberg (1994) ss.194–200, Holmdahl (1994) s.238ff.
Milton (2001) s.294f.
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inte konkurrerat med läkarna i sitt yrkeskunnande utan att det funnits en
stark prägel av samarbete mellan de två professionerna. Detta samarbete
har stärkt barnmorskornas positioner i förhållande till läkarna.83 Gemensamt för alla dessa undersökningar är att samhällets rådande könsstruktur
är mycket tydlig även i sjukvården, dvs. kvinnlighet och manlighet har olika positioner och uttrycks genom olika yrken och arbetsuppgifter. Relationerna mellan könen i sjukvården uttrycks emellertid som en dual könsmaktordning.
Inom industriproduktionen kom mekaniseringen genom könsarbetsdelningen att uttryckas på två sätt. För det första kom könsarbetsdelningen
att vara horisontell, dvs. män och kvinnor arbetade i samma organisation
men med olika arbetsuppgifter och med olika former av arbete. För det
andra kom könsarbetsdelningen även att vara vertikal, dvs. männen var
nomen för arbetet och på så sätt även överordnade kvinnorna, och det uttrycktes i arbetsuppgifterna. I sjukvården uttrycks könsarbetsdelningen genom vårdarbetet, och då på ett dualt sätt. Först horisontellt genom att arbetsuppgifterna curing, nursing och caring utförs av olika yrken och har olika normer för kvinnlighet och manlighet. Sedan finns även en vertikal
könsarbetsdelning där arbetsuppgifterna inom curing, nursing och caring ser
olika ut i olika delar av vårdprocessen, och då kan arbetet byta könskod och
avvika från det som betraktas vara normen. Ur detta perspektiv är det viktigt att studera hur vårdarbetet ändrats i samband med att sjukvårdens
produktionsprocess förändrats.

83

Milton (2001) s.300ff.
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1.5 Sjukvårdens produktionsprocess ur ett ekonomisk-historiskt perspektiv
För att tydliggöra vad jag avser med sjukvårdens produktionsprocess har
jag valt att se det på följande sätt. För det första är vårdarbete ett samlingsbegrepp för allt det arbete som utförs i sjukvården. Det betyder att olika arbetsuppgifter tillsammans bildar basen för den tjänsteproduktion som i detta fall blir sjukvård. Detta påverkas av yttre förhållanden som ekonomiskpolitiska beslut, lagar, demografiska förändringar etc. För det andra är
vårdarbete ur detta perspektiv ett arbete som sker vid sjukhus. Omsorgsarbete baseras på den kompetens som finns om hur omhändertagandet av
människor, där inte sjukdom behöver vara orsaken, bäst ska utföras. Omsorgsarbete är ur detta perspektiv en tjänst och service som framförallt sker
i kommuner, hemmen eller i hemlika institutionsformer.84 För det tredje är
vårdarbete en verksamhet som utförs i syfte att hjälpa människor som på
grund av sin sjukdom inte kan sköta sig själva. Arbetet baseras på professionella kunskaper om vilken vård som bäst ska ges till människor vid specifika sjukdomstillstånd. Från denna utgångspunkt kan sjukvårdens horisontella och vertikala arbetsdelning utkristalliseras. Jag har valt att sätta in
arbetsuppgifterna och arbetsprocessen i en enkel modell, se figur I.1.1

84

Eriksson & Gunnarsson (1997) ss.120-152.
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Figur I.1.1 Sjukvårdens produktionsprocess
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Figuren läses på följande sätt. Processen inleds med att patienten kommer
till sjukhuset, där patienten undersöks och diagnostiseras för att därefter
ordineras fortsatt behandling. Det kan ske akut eller genom att patienten
blivit remitterad från öppenvården. Det är läkaren som gör bedömningen
om vilken typ av curing som ska ske. När den medicinska behandlingen tar
vid är det sjuksköterskan som utför för det ordinerade nursing-arbetet. Det
arbetet kan ske vid en postoperativ vårdavdelning eller en medicinsk vårdavdelning beroende på patientens sjukdom, åkomma och tillstånd. Därefter
tar caring-arbetet vid, och arbetet utförs främst av undersköterskor och
sjukvårdsbiträdenDet är värt att förtydliga att på alla vårdavdelningar sker
det olika former av curing- nursing- och caring-arbeten. Det är arbetsuppgifter som utförs i samråd, men det är läkare som utför curing-arbetet och
sjuksköterskor som utför nursing-arbetet oavsett vårdavdelning. Att jag valt
att strecka curing i figuren beror på att det arbetet är det som initierar och
styr de två övriga arbetsuppgifterna. Det betyder att curing sker i början
men också i slutet av processen. Det är läkarna som bedömer var patienten
ska får vård och när patienten ska skrivas ut från avdelningen eller få fortsatt behandling någon annanstans.
I en hierarkisk organisation befinner sig individer på olika positioner,
där de i toppen av hierarkin har högre makt än vad de har som är längre
ner. I sjukvården har individernas yrkestillhörighet länge avgjort var i hierarkin man befinner sig. Yrkestillhörighet är emellertid inte den enda förklaringen till var människor hamnar i hierarkin. En organisationsstruktur
innehåller förutom människor med olika yrken och olika tillgång till makt,
även normer och praxis. En organisation innehåller således dominerande
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värden, vilka påverkar individernas handlande.85 Värderingarna, av exempelvis olika arbetsuppgifters status, kan i sin tur påverka arbetsdelningen i
organisation. Här är det viktigt att lyfta fram att det existerar arbetsdelning
mellan olika yrken liksom inom samma yrkeskategori.
Mycket förenklat menar jag att vårdarbetet består av flera olika arbetsuppgifter, vilka tillsammans bildar en kedja, där antalet ”länkar” avgörs av
vilken typ av vård som ska utföras. Det innebär att omvårdnad är olika arbetsuppgifter under olika perioder, för olika yrkeskategorier och i olika
vårdtyper.
Tanken kan mycket kort förklaras på följande sätt. När en sjukdom ska
diagnostiseras krävs det viss form av medicinsk kompetens. I detta skede
ansvarar läkaren för bedömningen. När diagnosen är ställd och ytterligare
åtgärder ska vidtas, ökar antalet länkar, och då krävs ytterligare yrken och
kompetenser för att utföra arbetet. Vid en större operation krävs det exempelvis ett stort antal olika yrkesgrupper deltar. När eftervården sedan tar
vid, baseras den på en annan typ av kompetens. Då kommer andra yrkeskategorier in i arbetet, vilka ger patienten den dagliga vården.
Genom att på detta sätt dela upp vårdkedjan, tydliggörs arbetsdelningen i sjukvården. Arbetsdelning kan därmed ses på två sätt. För det första är det en kronologisk uppdelning mellan olika insatser när det gäller
diagnostisering, behandling och utskrivning. För det andra är det en uppdelning mellan olika yrkesgruppers kompetenser inom vart och ett av dessa kronologiska steg, där curing, nursing och caring är de övergripande begreppen för det arbete som utförs. Hur dessa värderats och hur innehållet i
85

Albinsson & Arnesson (2000) s.35ff.
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arbetsuppgifterna förändrats vet vi i dag väldigt lite om. Jag menar att specialisering och fragmentisering av olika yrken över tid – även utanför vården – är frågor som hittills inte belysts tillräckligt. Fortsättningsvis kommer
jag, när jag diskuterar omvårdnad, att använda samlingsbegreppet vårdarbete, vilket i sin tur består av de tre huvudgrupperna ovan. Man kan därför
säga att vårdarbetet är sjukvårdens produktionsprocess, som ser ut på olika
sätt.
Att vårdarbetet sker horisontellt, är sammanlänkat och beroende av
varandra kan vi alla se och förstå. Frågan är emellertid om inte vårdprocessen liksom relationen mellan yrkena också är vertikal? Produktionsprocessens syfte är att få patienter friska eller symptomfria så att de kan åka hem,
eller till hemlika vårdformer för fortsatt vård. Detta är den horisontella arbetsdelningen, och olika arbetsuppgifter utgör var sin länk i vårdkedjan.
Det vårdarbete som sker vid sjukhus är emellertid mycket diversifierat beroende på var i sjukvården vården produceras, exempelvis om vårdarbetet
utförs i det akuta skedet eller i eftervårdsskedet.
Det finns också olika vertikala led i processen. Dessa led påverkas
bland annat av ekonomiskt förändrade förutsättningar, teknisk utveckling,
yrkesutbildningars förändringar och legislativa förändringar som på olika
sätt omfattar sjukvården. Den medicinska tekniken är främst en intern faktor som förändrar innehållet i curing och nursing. Förändringen för curing
innebär för läkarna nya sätt att i arbetet ansvara, kontrollera och använda
tekniken. För nursing-arbetet och sjuksköterskorna innebär tekniken ansvar
och användning av den ordinerade tekniken. För att på något sätt göra det
möjligt att se hur processen förändras har valt att dela in den sjukvårdande
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processen i tre vårdtyper. De är teknikintensiv, blandad och arbetsintensiv
vård. Den teknikintensiva vården baseras på olika tekniska maskiner och
hjälpmedel. Det är framförallt intensiv- och anestesivård samt operationsvård. Där är tekniken ett viktig och nödvändigt hjälpmedel för att diagnostisera och behandla patienterna och för att utföra vårdarbetet. Över tid har
tekniken många gånger blivit helt avgörande för vårdarbetets innehåll och
har präglat olika yrkeskategoriers förhållande till sitt arbete. Utvecklingen
har på så sätt utformat innehållet i den vård som ges till patienterna och
påverkar därför den vård som sker i den fortsatta processen.
Den andra formen, den blandade vården, förknippas med de vårdavdelningar där det utförs någon form av specialistvård. Det kan till exempel
vara medicinska, kirurgiska eller ortopediska avdelningar. Där utförs vården före och efter olika ingrepp. Till viss del finns där också tekniska inslag
i vården som påverkar vårdarbetets innehåll, och därmed påverkas även
relationen mellan arbetsuppgifter, personal och patienterna.
Den tredje vårdtypen, den arbetsintensiva vården, är den vårdtyp som
kanske mest förknippas med daglig patientvård, det vill säga hygien, påklädning, hjälp med matning, rehabilitering och allmän patientvård. Där
används teknik i lägre grad, vården baseras istället på personlig kontakt
mellan personal och patient. I många fall är det denna vårdtyp som avslutar vårdprocessen.
Att jag valt att dela in vården på detta sätt beror på att jag velat tydliggöra processens vertikala indelning och var i den de olika arbetsuppgifterna utförs. Indelningen kan också förenkla förståelsen av såväl den horisontella som den vertikala utveckling som skett inom och mellan de olika vård-
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typerna. Det är dock viktigt att komma ihåg att de tre arbetsuppgifterna
finns i alla dessa tre vårdtyper, och att allt vårdarbete är en del i en större
produktionsprocess.
Könsarbetsdelning betyder generellt att kvinnor och män inte arbetar
inom samma sektorer och de arbetar inte heller på samma nivåer. Problemen baseras på den uppdelning mellan könen som funnits och finns och
som ger män en överordnad position i förhållande till kvinnorna.86 Anita
Göransson har visat att kön kan ses som en symbolisk ordning i vilken
”manlighet uttrycker överordning och kvinnlighet uttrycker underordning”.87 Det skulle i sådana fall visas genom att de maskulina principerna
knyts till makt och feminina principer knyts till andra positioner. Det som
är intressant i detta resonemang är att det som betraktas vara kvinnliga
principer ofta knyts samman med fysiska kvinnor medan diskursen om
kön knyter det kvinnliga till områden som är mindre viktiga i samhället.88
Kvinnors arbete har på detta sätt inte heller jämställts med det arbete
som utförts av män, vilket beror på att arbetet värderats som kvinnligt och
därmed setts som ett lägre arbete. För att kvinnligt kön ska bli möjligt att
förklara som kvinnligt genus måste därför det kvinnliga arbetet sättas in i
dess sociala sammanhang. Det är först då som det blir möjligt att se att
kvinnligt arbete inte enbart bör sammankopplas med reproduktion.89 För
att förstå olika arbetens värden i förhållande till varandra måste arbetet sättas in i dess sociala kontext, vilket innebär att arbetets normer och könsHartmann (2004) s.22.
Göransson (1998) s.7.
88 Göransson (1998) s.7f.
89 Hartmann (2004) s.28, Niskanen (1998) s.52f, Sommestad (1998) s.127ff.
86
87
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symbolik blir tydlig. Det ökar möjligheten att visa hur vissa arbetsuppgifter
värderas lägre än andra uppgifter enbart beroende på vem som utför
dem.90
Här är det viktigt att poängtera att sjukvården och vårdarbetet präglas
av en historiskt etablerad könsarbetsdelning där män utfört curing och
kvinnor utfört caring och nursing, vilket intressant nog ofta utelämnas inom
omvårdnadsforskningen.91 Läkaryrket har rent numerärt varit manligt dominerat, men också statusmässigt kopplat till en traditionell bild av överordnad manlighet. Sjuksköterskeyrket är i sin tur det äldsta professionella
kvinnliga vårdyrket och har på liknande sätt varit ett enkönat yrke, vars
egenskaper har stark koppling till normen för kvinnlighet. Behörighetslagen 1923 gav kvinnorna rätt att arbeta inom offentlig sjukvård på samma
villkor som manliga läkare, vilket skapade möjlighet att luckra upp läkaryrkets normativa könskod.92 Enstaka kvinnor kom genom tillgången till
universitetsstudier att kliva över könsbarriärerna i sjukvården och uppnå
högre formell status och position.93 Trots detta kom det att dröja långt in på
Alvesson & Due Billing (1999) s.16ff.
Albinsson & Arnesson (2000) s.14f, se även Andersson (2001) ss.211-220. Det kan förklaras av att det främst varit kvinnors arbeten som legat till grund för studierna och att
kön inte problematiserats närmare.
92 http://www.analyscentrum.com/Ergo/Artikel.aspx/36 2004-04-13
93http://www.analyscentrum.com/Ergo/Artikel.aspx/79 2004-04-13 ”Som ytterligare
bevis för detta blev Karolina Widerström den första kvinnliga läkarstuderande som
tilläts närvara vid anatomilektionerna vid Karolinska institutet. Hon blev också amanuens där trots att kvinnor varken tilläts forska eller inneha statliga tjänster. 1888 tog hon
sin läkarexamen därstädes och blev därmed Sveriges första utexaminerade kvinnliga
läkare. Senare blev hennes handbok Kvinnohygien. Om de veneriska sjukdomarna och deras
bekämpande och trycktes om i flera upplagor ända in på 1930-talet. Widerströms verksamhet som sexualupplysare och specialist i veneriska och kvinnosjukdomar kan knappast underskattas ens idag.”
90
91
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1900-talet innan kvinnors antal på läkarutbildningarna började närma sig
männens. Under senare tid har även män börjat utbilda sig till, och arbeta
som sjuksköterskor. Varför männen valt att arbeta inom ett yrke med stark
kvinnlig prägel och därmed lägre status än det manliga vårdyrket vet vi
emellertid väldigt lite om.
Som vi sett är sjuksköterskeyrket det vårdyrke som är i mellanposition
i hierarkin, under läkarna men över undersköterskor och sjukvårdsbiträden. Det innebär också att yrket påverkas på flera sätt när det sker förändringar på andra platser i hierarkin. Yrket är ur det hänseendet lämpligt att
undersöka för att förstå hur vårdarbetet förändrats, hur arbetet delats upp i
olika arbetsuppgifter, och hur olika arbetsuppgifter könskodats. Ytterligare
två orsaker till att yrket är lämpligt att undersöka är för det första att det
har funnits längst av de professionellt kvinnliga vårdyrkena. För det andra
är det ett yrke som med sin yrkesutbildning har en ställning som kan liknas
vid exempelvis andra yrkesskickliga och hantverkskunniga arbetare inom
varuproduktionen. Det gör det möjligt att använda sig av kunskaper hämtade från ekonomisk-historiska studier, vilket kan bidra till att öka vår förståelse för vad som varit drivkrafterna bakom vårdarbetets omvandling,
hur detta påverkat arbetets innehåll och om förändringarna även könskodat olika arbetsuppgifter.
De relationer som är intressanta att studera ur detta perspektiv är hur
arbetsuppgifterna curing, nursing och caring förändrats i relation till arbetsprocessen i olika led. Hur arbetsuppgifterna tenderar att förändras vertikalt
i förhållande till varandra, och i sådana fall om det sker förändringar inom
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varje arbetsuppgift i förhållanden till arbetets könskodning är också av intresse.

2 Syfte och frågeställningar
Syftet är att studera hur sjukvårdens institutionella ramar, organisatoriska
struktur och produktionsprocessen har förändrats efter 1960. Tre frågeställningar ligger till grund för avhandlingen. Den första är hur sjukvårdslagstifningen under perioden styrt och förändrat prioriteringarna inom
sjukvården och därmed bidragit till att forma den vård som ska produceras. Detta rör de politiska institutionella och ekonomiska ramarna för sjukvården. Den andra frågan är hur sjukvårdsproduktionen organiserats inom
dessa ramar och vilka strukturella förändringar verksamheten genomgått.
Detta gäller både vårdproduktionens omfattning och vertikala arbetsdelning på sjukhusnivå. Den tredje, och mest centrala, frågeställningen är på
vilket sätt den vertikala och horisontella arbetsdelningen förändrats. Här är
två aspekter viktiga. Dels hur vårdkedjan från diagnos till eftervård har
förändrats och hur relationen mellan yrken och arbetsuppgifter förändrats,
dels vilken inverkan på arbetsdelning och könsarbetsdelning detta har haft.
Särskilt intresse ur detta perspektiv riktas mot sjuksköterskeyrket.

2.1 Avgränsningar och metod
Avhandlingen behandlar perioden mellan 1963 och 2000. Sjukvårdslagen
(SL) 1963, Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 1983 och reformpaketen under
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1990-talet är centrala ur avgränsningshänseende. De legislativa förändringarna utgör de institutionella ramar inom vilka sjukvården förändrats. Här
har målsättningarna med lagstiftning och de politiska direktiven till sjukvården legat till grund för undersökningen av sjukvårdens förändrade organisationsstruktur och produktionsprocess.
Sjukvårdens prioriteringar har studerats på två sjukhus, Umeå och
Linköpings regionsjukhus. Där har landstingens protokoll, revisionsberättelser, skrivelser, motioner, flerårsplaner, förvaltningsutskottets yttranden,
landstingens protokoll och diarieförda handlingar under perioden fått utgöra ramarna inom vilka sjukhusen förändrat sina verksamheter.
Den vertikala och horisontella arbetsdelningen har studerats vid två
olika vårdavdelningar. Inom ramen för avdelningarnas förändring har förändringar av vårdkedjan och arbetsuppgifter studerats. Avdelningarnas
verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser har fått ligga till grund för
denna studie.
Relationer mellan yrken och könsarbetsdelning har studerats dels på
avdelningarna och då i relation till ändrad verksamhet, dels i sjuksköterskeutbildningen. Där har förändrade målsättningar med utbildningen blivit
tydliga genom reformer, utbildningsplaner och kursplaner. Genom arkivmaterial och utbildningsortens egna planer har ramarna för utbildningen
blivit tydliga.
En viktig drivkraft bakom sjukvårdens förändrade produktionsprocess
har varit den medicin tekniska utvecklingen.94 För att göra det möjligt att
http://europa.eu.int/comm/enterprise/medical_devices/index.htm
2004-04-01
Denna webbsida innehåller en översikt av medicinsk teknik. Där finner man ett stort

94
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på något sätt dra en gräns mellan olika former av teknik har jag i denna
studie valt att dela in den teknik som finns i form av maskiner och apparater, och som används i det vårdande arbetet i två större grupper, diagnostiserande teknik och medicinsk teknik. Med diagnostiserande teknik avses
här exempelvis röntgenapparater eller laboratorieapparater som används
för att fastställa diagnoser på olika sjukdomar. Den vårdande personalen
och patienterna befinner sig inte på samma plats som tekniken, utan arbetet
med diagnostiserande teknik utförs av speciellt utbildad teknisk personal i
speciella lokaler.95 Patienten förs vid olika tillfällen till tekniken och till den
specialiserade personalen. Det diagnostiserande arbetet påverkar därför
inte direkt vårdpersonalens arbetsuppgifter och inte heller vårdarbetets innehåll. Det är också av detta skäl som den diagnostiserande tekniken i denna studie inte kommer att beröras i samma utsträckning som den medicinska tekniken. Den diagnostiserande tekniken har emellertid stor betydelse
för exakthet och precision i sjukvården, vilket på sikt kan minska såväl
vårdkostnader för landstingen som onödigt lidande för den enskilde patienten.
Med medicinsk teknik avses här den teknik som direkt påverkar
vårdarbetet och leder till effekter för vårdpersonalens arbete och patienternas vårdsituation. Medicinsk teknik kan exemplifieras med respiratorer eller dialysapparater, vilka båda används för vård vid specifika sjukdomstill-

antal olika medicintekniska apparater, vilka alla har olika användningsområden och
betydelser för vårdarbetet. Det finns ingen enkel definition på de olika apparaterna. Deras användningsområden är också väldigt diversifierade och det är mycket svårt att finna en enkel definition som är användbar i detta arbete.
95 Exempelvis röntgenundersökningar.
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stånd. I vissa fall är tekniken helt avgörande för att vården utförs, det påverkar explicit innehållet i vårdpersonalens arbetsuppgifter och tekniken är
även en förutsättning för patienternas vård. Här är det värt att notera att
det finns medicinsk teknik som fungerar både diagnostiserande och medicinskt, till exempel EKG-apparater, vilka fastställer diagnoser men också är
möjliga att använda som hjälpmedel för att avläsa patienttillstånd i det direkta vårdarbetet. Den medicinska tekniken är således den teknik som på
flera och mycket avgörande sätt påverkar det vårdande arbetets innehåll
och utförande. Tekniken ger också direkta effekter på arbetsorganisationen,
kombinationen av yrkeskategorier i arbetet och den relation som finns mellan personal och patient. Denna teknik utgör också basen inom den teknikintensiva vårdens vårdarbete och påverkar därmed vårdresultaten. Jag vill
här betona att båda teknikformerna påverkar sjukvårdens utveckling på
olika sätt beträffande produktionsvolym, kostnader för vården, sjukhusens
verksamhetsutveckling, vilka sjukdomar som behandlas och vilka yrkeskategorier som är verksamma i sjukvården. I en studie som undersöker hur
de vårdande arbetsuppgifterna förändrats är det därför viktigt att diskutera
hur tekniken verkar inom olika former av vård.
Vid sjukhusen är verksamheten och vården indelad i kliniker och deras
avdelningar. Klinik är den organisation under vilken olika vårdavdelningar
samlas och bedriver sin verksamhet. En avdelning är där patienter med likartade sjukdomar vårdas. Alla sjukhus har sin egen specialistinriktning baserad på en medicinsk indelningsprincip. Detta innebär att klinikerna och
avdelningarna utför olika former av vård. Centralt för alla specialistsjukhus
är också att de har starka kopplingar till läkare- och sjuksköterskeutbild-
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ningarna, där också normerna för vad som ska ingå i curing och nursing
finns.

2.2 Källmaterial och källkritik
Att skriva om den svenska sjukvårdens förändring har varit en fråga om att
ta sig igenom en labyrint av olika källor. Det beror delvis på att en stor del
av sjukhusens eget primärmaterial av olika skäl inte finns bevarade. Ett av
huvudskälen är att sjukhusen inte varit skyldiga att bevara materialet längre än i tio år, och att delar av verksamhetsberättelser och dylikt inte arkiverats i samband med att chefer slutat sina anställningar. Ett annat skäl är att
redovisningsskyldigheterna varierat under perioden. Där är en huvudförklaring att såväl sjukhusens huvudmannaskap som vårduppdrag i väsentliga avseenden skiljer sig åt mellan olika landsting och över tid. För att
överhuvudtaget studera den svenska sjukvårdens utveckling har jag därför
valt att använda en stor del tryckt offentligt statistiskt material. I vissa fall
har även det varit svårt att jämföra.
De huvudkällor som använts i denna avhandling är alltså tryckt offentlig statistik och till viss del primärmaterial från de två jämförda landstingen. Dessutom har även landstingsförbundets och kommunernas statistik
och utredningar använts. Den tryckta offentliga statistiken ligger till grund
för studien av sjukvårdens förändring från lasarett till specialistsjukhus.
Detta material har kompletterats med statistik från Socialstyrelsen. Från
1980-talet och fram till i dag har Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok funnits tillgänglig.
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I jämförelsen mellan de två landstingen har primärmaterial använts från
Västerbottens läns landsting, (VLL), och från Östergötlands läns landsting,
(LiÖ)96. Där har materialet koncentrerats till att jämföra de två regionsjukhusen i respektive län. Detta material har bestått av landstingens protokoll,
revisionsberättelser, motioner och förvaltningsutskottets yttranden. Materialet ligger till grund för analysen av hur sjukhusen påverkats av och agerat
inför förändringar av verksamhetens riktlinjer. Här har ett problem varit att
den offentliga statistiken och landstingens material inte alltid varit fullt
jämförbara. Det finns ibland även problem inom en och samma källserie.
Bland annat redovisas det totala vårdplatsantalet och antalet vårdade patienter i sjukvården på olika sätt för samma år i olika delar av det tryckta offentliga materialet, vilket har gjort det svårt att bedöma tillförlitligheten. Jag
har därför valt att använda den offentliga statistiken fram till 1980-talet och
därefter Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok som grundmaterial. Dessa
serier har visat sig vara ganska likvärdiga.
Beträffande de två landstingens statistik skiljer sig även detta primärmaterial åt över tid. Det visar sig att LiÖ’s material redovisar fördelningen
av ekonomiska resurser för fler verksamheter än vad VLL’s gör. Exempelvis har LiÖ haft en striktare kontroll på sina patientflöden etcetera. Det kan
bero på att LiÖ har fler konkurrerande regionsjukhus i sin närhet än vad
VLL har. Stora delar av materialet från VLL fokuserar också på Umeå regionsjukhus, och ofta utgår materialet från denna verksamhet som kärnan för
den totala vårdverksamheten. Det kan bero på att Västerbottens länslandsLiÖ= Landstinget i Östergötland benämndes tidigare som ÖLL = Östergötlands läns
landsting.
96
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ting har ett regionsjukhus och det är det enda så högt specialiserade sjukhuset norr om Uppsala, vilket också innebär att specialistvården inte är lika
konkurrensutsatt. Genom att enbart studera hur de två landstingen agerat
inför sina respektive regionsjukhus äskanden och förslag på förändringar
kopplade till produktionsförändringar och införandet av teknik i vården
och lämna andra delar av landstingens vårdande verksamheter utanför undersökningen kan dock materialet sägas vara likvärdigt.
Ytterligare ett problem i jämförelserna har varit att sjukhustyperna
klassificerats på olika sätt i de olika källorna. Detta kan exemplifieras på
följande sätt. Under 1960-talet klassificerades sjukvården i Linköping och
Umeå som två olika typer av sjukvård. Linköping var indelad i gruppen
övrig delad sjukvård och Umeå tillhörde gruppen undervisningssjukhus.97
Sjukhusens tillhörighet klassificerades utifrån lasarett typ 1, 2 och 3. Ett lasarett av typ 1 hade 1000 eller fler vårdplatser för somatisk akutvård, ett
lasarett typ 2 har 200-999 vårdplatser för samma form av vård och ett lasarett typ 3 räknades som övriga lasarett.98 Den tredje formen av lasarett bedrev vård som till exempel barnbördsvård, sanatorier, infektionssjukvård
etcetera. Sjukhusens verksamhet går emellertid inte att förklara genom antalet patienter. Det betyder också att när fokus i statistiken varit kopplat till
antalet patienter och inte till innehållet i verksamheten blir det svårt att
göra jämförelser. Att sjukhusen inte behandlats utifrån verksamhet i statistiken gör det också svårt att avgöra vilken form av vård som statistiken
valt att redovisa. Från 1970-talet ändrades sjukhusklassificeringen igen och
97
98

SOS Allmän hälso- och sjukvård 1950–1965.
Ibid.
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Linköpings och Umeås regionsjukhus kom då båda att betraktas som likvärdiga sjukhus kopplade till undervisning av vårdpersonal och då främst
läkare. Detta trots att sjukhusindelningen inte längre hade undervisningssjukhus kvar som benämning. Det kan emellertid tolkas som att antalet patienter inte längre var avgörande för nivån på vården utan att nivån på
vården kom att kopplas till det arbete som utfördes.
Den stora variation som finns mellan källorna angående sjukhusens
klassificeringar tyder på en oklarhet beträffande vad som ska ligga till
grund för benämningen av olika vårdinrättningars verksamheter. Detta försvårar förståelsen av vilken sjukvård som bedrivits men också vilken vård
som bedrivs i dag. Sammanblandningen av begreppen i källorna gör att
sjukvård blir allting och dessutom något som utförs likvärdigt inom olika
inrättningar oavsett sjukhusens karaktär. Att antalet patienter istället för
verksamhetens innehåll under lång tid legat till grund för vårdinrättningarnas benämningar visar på svårigheterna med att göra jämförelser mellan
olika sjukhus. Statistikens otydlighet har därför styrt valet för när sjukhusen blir möjliga att jämföra. Konsekvensen av detta har lett till att 1970-talet
fått utgöra starten beträffande jämförelsen, och det är också då som vårdarbetet undersöks.
Jag har valt att undersöka två olika typer av vårdavdelningar vid
Umeå universitetssjukhus. Att jag valt att jämföra två avdelningar vid
samma sjukhus har styrts av två skäl. För det första, finns dessa vårdtyper
vid alla sjukhus. För det andra, eftersom dessa vårdtyper finns inom alla
sjukhus anser jag att undersökningen kan begränsas till endast ett sjukhus.
Den ena avdelningen är arbetsintensiv (geriatrisk) och den andra avdel-
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ningen är teknikintensiv (IVA). Det material som använts från avdelningarna är investeringsbudgetar, verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser
och måldokument. Ett problem med detta material har varit att det inte
verkar finns någon mall för hur verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser ska utformas. Det har bland annat lett till att beträffande personalsituationen finns det materialet samlat och redovisat i VLL:s handlingar och
protokoll. För att få detta material komplett har även material från landstingets databas använts.

2.3 Disposition och tillvägagångssätt
Den del som närmast följer syftar till att kartlägga sjukvårdens förändrade
institutionella ramar. Där behandlas översiktligt hur de politiska direktiven
för den svenska sjukvården förändrats mellan 1962 och 2000. I fokus för
undersökningen står utvecklingen för de svenska sjukhusen. De politiska
riktlinjerna för sjukvården, och det förändrade huvudmannaskapet för
vårdutförandet diskuteras ingående liksom regionsjukvårdens utveckling.
Där diskuteras också effekterna av centraliseringen och profileringen av
hälso- och sjukvården utifrån den politiskt sett önskvärda riktningen.
I avhandlingens tredje del ligger fokus på sjukvårdens organisatoriska
förändring på avdelningsnivå. Områden som diskuteras är arbetsdelningen
i vården inom och mellan olika vårdtypers organisationer över tid. En viktig drivkraft bakom arbetsorganisationens förändringar har varit den tekniska utvecklingen, vilket i denna del diskuteras mer ingående. Tekniken
undersöks här som ett redskap för personalen, vilka använder tekniken för
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att producera vårdtjänsterna. Teknikens användning kopplas också samman med det vårdarbete som utförs, av olika vårdyrken.
Avhandlingens fjärde del är en fördjupad analys av vad som skett i
sjukvården med fokus på avhandlingens syfte. Där diskuteras om det skett
en förändring av sjuksköterskeyrkets könskod inom delar av vårdarbetet i
sjukvården från 1962 till 2000. Diskussionen bygger på en jämförelse av den
utveckling vi vet skett inom andra sektorer och den förändring beträffande
könsarbetsdelningen som sjukvården går igenom idag. Det innebär att
könsarbetsdelning, könsordning och olika vårdyrkens könskoder också
diskuteras närmare. Avhandlingen avslutas med en sammanfattande slutdiskussion.
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Del II - Svensk sjukvård i förändring 1962-2000

1. Sjukvårdens omvandling
Under 1960- och 1970-talen framställde forskare och politiker den svenska
hälso- och sjukvården som en av världens bästa.1 Grunden för detta ansågs
vara att staten styrde, planerade och ansvarade för utförandet av verksamheten, vilken innebar att sjukvården fick stora resurser och den utfördes av
en välutbildad personal.2 Framgångsåren kom emellertid att brytas under
1980-talet.
Samtidigt började bilden av den svenska hälso- och sjukvården att successivt att förändras. Ett tecken på detta var att vårdtiderna hade förkortats,
antalet vårdplatser hade minskat och samtidigt som vårdköerna hade blivit
längre. Till detta kom också att antalet anställda hade minskat, och att huvudmannaskapet för delar av sjukvården hade ändrats.3

Evans et.al (1995) s.9ff.
Evans (1995) s.165-169.
3 SOU 1984:40 Hälsopolitiska mål och behovsbaserad planering.
1
2
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Trots att sjukvården genomgick tydliga förändringar, var såväl politiker
som forskare relativt överens om att sjukvårdens kvalitet inte hade påverkats nämnvärt av detta. De menade att utvecklingen kunde förklaras av
försämrade ekonomiska förutsättningar och demografiska förändringar.
Den ökade ohälsan i landet sågs som ett resultat av konjunkturella snarare
än strukturella förhållanden. Förändringarna sågs därmed som en anpassning till de förändrade samhällsekonomiska förhållandena. Ett tecken på att
vården hade nått högre kvalitet än tidigare ansågs den ökade andelen medicinsk teknik vara. Den hade lett till att specialiseringsgraden blivit högre
och antalet behandlingar hade ökat.4 Fler patienter kunde genom detta få
vård och ur dessa hänseenden sågs därmed inte kvalitén som hotad trots
den relativa försämringen i ett internationellt perspektiv.
Under 1990-talet kom emellertid sjukvården att uppmärksammas på
ett nytt sätt.5 Det berodde delvis på att delar av vården hade privatiserats,
särskilt inom åldringsvården. Samtidigt hade det börjat komma larmrapporter om vanvård av äldre patienter.6 Berodde då de missförhållanden
som rapporterats in på att staten hade släppt delar av huvudmannaskapet
för vissa verksamheter, eller på att de samlade resurserna inte räckte till för
att utföra de tjänster de privata vårdgivarna hade åtagit sig? Många frågor
växte fram i debatten, och som ett resultat kom även den offentliga sjukvården att undersökas ur kvalitetshänseende. I delar av dessa undersökningar var de ekonomiska resurserna centrala, både som orsak bakom och

Cuyler (1995) s.12f.
Evans et.al (1995) s.29f.
6 Se exempelvis Striwing & Åslund (2002).
4
5

61

förklaring till de förändringar som sjukvården genomgått.7 Detta kan ses
som ett resultat av att det växt fram en oro hos såväl politiker som forskare
för att förändringarna ändå påverkat vårdens innehåll, och då på ett sådant
sätt att kvaliteten hotades.
Vilka mått som skulle ligga till grund för att försöka förklara kvaliteten
i sjukvården togs därmed upp till debatt. De tidigare i huvudsak kvantitativa produktionsmåtten kom nu att nagelfaras och ifrågasättas, främst utifrån behovet av att mäta verksamhetens kvalitet. Trots detta enades man
inte om någon enhetlig definition på vårdkvalitet, eller hur de skulle mätas.8
Vi kan konstatera att trots att den svenska sjukvårdens kvalitet diskuterats sedan 1960-talet, har de frågor som lyfts fram sällan belysts ur ett
sammanhållet historiskt perspektiv. De studier och undersökningar som
har genomförts har ofta fokuserat på sjukvårdens anpassning till den externa ekonomiska utvecklingen och mindre på interna drivkrafter och processer i sjukvården. Inte heller har sambanden mellan sjukvårdens ekonomiska och politiska ramar och verksamheten klarlagts närmare.
Konstateras kan att trots att sjukvården bygger på en gemensam vetenskaplig medicinsk kunskapsbas så organiseras den på olika sätt i olika länder.9 I Holland ägs exempelvis majoriteten av sjukhusen av stiftelser.10 I
Tyskland är 50 procent av sjukhusen offentligt ägda och icke- vinstdrivande

För utvecklad diskussion om ekonomi och sjukvård se Lannerheim (1994), Anell & Rosén & Svarvar (1993) (1996), Anell (1990) (1991) (1992) (1996).
8 Gardell (1979), Gardell & Gustafsson (red.) (1983).
9 Arvidsson & Jönsson (1991) ss.9-12.
10 Finnström (1991) s.91f.
7
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frivilligorganisationer äger 35 procent, medan resten är privata.11 I England
genomfördes en mycket stor förändring av sjukvården 1948 när National
Health Service (NHS) genomfördes, vilket ersatte en mycket blandad och
fragmenterad sjukvårdsstruktur med en offentlig sjukvårdsorganisation.12
Ytterligare ett exempel är Kanada. Sjukvården bedrivs där sedan länge
till stor del av privata stiftelser som fungerar som självständiga företag. Kanada har även fler sjukhus med färre vårdplatser än vad fallet är i Sverige,
vilket till stor del beror på att Kanada har löst sin äldreomsorg på ett annat
sätt. Sjukvården har inte heller koncentrerats till sjukhusen i Kanada, och
landet har fortfarande kvar en stor del små sjukhus vilka kan liknas med
Sveriges tidigare lasarett.13. I ett internationellt perspektiv anses emellertid
den svenska sjukvårdsmodellen vara decentraliserad.14 Svensk sjukvård har
inte enbart ett decentraliserat beslutsfattande; dessutom äger och driver
landstingen själva sina sjukvårdsanläggningar. Det svenska systemet med
helt politiskt styrda landsting är också ovanligt i en internationell jämförelse.15
I Sverige pågick under 1960-talet ett aktivt politiskt arbete för lyfta upp
folkhälsan på den politiska dagordningen, och samtidigt förändra innehållet i den svenska hälso- och sjukvården.16 En bra sjukvård ansågs vara viktig både för samhällsekonomin och för människors hälsa. Centralt i arbetet
var att den svenska sjukvården kom att institutionaliseras. Det berörde
Frycklund (1991) s.116f.
Garpenby (1991) s.18f.
13 Rehnberg (1991) s.64ff.
14 SOU 1999:66 s.6.
15 Ibid. s.7f.
16 Axelsson (1998) ss.49-53.
11
12
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både huvudmannaskapet och administrationen. Landstingen kom genom
detta att bli än mer centrala administrativa organ för den offentliga sjukvården. För landstingen kan utvecklingen efter 1960 generellt sett delas in i
tre perioder. Under den första perioden, 1962-1983, ökade ansvarsområdet
jämfört med tidigare. Genom regionsjukvårdens utveckling kom antalet
sjukhus i landet att minska, och de sjukhus som blev kvar både ökade sin
verksamhet och bedrev en annan sjukvård än vad de tidigare gjort. Den
stora förändringen under den andra perioden, 1983-1992, var att regionsjukvården specialiserades än mer. Det innebar att den mest avancerande
sjukvården kom att koncentreras till specialistsjukhusen, och kompetensen
fördelades mellan sjukhus över hela landet. Den tredje perioden, efter 1992,
kännetecknas av ännu mer specialisering. Under denna period har kommunerna övertagit stora delar av landstingens tidigare ansvarsområden. En
av de mest påtagliga effekterna av detta har blivit att akutsjukvården nu
blivit sjukhusens främsta ansvar. I denna del kommer de institutionella ramarna för den svenska sjukvården att studeras med särskild betoning på
den regionala organisationsnivån och övergripande förändringen av vårdprocessen.

2 Sjukvård och hälsa i välfärdssamhället
Folkhälsan och hälsans roll för samhällsutvecklingen blev i Sverige en politiskt intressant fråga på 1930-talet. Det kanske mest kända uttrycket för detta är Alva och Gunnar Myrdals ideologiskt väsentliga skrift ”Kris i befolk-
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ningsfrågan.”17 Hälsa beskrevs där som en viktig del i den framtida utvecklingen mot ett välfärdssamhälle. Det ökade även den politiska medvetenheten om att en frisk arbetskraft var ekonomiskt värdefull för samhället. Bakom detta låg också en humanistisk syn på hälsa där friska människor mår
bättre, smittar färre och lever längre, vilket också sågs som en viktig grund
för det framtida välfärdsbygget.
Som en följd av att detta nya synsätt växte fram, började en offentligt
finansierad och organiserad sjukvård sakta formas under 1940-talet. Sjukvården har därefter setts som nödvändig för en väl fungerande svensk välfärdslösning.18 Verksamheterna inom hälso- och sjukvården har haft staten,
landstingen och kommunerna som huvudmän för olika vårdområden. Över
tid har ansvarsfördelningen för verksamheterna förändrats på många sätt.
För det första har det skett en decentralisering av det direkta ansvaret för
olika verksamheter, först från staten till landstingen, och därefter från
landstingen till kommunerna. För det andra har innehållet i verksamheterna kraftigt förändrats inom alla vårdområden.19 Det legislativa ansvaret har
emellertid staten behållit, och den styr på en övergripande nivå all verksamhet som utförs inom landsting och kommuner. Det ekonomiska ansvaret för hälso- och sjukvården har decentraliserats och förändringen kan
grovt sett delas in i två etapper. Den första var när de vårdområden staten
ansvarade för, exempelvis psykiatrisk vård, epidemisk vård och sanatorieverksamhet, administrativt lades över till landstingen under 1960-1970Myrdal & Myrdal (1934) ss.125-139.
Se exempelvis Olson (1990), Barry (1990), Culyer (1995), Trägårdh (1995), Ahrne &
Roman & Franzen (1996), Svallfors (1996), Leonard (1997).
19 Rothstein (1994) s.28 ff.
17
18
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talen. Denna decentralisering kan betraktas som ett led i expansionen av
hälso- och sjukvården, samtidigt som en ny institutionell struktur etablerades. Den andra decentraliseringsprocessen inträffade under 1990-talet, i och
med att åldringsvård, viss psykiatrisk vård samt handikappomsorg överfördes till kommunerna.20 Denna förändring kan ses som ett sätt att rationalisera bort verksamheter som ansågs ha blivit för dyra ur samhällsekonomisk perspektiv.21 Förändringen innebar också att sjukvården för första
gången sedan 1960 kom att åläggas stora besparingskrav, och det drabbade
framförallt den slutna sjukhusvården.22 Jag har här valt att visa den ekonomiska utvecklingen på två sätt. För det första visas den offentliga sektorns andel av BNP. För det andra hälso- och sjukvårdens andel av den offentliga sektorn, se diagram II.2.1 och II.2.2. Från det första diagrammet
II.2.1 kan vi se att offentliga sektorns andel av BNP ökade med drygt 10
procentenheter mellan 1960 och 1980. Ökningen är ett tydligt tecken på offentliga sektorns uppbyggnadsperiod. Förutom att sjukvården expanderade fanns också en politisk satsning på olika slag av offentligt producerade
tjänster bland annat inom högre utbildning, vilket även omfattade olika
vårdutbildningar.23 Under 1980-talet börjar offentliga sektorn sakta att
minska i andel i förhållande till BNP. En av orsakerna var det skattestopp
som genomfördes under 1980-talet, vilket var statens sätt att börja dra i
nödbromsen.

Reformerna var Ädelreformen 1992, psykädelreformen 1994 och handikappreformen
1995. För en närmare presentation SOU 1999:66 s.7ff.
21 Gaunt & Lantz (1996) s.5f.
22 SOU 1999:66 s.8.
23 Ohlsson (1986) s.34ff, Strömberg (2000a) ss.144-149.
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Diagram II.2.1 Offentliga sektorns andel av BNP 1960 -2000 (%).
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Diagram II.2.2 Hälso- och sjukvårdens andel av den offentliga sektorn
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Källa: Krantz, Olle. Swedish Historical National Accounts 1800-1998 aggregated output
series. Umeå 2001. Hälso- och sjukvårdens kostnader är hämtade från Statistisk årsbok
1960-2000 samt SOS Allmän hälso- och sjukvård 1960-1975 och Hälsostatistisk årsbok
1987-2001.
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Diagram II.2.1 visar också att den offentliga sektorns andel av BNP fortsätter att minska mellan 1980 och 2000. Stagnationen är ett tecken på att den
offentliga sektorn ålagts såväl besparingskrav som krav på att förändra sättet att producera offentliga tjänster.
I diagram II.2.2 visas hälso- och sjukvårdens utveckling och andel av
offentliga sektorn. I det diagrammet visas inte skattestoppen under 1980talet lika tydligt, vilket kan bero på att sjukvården inte ställde om sin verksamhet lika snabbt som andra offentliga verksamheter. Fram till 1985 ökade
istället hälso- och sjukvården sin andel från 44 till 50 procent av offentliga
sektorns kostnader.24 Orsakerna bakom denna tillväxt var många, och några ska mycket kortfattat nämnas här.25 Befolkningen i Sverige ökade från 7,4
miljoner 1960 till 8,3 miljoner vid slutet av 1980-talet.26 Detta ökade efterfrågan på och behovet av sjukvård.27 Efter 1985 mattades tillväxttakten av
för hälso- och sjukvården. Dess andel av offentliga sektorns kostnader
minskade till 47 procent 2000. En huvudförklaring till denna förändring
finns dels i det skattestopp som genomfördes under 1990-talets första år,
dels i det knippe vårdreformer som genomfördes under 1990-talets första
hälft. Det innebar att ansvaret för eftervården för långvarigt sjuka människor decentraliserades från landstingen till kommunerna. I och med detta
Hela det resonemang som förs nedan är hämtat och sammanställt från; Hälsostatistisk
årsbok (1987/88), tabell D.17, s.111, Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok (1995) kapitel 6,
tabell 1, s.166, Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok (1998), kapitel 5, tabell, 1, s.246, Hälsooch sjukvårdsstatistisk årsbok (2001), kapitel 5, tabell 1, s.273, Krantz, Olle (1987). Data för
2000 är preliminära.
25 Eklund (1998).
26 Statistiska centralbyråns beräkningar av befolkningsutvecklingen 1749-1998.
27 Lundgren (1985) s.3ff. Här visas att offentlig tjänsteproduktion ansågs vara en viktig
tillväxtsektor för en fortsatt ekonomisk expansion.
24
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kom ansvaret för konvalescenterna att hamna utanför vad som tidigare definierats som allmän hälso- och sjukvård.28 Förändringen kan också ses som
ett resultat av en ändrad politisk strategi beträffande vilka offentligt producerade vårdande tjänster som sjukvården skulle utföra och var det skulle
göras.29 Ytterligare en drivkraft bakom förändringen kan vara att möjligheterna att behandla nya sjukdomar ökade.30 De senaste fem åren kom således
hälso- och sjukvården att präglas av expansion.
Att sjukvården haft svårt att ställa om verksamheten framgår av att år
2000 var hälso- och sjukvårdens andel åter 51 procent av offentliga sektorns
kostnader. Genomförandet av 1990-talets reformer kan paradoxalt nog förklara varför sjukvårdens andel av offentliga sektorn åter började öka. Vid
tidigare förändringar av vårdansvaret hade verksamheten förts över från
staten till landstingen, det vill säga från en sjukvårdsorganisation till en annan. Det innebar att både kunskapen och organisationen för att få sjukvården att fungera redan fanns uppbyggd.31 Under 1990-talet kom istället ansvaret för olika vårdområden att föras över från landstingen till kommunerna. Kommunernas ansvar hade fram till reformerna främst varit inriktat
på omsorg, inte vård. Nu fick kommunerna ansvar över helt nya verksamhetsområden. De nya reformerna innebar därmed att kommunerna fick nya
patientgrupper med andra behov att ta hand om. En förklaring bakom att
hälso- och sjukvårdens andel av offentliga sektorn ökade är därför att gamla människors vårdbehov inte minskade bara för att kommunen tog över
Clow & Westlund (1994) s.40f.
Svallfors (1996) s.47-73 och hela kapitel 4.
30 Qvarsell (1996) s.171f.
31 Axelsson (1998) s.46ff.
28
29
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ansvaret för deras dagliga omsorg. Deras sjukdomar och deras behov av
vård kommer ändå att ges inom landstingen. Resultatet blev att kostnaderna för sjukvården enbart minskade tillfälligt. År 2000 var hälso- och sjukvårdens andel av offentliga sektorn åter på samma nivå som innan 1990talets reformer.32
Värt att notera är att reformerna under 1990-talet inte berodde på att
medborgarnas behov av sjukvårdstjänster hade minskat.33 Antalet vårdtillfällen vid sjukhus har stadigt ökat sedan 1970, och år 2000 uppgick antalet
patienter som under året varit inlagda vid sjukhus till drygt 1,5 miljoner.34
En orsak till att antalet vårdade patienter ökat är att sjukdomspanoramat
hos den arbetsföra befolkningen har förändrats. Sjukdomspanoramat kan
ses som hälso- och sjukvårdens ”marknad”, till vilken vården dels måste
anpassas dels skapar själv genom att fler sjukdomar och vårdbehov kan tas
om hand i takt med den medicinska vetenskapens utveckling. Generellt kan
sägas att svensk sjukvårdsproduktion under perioden förändrats från att
vara en småskalig verksamhet till stordrift. Två centrala förändringar i sjukdomspanoramat ska här nämnas. För det första har de så kallade välfärdsrelaterade sjukdomarna blivit fler och upptäcks tidigare. Det innebär att fler
patienter än tidigare behandlas. För det andra har andelen äldre–äldre, de
som är över 80 år, ökat från cirka 3,3 procent 1980 till cirka 5,1 procent år
SOU 1995:5 s.70ff. Se även Appendix H.
SOS Allmän hälso- och sjukvård 1979, tabell A 1, s.21 och siffrorna för 1980 är från 31/12
1979. Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 1998, tabell 24, s.144f, Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 1995, tabell 33, s.139.
34 Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok (1995) tabell 17, s.117, Hälso- och sjukvårdsstatistisk
årsbok (2001) tabell 20, s.175, Definitionen på vårdtillfällen är: ”vårdkontakt i sluten vård,
avgränsas av in- och utskrivning inom ett medicinskt verksamhetsområde/klinik/motsvarande.”
Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok (2001) s.174.
32
33
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2000.35 Behovet av redan etablerade offentliga verksamheter och olika former av social service har därmed kontinuerligt ökat samtidigt som efterfrågan på sjukvårdstjänster fortsätter vara stor.36 På vilket sätt sjukdomspanoramat förändrats och vilka faktiska åtgärder som vidtagits under olika perioder för att anpassa sjukvården till detta ska närmast diskuteras.

2.1 Sjukdomspanoramats förändring
Två förhållanden, vilka tidigare nämnts, har påverkat det ökade behovet av
sjukvård i Sverige sedan 1970. Det ena är befolkningsökningen och den
ökade andelen äldre-äldre i samhället.37 Det andra är att den arbetsföra befolkningen allt oftare drabbats av välfärdsrelaterade sjukdomar.38 Dessa
förhållanden är emellertid inte unika för Sverige. I stort sett nästan alla
västeuropeiska länder har gått igenom samma utvecklingsmönster.39 Det
finns även studier som visar att det varken är antalet äldre eller befolkningens hälsotillstånd som driver upp kostnaderna för sjukvården.40 Kostnaderna är istället relaterade till utvecklingen av nya och förbättrade behandlingsmetoder, vilket ökat möjligheterna att förbättra och förlänga livet för
människor.41 För att få en uppfattning om den svenska befolkningens hälsotillstånd och sjukdomar kan utvecklingen av den svenska läkemedelsförsäljningen fördelat på anatomiska/medicinska grupper vara ett mått på
Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok (1998) s.292. Statistisk årsbok för landsting (2002) tabell 4.1. s.99.
36 Rothstein (1995) s.105ff.
37 Äldre-äldre är ett begrepp som använd för personer som är 80 år och äldre.
38 Arvidsson & Jönsson (1991) s.9f.
39 Hälso- och sjukvårds statistisk årsbok 2000, 2001.
40 Evans (1991) s.160ff.
41 Ibid.
35
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sjukdomspanoramats förändring.42 Försäljningen redovisas i DDD Defined
Daily Dose, vilket är en måttenhet på den förmodade genomsnittliga
dygnsdosen för en vuxen person. Här är redovisningen gjord från 1980 till
2000, se tabell II.2.1.
Tabell II.2.1 Läkemedelsförsäljning i Sverige fördelat på anatomiska
/medicinska grupper redovisat i miljoner DDD från 1980 till 2000
Läkemedelsgrupp (ATC)
Centrala nervsystemet
Matsmältningsorgan
Hjärta, kretslopp
Andningsorganen
Blod, blodbindande organ
Infektionssjukdomar
Urin och könsorganen
Tumörer m.m.
Rörelseapparaten
Hud
Hormoner
Ögon- öron

1980
460
1095
598
264
95
41
233
iu
73
227
54
39

1990
494
1070
572
367
97
53
249
iu
104
302
76
55

2000
697
1138
925
432
350
59
410
19
162
665
113
49

Anm: ATC= Anatomic Therapeutic Chemical Classification System. Detta är ett sätt att systematisera olika läkemedel och systemet använd av övriga nordiska länder och rekommenderas av WHO.
Källa: Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 1998, tabell 48, s.173. Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 2001, tabell 43, s.210.

Tabellen visar tydligt att konsumtionen av läkemedel stigit inom samtliga
medicinska grupper, undantaget parasitsjukdomar och ögon/öron. Inom
sjukdomsgrupperna nervsystem, hjärta, blodbindande organ, hud och rörelseapparaten har ökningen varit störst under 1990-talet. Detta tyder på att
de så kallade välfärdsrelaterade sjukdomarna ökat, det vill säga stroke,

Se klassifikation och definition i Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 1998, s.173. Socialstyrelsen Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 2001, s.212.
42
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fetma, belastningsskador och hjärt- och kärlsjukdomar. Sjukdomsmönstret
blir ännu tydligare när olika sjukdomar även fördelas på ålder och kön.
Den största andelen patienter, oavsett sjukdom, finns i åldersgrupperna 4585 år.43 Det är ett tecken på att med stigande ålder ökar också risken för att
drabbas av olika sjukdomar. Den andra tendensen är att andelen personer
mellan 40 och 64 år som insjuknar i tumör- och cirkulationssjukdomar fördubblats mellan 1940 och 1990. Det anses bero på tre faktorer. Antingen insjuknar människor tidigare under livscykeln, eller så kan sjukvården upptäcka sjukdomar tidigare i livet, eller så upptäcks sjukdomar som tidigare
inte varit möjliga att diagnostisera. Ytterligare en tendens är att tumör- och
cirkulationsrubbningar allt oftare börjar förekomma hos patienter redan i
en ålder av 40 år.
En slutsats som kan dras av detta är att sjukdomar allt oftare drabbar
människor i arbetsför ålder, om än inte lika ofta som hos den äldre befolkningen.44 Genom att dela in sjukdomspanoramat i sjukdomsgrupper baserade på kön kan vi se att fler män än kvinnor insjuknade i cirkulationssjukdomar under hela den studerade perioden. Beträffande tumörsjukdomar
var situationen emellertid den omvända, där har kvinnor dominerat, även
om männen under senare tid också har börjat insjukna i dessa sjukdomar.
Ett mönster som blir tydligt under perioden är att kvinnors och mäns sjukdomspanoraman tenderar att i vissa avseenden börja likna varandra.45

Se Appendix A.
Hälso- och sjukvårdstatistisk årsbok (1990) tabell A5 s.140f, Hälso- och sjukvårdsstatistisk
årsbok (1995) tabell 32 s.52ff.
45 Se Appendix A.
43
44
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Att hälso- och sjukvården förändrat inriktning kan därmed inte förklaras
genom att befolkningen har blivit friskare – snarare att sjukdomspanoramat
förändrat karaktär och sjukdomar upptäcks tidigare och oftare. Förklaringarna kan sökas i samspelet mellan å ena sidan sjukvårdens politiska mål
och institutionella ramar och å andra sidan i hur detta uttrycks i vårdens
organisation. Här börjar jag med att undersöka hur ramarna inom vilka
hälso- och sjukvården ska verka har förändrats mellan 1962 och 2000.

3 Sjukvårdens institutionella ramar. Landstingen och regionsjukvårdens organisation 1962-2000
Svensk hälso- och sjukvård styrdes mellan 1962 och 1983 genom Sjukvårdslagen (SL). 1983 ändrades lagen och gavs namnet Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Där slogs fast att allmän hälso- och sjukvård ska innehålla åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar
och skador. Ansvaret innebär även att tillgodose behovet av sjuktransporter, samt att ta hand om avlidna. Lagen omfattar också andra verksamheter
som bedrivs inom särskilda områden, till exempel skolhälsovården.46 Hälso- och sjukvårdslagen innehåller förutom detta även specialregleringar för
olika sjukvårdområden, exempelvis psykiatrin.47 Hälso- och sjukvårdens
verksamhet har således ett stort ansvar för att såväl förebygga ohälsa som
att återställa den när det behövs och krävs.48 Medicinalstyrelsen blev tidigt
SFS 1982:763 Hälso- och sjukvårdslagen.
Hälso- och sjukvårdstatistisk årsbok (1998) s.73. HSL har övergripande haft ett likvärdigt
innehåll under hela den studerade perioden.
48 SFS 1982:763 Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 1999:49 Hälso- och sjukvårdslagen.
46
47
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den statliga instans som hade det högsta administrativa ansvaret för verksamheten samt för utbildning och legitimation inom både allmän hälso- och
sjukvård och apoteksverksamhet.49 Socialstyrelsen ersatte 1968 Medicinalstyrelsen på dessa områden.50 Verkställandet av intentionerna i HSL har
sedan 1960-talet utförts av ett flertal huvudmän förutom staten, landstingen, landstings- och primärkommuner.51 Dessutom tillkommer ett fåtal huvudmän i form av privata personer eller företag, föreningar, stiftelser etc.52
De tydligaste förändringarna har skett i samband med att de övergripande lagar som omfattat sjukvården förändrats, det vill säga 1962 och
1983. Samtidigt har staten lagstiftningsvägen fortsatt styra innehållet inom
respektive verksamhet.53 Förändringen har emellertid skett på två olika
sätt, dels genom att vårdutförandet decentraliserats, dels genom att riktlinjerna för innehållet förändrats. Här kommer särskilt landstingens ansvar att
lyftas fram, och hur det offentliga huvudmannaskapet inom hälso- och
sjukvården förändrats mellan 1963 och 2000 kort beskrivas.

Allmän hälso- och sjukvård (1960) s.2.
http://www.sos.se/sos/omsos/historik.htm#1900 2000-11-01.
51 Allmän hälso- och sjukvård 1960. Primärkommunerna var huvudmän för verksamheter i
hälsovårdsnämnd, stadsläkare (fanns i städer med minst 15 000 och fanns alltid i städer
med fler än 40 000 invånare), kommunalt anställda sjuksköterskor, sjukhem för långvarigt kroppssjuka och i vissa fall även polikliniker för könssjukdom, skoltandvård ej tillhörande folktandvården (fanns i några kommuner). Små kommunala mentalsjukhus
(fanns ett fåtal) och skolhälsovård.
52 Se Appendix D.
53 Ibid.
49
50
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3.1 Effekterna av sjukvårdslagen 1962
År 1962 fick landstingen ett tydligare mandat att sköta den svenska sjukvården. För landstingen innebar detta att genom förebyggande åtgärder, till
exempel omgivningshygiensiska åtgärder, hälsofostran och rådgivning,
hjälpa befolkningen att förebygga olika sjukdomar.54 För sjukhusen blev
uppgiften därför att ta hand om människor som vid sjukdom, kroppsfel eller andra åkommor sökte sjukvård.55 Förändringarna innebar att landstingen fick ta ett större ansvar än tidigare över befolkningens totala hälsosituation. Detta kom att utöka landstingens ansvarsområde och omfattade också
fler vårdverksamheter än tidigare. En radikal förändring var den slutliga
överflyttningen av den statliga psykiatriska sjukvården till landsting och
landstingsfria kommuner 1973.56 Sjukvård för dessa patienter kom fortfarande att bedrivas inom hälso- och sjukvården men under ändrat huvudmannaskap. Ett tydligt resultat av den förändringen var också att såväl den
öppna som den slutna sjukvården expanderade.

3.2 Hälso- och sjukvårdslagen 1983 och Dagmaravtalen under 1980-talet
Under 1980-talet tillkom två större förändringar. För det första ändrade
sjukvårdslagen namn till Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 1983.57 Namnbytet, det vill säga tillägget av begreppet hälso, tyder även på att en ny definiSOU 1984:44 s.9ff. Utredningen lyfter fram behovet av en mer holistisk syn på människors hälsa och hälsoproblematik. Hälsopolitiken skulle därför verka mer aktivt i samhällsplaneringen för att på detta sätt lättare och snabbare göra det möjligt att avläsa vilka olika former av vårdande insatser människor behövde.
55 SOS Allmän hälso- och sjukvård (1970) s.17f.
56 Allmän hälso- och sjukvård (1975) s.20. Delar av den psykiatriska sjukvården hade redan
förflyttats till landstingen, vilket gjordes redan 1967.
57 Hälsostatistisk årsbok (1987/88) s.88.
54
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tion av vad sjukvård skulle vara hade börjat formas. Det nya innehållet
byggde på Världshälsoorganisationens (WHO) definition. Hälsa definierades nu som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, ett tillstånd fritt från åkommor. 58 Följaktligen kom ohälsa att tolkas som ett tillstånd där olika psykiska och fysiska symtom kunde finnas
med i bilden. Förändringen kan också tolkas som att frånvaro av sjukdom
inte längre var tillräckliga kriterier för att människor skulle betraktas som
friska, människor skulle dessutom upplysas om hur de kunde förbli friska.
En av de stora uppgifterna för hälso- och sjukvården blev således att med
olika medel förebygga ohälsa såväl socialt som fysiskt och psykiskt. En effekt av att dessa nya ansvarsområden tillkom, blev att gränsen mellan hälsovård och sjukvård flöt samman. Tidigare stod hälsovården för förebyggande verksamhet och upplysning medan sjukvård var en åtgärd som vidtogs när sjukdomstillståndet krävde det. Indirekt kom förändringarna att
leda till att sjukvården inte enbart skulle vårda sjuka de skulle också ha
kontroll över befolkningens framtida sjukvårdsbehov, det vill säga att kunna planera den kommande verksamheten.
För det andra infördes det så kallade Dagmaravtalet under 1980-talet.59
Dagmaravtal sluts därefter varje år mellan huvudmännen och staten utifrån
Ibid.
Dagmaröverenskommelse är sedan dess tillkomst under 1980-talet ett avtal som varje
år sluts mellan staten och sjukvårdshuvudmännen. I stora drag handlar det om att parterna kommer överens om att påbörja olika arbeten för att utarbeta nationella riktlinjer
för vilken vård som ska prioriteras. Riktlinjerna ska därefter fungera som stöd för regionala/lokala vårdprogram. Dagmaröverenskommelser kallas även för Dagmarreformen.
För
det
riktlinjer
som
fattats
under
1990-talet
se;
http://www.lf.se/hs/download/Dagmar2002.pdf 2004-03-09 Här kommer begreppet
Dagmaravtal att användas som ett samlingsbegrepp på denna förändring.
58
59

77

de sjukdomar eller förebyggande insatser som parterna för tillfället anser
vara viktiga att prioritera.60
Avtalen innebar att reglerna för hur ekonomiska resurser skulle fördelas till landstingen kom att ändras. Tidigare fick varje landsting ekonomisk
ersättning utifrån upptagningsområdets befolkningsstorlek. Dagmaravtalet
innebar att den ekonomiska fördelningen till landstingen inte längre enbart
styrdes av utförda prestationer. Nu skulle ersättningen till huvudmännen
baseras på befolkningens prognostiserade sjukvårdsbehov. Prognoserna
byggde på befolkningens dödlighet, sjukfrånvaro, andelen förtidspensionärer och ensamboende äldre.61 Avtalen innebar att de olika landstingen fick
ett ökat ansvar för att planera den egna sjukvården.62 God sjukvårdsplanering, nära förankrad i befolkningens hälsotillstånd, skulle därmed ersättas
ekonomiskt. Effekten blev att landstingens totala ansvar ökade.63
I anslutning till Dagmaravtalen uppstod emellertid en del frågor beträffande vilket tänkt utbud av sjukvård som landstingen skulle planera
för. Skulle landstingen producera mer av den sjukvård de redan bedrev?
Eller skulle de producera sjukvård som de förväntade sig att patienterna
skulle efterfråga? Eller skulle landstingen producera sjukvård som politiskt
ansågs vara viktig och som det också gavs statlig ekonomisk ersättning för?
Dagmaravtalens komplexitet när det gäller mål och medel skapade därför

Dagmar 50 (1991).
Hälsostatistisk årsbok (1987/88) s.89.
62 Dagmar 50 (1991).
63 Det skulle vara möjligt att tolka Dagmaravtalen som en strävan efter att forma en regional och nationell rättvisa som inte uttrycktes explicit i landstingspolitiken under
denna period.
60
61
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ett glapp mellan de politiska målsättningarna och landstingens verksamheter.
Huvudorsaken till detta var att samtidigt som staten decentraliserade
allt mer ansvar av den vårdande verksamheten ner till landstingen, så styrdes utbudet av sjukvård ändå av staten genom prioriteringar av viss vård
före andra. Eftersom Dagmaravtalen varken blivit undersökt ur ett policyeller diskursperspektiv, är det svårt att mer ingående diskutera reformens
inverkan på 1900-talets sjukvård. En sådan studie är därför av största betydelse att genomföra, men det finns inte utrymme för mig att gå djupare in
på detta här. Sammantaget kan dock sägas att Dagmaravtalen styr sjukvården att på olika sätt följa nationella riktlinjer, och samtidigt inrikta vården
till att på olika sätt prioritera delar av verksamheten.
En förskjutning av ansvaret börjar bli tydlig. Förebyggande vård bedrivs i landstingets regi, men utanför sjukhusen. Resultatet blir en vertikal
förskjutning, där sjukhusen tar hand om patienter med sjukdomar, och förhindrandet av sjukdom sköts någon annanstans. Att sjukhusen ska syssla
med akuta och åtgärdbara sjukdomar blir allt tydligare. En svängning från
tidigare vårdverksamhet som innebar att sjukhusen tog ansvar för nästan
alla åkommor.

3.3 1990-talets politiska reformer
Under 1990-talet genomfördes som tidigare nämnts ett antal stora vårdreformer. Två huvudsakliga motiv fanns bakom reformerna. För det första
var målet att decentralisera vissa typer av sjukvårdsinsatser till kommunerna. Den sjukvård som flyttades var framförallt eftervården för gamla,
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vården till handikappade och vården till psykiskt sjuka människor, det vill
säga sjukvård som tar lång tid och kostar mycket eftersom den är arbetsintensiv och ofta kräver långa vårdtider. För det andra var målet att föra över
kostnaderna för vården från landstingen till kommunerna.64 Samtidigt inrättades Betalningsansvarslagen.65 Lagen trädde i kraft den 1 januari 1992.
En kommun och en landstingskommun kan komma överens om att kommunen hade betalningsansvar för patienter som var bedömda som medicinskt färdigbehandlade vid sjukhus.66 I och med detta skapade staten ett
tryck på kommunerna att ta ett ökat ekonomiskt ansvar för de patienter
som var medicinskt färdigbehandlade men trots detta inte fördes över från
landstingen till kommunala boendeformer.67 För sjukhusens del innebar
förändringen att de inte längre hade huvudansvaret för vissa patientgrupper. Det gav sjukhusen möjligheter att stärka och utveckla den egna vårdspecialiseringen.68 En viktig slutsats som kan dras av detta är att den politiska målsättningen varit att omstrukturera sjukhusens verksamheter från
långtidsvård till akut korttidsvård, och det var ett led i försöken att minska
kostnaderna.
Samtidigt innebar tillkomsten av reformerna under 1990-talet att tolkningen av innehållet i HSL blev mer komplext än tidigare. De patientgrupBrodin (2002) s.93f.
SFS 1990:1404 Betalningsansvarslagen. Betalningsansvarslagen förändrades 1/6 -2003.
Begreppet medicinskt färdigbehandlad ersattes då med utskrivningsklar. Kommunen
blir betalningsansvarig när patienten är utskrivningsklar och en vårdplan har upprättats. Vårdplanen ska bygga på delaktighet och samtycke från patienten.
http://www.lf.se/hs/download/betalningsansvar.pdf 2004-04-14
66 http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19901404.HTM 2004-04-14
67 Se exempelvis Falk & Nilsson (1999) s.61.
68 Lundberg (2000) s.114f.
64
65
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per som kommunerna genom reformerna fick ansvar över har alla någon
form av ohälsa. Patienterna tas om hand inom sjukvården för sina medicinska problem, men när de anses vara medicinskt färdigbehandlade vilar
ansvaret för deras fortsatta omvårdnad inte längre på sjukvården, utan på
kommunerna. Hur det kommunala ansvaret förändrats, och vilka konsekvenser det fått för kommunerna, deras anställda, de äldre, handikappade
och de som är i behov av psykiskt stöd ska inte behandlas här trots att det
är en avgörande förändring som skett av hälso- och sjukvården.69 Jag
kommer emellertid att fokusera min studie på hur dessa institutionella förändringar påverkat sjukvården i landstingens regi. På vilket sätt de ovanstående förändringarna ändrat ramarna för svensk hälso- och sjukvård mellan 1962 och 2000, visas i figur II.2.1. Figuren visar tydligt hur en allt större
del av vårdutförandet decentraliserats från staten till landstingen, och under senare tid har ytterligare en överföring av institutionsvård skett från
landstingen till kommunerna. Figuren visar också att det skett en vertikal
förskjutning av ansvaret för sjukvården, från staten ner till kommunerna.

69

Se exempelvis SOU 2000:38 Välfärdsbokslutet, Brodin (2002), Gaunt (1996).
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Figur II.2.1 Huvudmannaskapets förändringar inom svensk hälso- och
sjukvård 1962-2000
LAGSTIFTNING

STATENS
VERKSAMHETS
ANSVAR

LANDSTINGEN
LANDSTINGSFRIA
KOMMUNER/STÄDER

1962 Sjukvårdslag
1967- begreppet mentalsjukhus utgår ur
lagstiftningen, och
klassificeras som lasarett specialiserade
för psykiatrisk vård.
1973- psykiatrisk
vård flyttar från staten till landsting.
Epidemisjukhusen
uppgår i lasaretten.
Sanatorier omdefinieras till lungkliniker
vid lasarett för lungsjukvård.
1983 HSL Hälso- och
sjukvårdslag
med speciell lagstiftning för tandvård
och psykiskt- utvecklingsstörda
1984- Dagmaravtal
1992- ädelreformen
1994- handikappreformen
1995psykiatrireformen

1960-1970-talen
Länsläkarorganisationen
Vissa undervisningssjukhus (Karolinska sjukhuset,
Serafimerlasarettet, Akademiska sjukhuset)
Mentalsjukhusen
Länsläkarorganisationen
Riksförsäkringsverkets
sjukhus (drivs av privat organisation) och har hand
om bl.a. förtidspensioneringar, tilläggspensionering, arbetsskador, samt
försäkringar av olika slag.

1960-1970-talen
Sjukhusvård i allmänhet
(driften för lasarett, sjukstugor, förlossningshem, sanatorier, epidemisjukhus, sjukhem
för långvarigt kroppssjuka,
mentalsjukhus, sjukhem för
lättares psykiskt sjuka, anstalter för psykiskt efterblivna,
konvalescenthem osv.)
Provinsialläkarväsendet

1980-talet
Verksamheter vid riksförsäkringsverkets sjukhus
(drivs i privat regi), rättspsykiatrisk, rättskemisk,
rättsmedicinsk verksamhet

1980-talet
Hälso- och sjukhusvård,
folktandvård, omsorger om
psykiskt utvecklingsstörda,
viss social verksamhet
Psykiatrisk vård börjar flyttas ut till kommunerna
1990-talet
Hälso- och sjukvård, folktandvård, akut psykiatrisk
vård
1990-tals reformerna förflyttar flera vårdområden
ut till kommunerna.

1990-talet
Riksförsäkringsverkets
sjukhus rättspsykiatrisk,
rättskemisk, rättsmedicinsk verksamhet

Källa: Allmän hälso- och sjukvård 1960, 1975, Hälsostatistisk årsbok 1987/88, Hälsooch sjukvårdsstatistisk årsbok 1990- 2001, SOU 1999:66 s. 7.
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På mellannivå finns landstingen vilka till att börja med fick ett allt större
ansvar för vården till att idag ha ansvar för den specialiserade sjukvården.
Sjukvården blev därmed ännu mer specialiserad. Huvudmannaskapet förstärkte därmed den vertikala fördelningen mellan olika former av sjukvård.

3.4 Sammanfattning
Lagstiftningen rörande svensk hälso- och sjukvård har på mycket tydliga
sätt förändrats tre gånger under den studerade perioden. För det första
1962 då sjukvårdslagen kom att förändras, vilket ledde till att landstingen
fick ett ökat ansvar för folkhälsan. Ansvaret omfattade både den vårdande
verksamheten och ekonomin. För det andra förändrades landstingens verksamheter genom HSL 1983, då hälsa som begrepp kom att omdefinieras.
Dessutom tillkom Dagmaravtalen under 1980-talet, vilket innebar att staten
gav landstingen tydligare riktlinjer för vilken vård som de skulle bedriva.
För det tredje tillkom ett knippe vårdreformer under 1990-talet vilket innebar att ansvaret för stora delar av landstingens vård fördes över till kommunerna. För landstingen innebar detta att den vård de skulle bedriva
framförallt var den akuta vården. Vilka effekterna blivit på landstingens
organisation och sjukhusens regionala struktur ska närmast undersökas.

4 Landstingen och sjukvårdens organisering 1962-2000
För sjukvårdens organisation och innehåll har förändringarna av de politiska riktlinjerna fått tydliga följder. För det första har det uppstått stora skillnader i innehåll mellan de verksamheter som bedrivs inom preventiv vård,
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öppen sjukvård och sluten sjukvård.70 Exempelvis är det endast inom den
slutna sjukvården som patienterna är sängliggande och vårdas. Inom de
andra vårdformerna sker behandlingar och diagnostiseringar. För det
andra har omläggningen av hälsopolitiken förändrat sjukvårdsstrukturen.
En tydlig effekt av förändringarna har visat sig beträffande antalet vårdinrättningar där patienter vårdas i landet, vilket illustreras i tabell II.2.2. 71
Tabell II.2.2 Samtliga sjukvårdsinrättningar för offentlig sluten sjukvård
i Sverige 1960-2000
1960

1965

1970

1975

1980

1992

1995

2000

Lasarett och
sjukhus med
lasarettskaraktär
Sjukhus

479

419

484

476

476

38

33

30

244

254

153

137

118

46

42

36

Specialistsjukhus

6

6

9

9

9

9

9

9

Anm. Mellan 1980 och 1992 har jag inte funnit siffror som varit jämförbara med de som
används här. Av detta skäl redovisas varken år 1985 eller år 1990. Siffrorna för år 1980 är
baserade på år 1979 och 1995 års siffror är baserade på år 1996.
Källa: Allmän hälso- och sjukvård 1960, tabell 1.1, s. 8. Allmän hälso- och sjukvård 1965,
tabell A3, s.10. Allmän hälso- och sjukvård 1970, tabell A2, s.25. Allmän hälso- och sjukvård 1975, tabell A3, s.2. Allmän hälso- och sjukvård 1979, tabell A3, s.23. Hälso- och
sjukvårdsstatistisk årsbok 1995, tabell 5, s.71ff. Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok
1998, tabell 9, s.83ff. Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 2001, tabell 5, s.118.
Falk & Nilsson (1999) ss.31-62.
En del vårdinrättningar som fanns under 1960 och 1970-talen har räknats in i kategorin lasarett exempelvis epileptikeranstalter, sjukhem för psykiskt utvecklingsstörda,
sjukstugor, sjukhem för långvarigt kroppssjuka etcetera. I tabellen har jag använt följande indelningsgrunder. I gruppen lasarett och sjukhus med lasarettskaraktär ingår från
1960 till 1996 kategorierna lasarett, sjukhus med lasarettskaraktär och lasarett som bedrev kroppsvård. Det innebär att såväl några länssjukhus som några länsdelssjukhus
ingår i denna grupp mellan 1980 och 1996. Till gruppen specialistsjukhus hör under hela
perioden regionsjukhusen. I gruppen sjukhus ingår alla vårdinrättningar som kallades
för sjukhus under hela perioden. Det innebär att det mellan 1980 och 1996 även här ingår några länssjukhus och några länsdelsjukhus.
70
71

84

Det mest karaktäristiska draget i tabellen är den koncentration av vård som
skett särskilt efter 1980. Det är främst antalet lasarett som minskat under
perioden. Bland de lasarett som fanns under 1980-talet var det några som
efterhand utvecklades till sjukhus.72 Gemensamt för dessa lasarett var att de
slogs samman och utvecklades till större och mer specialiserade inrättningar.73 Verksamheten blev genom detta också mer diversifierad än vad den
varit tidigare. Samtidigt som sjukhusen växte i storlek men inte i antal ledde också förändringarna till att sjukvårdens organisation och utförande
ändrades. Det var endast specialistsjukhusen som ökade i antal från 6 till 9,
vilket var ett tecken på den vård som prioriterades. Förändringsprocessen
är tydligt kopplad till den politiska målsättningen och tanken bakom hur
den totala hälso- och sjukvården var tänkt att verkställas. Hur denna process såg ut på regional nivå ska närmast undersökas.

4.1 Regionsjukvården tar form 1962-1983
År 1960 fanns det 25 landsting som alla byggde på länsindelningen. Undantagna från detta var Kalmar län, som var indelat i två separata delar, och
städerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping, Hälsingborg och
Gävle, där respektive stad ansvarade för sjukvården.74 Denna indelning ansågs emellertid bygga på ett otillräckligt stort befolkningsunderlag för att
specialistvården skulle bli möjlig att utveckla.75 Staten genomförde 1962 en
större omorganisation av sjukvården. Den innebar att sju större sjukvårdsHälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 1987/88.
Se exempelvis Wintzer (1971).
74Allmän hälso- och sjukvård (1960) s.16.
75 SOU 1963:64 s.8f.
72
73

85

regioner skapades, vilka var baserade på befolkningsunderlagets storlek.
Detta kom att kallas för regionsjukvården.76 Tanken var att regionernas
storlek skulle garantera att specialistvården blev möjlig att expandera.77 Politiskt kom regionindelningen att bli en allt viktigare förutsättning för vårdens organisation och funktion. Att beskriva uppbyggnaden, organisationen och uppdelningen av vårdutförandet över tid är ingen enkel uppgift,
men ett försök att illustrera hur det politiskt var tänkt att fungera visas i figur II.2.2.

FigurII.2.2 Hälso- och sjukvårdens regionala organisation 1962-2000
LÄNSSJUKHUS
Ett sjukhus som svarar för sjukvårdsområdets behov av
länssjukvård

LÄNSDELSJUKHUS
Ett sjukhus som svarar för
en begränsad del av sjukvårdsområdets behov av
viss länssjukvård

SJUKHEM
En anläggning som i huvudsak är avsedd för vård
av långvarigt sjuka i behov
av sluten vård

VÅRDCENTRALER
En anläggning för öppen hälso- och sjukvård bl.a. omfattande distriktssjukvård,
distriktssjuksköterskevård samt mödra- och barnhälsovård och sjukgymnastik
Källa: Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 1990, 1995, 1996, 1998, 2001.

Ett syfte med regionindelningen var att det inom varje region skulle finnas
en lokal regionsjukvårdsnämnd som samarbetade med ett samordnat styrorgan, centrala regionsjukvårdsnämnden.78 Nämndens uppgift var att samordna den regionala sjukvården mellan olika landstingsnivåer och mellan
Allmän hälso- och sjukvård (1965) s.33.
Ibid. s.4.
78 Allmän hälso- och sjukvård (1965) s.34f.
76
77

86

olika huvudmän.79 Inom den regionala sjukvården skulle såväl öppen som
sluten sjukvård bedrivas inom primärvården, länssjukvården, regionsjukvården och rikssjukvården.80
Inom varje region har det funnits ett speciellt sjukhus, kallat regionsjukhus, där den mest specialiserade och avancerade sjukvården utförs.81
Alla vårdinrättningar samarbetar nära med varandra i syfte att skapa en
sammanhållen sjukvård för patienter och personal. Samarbetet mellan dessa olika vårdnivåer inriktades på att förbättra specialistvården inom länssjukvårdens olika delar.82 Länssjukvården bedriver kroppssjukvård både i
öppen och sluten sjukvårdsform, samt en stor del av den akuta psykiatriska
sjukvården.83 Ytterligare en uppgift för länssjukvården är att de också ska
stödja

primärvårdens

förändringarna

av

förebyggande

sjukvårdens

verksamheter.84

regionindelning

Eftersom

sammanfaller

med

sjukvårdens legislativa förändringar, har jag valt att strukturera min studie
utifrån dessa perioder, det vill säga 1962 till 1983 och 1983 till 2000. I figur
II.2.3 visas den regionindelning som rådde mellan åren 1962 och 1983, samt
det befolkningsunderlag som regionindelningen då baserades på.

Allmän hälso- och sjukvård (1975) s.39.
Hälsostatistisk årsbok (1987/88) s.90. Utöver detta tillkom även utlandsvården, vilken
bedrivs vid speciella regionsjukhus. Utlandsvården kräver större krav på specialiserad
kunskap och teknisk utrustning än vad som tillgodoses inom länssjukvården.
81 Vissa regionsjukhus har under 1990-talet bytt namn till Universitetssjukhus för att
visa specialiseringsgraden samt sjukvårdens koppling till universiteten.
82 Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok (1995) s.90.
83 SOU 1984:48 s.27f.
84 Hälsostatistisk årsbok (1987/88) s.90.
79
80

87

Figur II.2.3 Regionindelningen 1962-1983
Regioner

Befolkningsunderlag 1965

2

Stockholmsregionen 1 505 849

3

Uppsalaregionen

4

Linköpingsregionen

5

Lund- Malmöregionen 1 360 789

6

Göteborgsregionen 1 374 597

7

Örebroregionen

771 617

8

Umeåregionen

651 366

1 210 944
897 700

Källa: Allmän hälso- och sjukvård 1965, karta 2, samt s.33 regionernas befolkningsunderlag. Allmän hälso- och sjukvård från 1960 till 1979. Hälsostatistisk årsbok 1987/88.

De städer där de stora specialiserade regionsjukhusen placerades är markerade på kartan i figur II.2.3. Varje sjukhus styrdes politiskt av en landstingsstyrelse och en sjukvårdsstyrelse, vilka hade samordningsansvaret
mellan de olika sjukvårdsnivåerna i regionen. Efter avtal mellan de olika
sjukvårdsstyrelserna förlades därefter olika medicinska inriktningar och
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verksamheter till olika sjukhus.85 Grundtanken var att skapa en sammanhållen vårdkedja trots att patienterna behandlades vid olika vårdinrättningar.
I praktiken blev sjukvården ofta väldigt fragmenterad mellan olika
vårdinrättningar. Den uppsplittrade sjukhusvården kom också att bli föremål för en av sjukvårdens största utredningar under 1970-talet, Vård-77 utredningen.86 I den föreslogs att sjukvården skulle verka för att minska avstånden mellan de två huvudmännen, kommunerna och landstingen, samt
mellan olika sjukvårdsformer, det vill säga mellan avdelningar och kliniker
och mellan öppen och sluten sjukvård. Genom bättre samarbete förväntades också sjukvården fungera mer tillfredsställande för både patienter och
personal.87
Sjukvården blev under denna tid allt mer specialiserad, vilket också
kom att leda till att vårdarbetets innehåll förändrades. För det första tillkom
nya yrkeskategorier med medicinteknisk kunskap. För det andra kom det
traditionella vårdarbetet att bli mer och mer teknisk avancerat.88 Sjukhusens
kopplingar till universiteten och den medicinska forskningen blev också
tydligare genom förändringarna i läkarutbildningen. Genom inrättandet av
SOU 1963:64 s.65ff.
SOU 1978:50 s.66f. Vård-77 utredningen tillkom för att utveckla sjuksköterskeutbildningen. Men i denna utredning framkom också en del kritik av hur vården var strukturerad och kunde göras bättre.
87 SOU 1981:4 s.9f.
88 SOU 1962:38 Utredningen flaggade för att kravet på en ny form av kompetens skulle
komma att växa fram och då på olika nivåer i sjukvården. Kraven skulle komma att öka
i takt med att landstingen och sjukvården expanderade. För att i framtiden kunna organisera vården ansågs att administratören och ekonomen skulle bli allt viktigare, och i
vårdarbetet sågs teknikerna som en allt viktigare yrkesgrupp. Se även; Hæger (1978)
s.98f.
85
86
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nya specialistutbildningar för sjuksköterskor, blev också regionsjukhusens
roll som undervisningssjukhus allt viktigare.89
De offentliga utredningarna från mitten av 1970-talet visade samtidigt
att tilltron till medicinen och den dåvarande sjukvårdsstrukturen som garanter för folkhälsans fortsatta förbättring hade försvagats.90 En anledning
var att de medicinska lösningarna inte längre höll jämna steg med sjukdomspanoramats utveckling.91 Liksom tidigare antytts yttrade sig välfärdens skuggsida i att nya folksjukdomar uppstod: förslitningsskador, magsår, stroke, diabetes, fetma etc.92 Detta ledde till en hälsopolitisk reaktion,
och det växte fram kritik mot sjukvårdens indelning under 1970-talet.93 En
kritik var att sjukvården, trots försök att omorganisera verksamheterna,
fortsatte att vara allt för splittrad, och den var också inriktad på ett fåtal
specialiteter. Detta överensstämde inte med det nya läget för befolkningens
sjukdomar.94 Sjukvården gick in i 1980-talet med krav på sig att detta skulle
förändras.

4.2 En ny regionindelning växer fram 1983-1992
Kritiken mot sjukvårdens organisation fick också genomslag i HSL 1983.
Lagstiftningen ökade kraven på att landstingen skulle åstadkomma en hälso- och sjukvård baserad på regionala och lokala förutsättningar för varje
Holmdahl (1994) s.238ff.
SOU 1978:50 s.1
91 Exempelvis hade de nya folksjukdomarna som stroke och hjärt- kärlsjukdomarna
drastiskt ökat. Hälso- och sjukvårdsstatistiks årsbok 1991-2001.
92 SOU 1984:40 s.13-24. I utredningen kallas ovanstående sjukdomar för de stora folksjukdomarna. Dessa hade uppmärksammats under 1970-talet.
93 Axelsson (1998) s.53ff, Andersson-Skog & Strömberg (red.) (2000) s.148ff.
94 SOU 1978:50 s.2f.
89
90

90

landsting som på ett bättre sätt än tidigare motsvarade befolkningens behov av sjukvård.95 De olika huvudmännen för sjukvården skulle genom
samverkan ha ett övergripande ansvar över befolkningens totala hälsa och
hälsotillstånd.96 Statens direktiv till landstingen innebar att dessa måste öka
kontrollen av vilka former av sjukvårdsinsatser som behövdes. Dessa behov skulle landstingen också på bästa sätt tillgodose.
En annan politisk strävan var att hälso- och sjukvårdens resurser skulle
uppfylla såväl samhällsekonomiska som sysselsättningspolitiska mål. Liksom andra samhälleliga verksamheter skulle sjukvården också om det var
möjligt planeras och dimensioneras i förväg.97 Dessutom ökade kraven på
att verksamheterna skulle bära sig ekonomiskt, det vill säga landstingen
måste också kunna finansiera sjukvården inom ramen för den kommunala
skattefinansieringen.98 En väg att uppnå detta var att förbättra hälsoregistren över befolkningen. Ett sådant inrättat register är Registerdata, vilket löpande samlar in inrapporterad landstingsstatistik över befolkningens hälsotillstånd. Ytterligare ett register var surveys, vilket var en mer detaljerad statistik som baserades på enkäter och intervjuer.99 Genom registren förväntade man sig få en bild av hur hälsotillståndet i landet såg ut, och vad man
kunde förvänta sig för framtida efterfrågan på sjukvårdande insatser i landets olika delar.

SOU 1984:48 s.21.
SOU 1984:48 s.22f.
97 SOU 1984:39 s.217f.
98 Ibid. s.39-41.
99 Hälsostatistisk årsbok (1987/88) s.12; se även
http://www.sos.se/epc/EPCINTRO/halsodata.htm 2003-12-03.
95
96
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För sjukhusen innebar detta att verksamheten måste anpassas till vårdbehovet men också göras ännu mer effektiv. Genom att organisera sjukvården
enligt nya medicinska rön och tekniska nyheter kunde sjukvården ”industrialiseras”.100 Ett sätt var att förstärka den redan existerande medicinska indelningsprincipen där sjukhusverksamheten delades upp i olika kliniker
som endast behandlade en del av kroppen/människan, till exempel kvinnokliniken, urologiska kliniken, ortopedkliniken och barnkliniken samtidigt som den öppna vården byggdes ut.101 Man kan tolka utvecklingen som
en omstrukturering av sjukvårdens organisation samtidigt som det var ett
led i en alltjämt pågående medicinsk vetenskaplig process.
När sjukvården började organiseras enligt en löpandeband-process
kom delar av behandlingen av patienterna att likna den industriella förädlingen av råvaror.102 Denna omvandling liknar också den förändring som
både jordbruket och industrin tidigare genomgått, vilket hade resulterat i
en mångdubbling av produktivitet och vinst. Trots att det tidigt växt fram
kritiska röster mot sjukvårdens fokus på människor som biologiska delar
och inte som hela individer, ledde det inte till någon märkbar förändring av
innehållet i verksamheten.103 I ett försök att motverka den växande kritiken

Andersson-Skog & Strömberg (2000) s.151ff.
SOU 1984:39 s.163-165.
102 Se exempelvis Gardell (1979). Gustafsson (1987).
103 Qvarsell (1996) s.144ff. Den kritik som växte fram i Sverige hade sina rötter i förändringar beträffande synen på vilket sätt psykiatrisk- och äldrevård bedrevs. Åsikterna
förankrades i att människor ansågs bli institutionaliserade inom sjukhusen och därmed
förlorade de sin förankring till ett eget hem och förlorade sin självständighet. Dessa
åsikter lade sedan grunden till en allt starkare kritik mot institutionaliserad vård som
växte sig stark under senare delen av 1900-talet.
100
101

92

mot sjukvården kom HSL gemensamt med en förändring av regionsjukvårdens indelning att genomföras, vilket illustreras i figur II.2.4.

Figur II.2.4 Regionsjukvårdens indelning 1983-1990
Regioner

Befolkningsunderlag 1983

1

Stockholmsregionen

1 634 443

2

Uppsala/ Örebro regionen 1 878 741

3

Sydöstra regionen

4

Södra regionen

1 475 061

5

Västsvenska regionen

1 533 321

6

Norra regionen

932 514

904 059

Källa: En vanlig dag i Sverige….Några fakta om den svenska hälso- och sjukvården
96/97 s.8. Hälsostatistisk årsbok 1987/88, tabell A 3, s.130, regionernas befolkningsunderlag.

Figur II.2.4 visar att fyra större regionala förändringar genomfördes 1983.
För det första kom Gotland nu att tillhöra Stockholms regionsjukvård. För
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det andra slogs de tidigare regionerna Uppsala och Örebro samman och
bildade den nya Uppsala/Örebro regionen, där Akademiska sjukhuset i
Uppsala och regionsjukhuset i Örebro blev specialistsjukhusen. För det
tredje förändrades den landstingskommunala indelningen. Det var nu enbart Göteborg, Malmö och Gotland som var landstingsfria kommuner.104
För det fjärde kom Jämtland att tillhöra norra regionen, vilket innebar att
regionen blev betydligt större till ytan än vad den varit tidigare. Den nya
regionindelningen följdes av fler hälsopolitiska förändringar som låg till
grund för hur vården skulle organiseras och utföras.
En stor förändring under 1980-talet var införandet av det tidigare
nämnda Dagmaravtalet 1984, och revideringarna av densamma 1988 och
1989. En anledning till att Dagmaravtalen reviderades var att den socioekonomiska indelningen inte stämde överens med den administrativa indelningsprincipen för regionsjukvården. Som en följd av detta kom en viss del
av ersättningen till sjukvården att fördelas till den öppna vården istället för
till specialistsjukhusen. Detta berodde delvis på att hälsovård och sjukvård
från 1983 slagits samman och det var upp till varje landsting att fördela de
sjukvårdande uppdragen mellan länssjukvårdens olika nivåer. Följden blev
att en växande andel patienter hänvisades till den öppna sjukvården vid
sjukhus, men främst till vårdcentralerna, eftersom denna vårdform var billigare.105 Genom förändringarna kom den öppna sjukvården även att ta
över en stor del av diagnostisering och behandlingar av olika sjukdomar.

104
105

Hälsostatistisk årsbok (1987/88) s.91.
SOU 1984:39 s.136ff.
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För den slutna sjukvården innebar detta ytterligare en förstärkning av de
redan etablerade och specialiserade behandlingsformerna.
Paradoxalt nog innebar denna verksamhetsmässiga decentralisering
också en centralisering av hur den ekonomiska fördelningen skulle ske till
sjukvården. Det skapade en komplex beslutsordning, där Dagmaravtalen
bygger på överenskommelser mellan parterna, staten och de olika landstingen och där huvudmännen, efter redovisning av en tänkt verksamhet,
tilldelades statsbidrag. Avsikten med avtalen var att garantera att alla medborgare hade tillgång till specialiserad vård oavsett var i landet de bodde.106
Den nya tanken bakom den statliga vårdprioriteringen blev emellertid svår
att förena med den nya policy som började växa fram under 1980-talet, vilken innebar att patienternas valfrihet ökade. Efterfrågan på sjukvård kom i
allt större utsträckning att bygga på patientens eget val av var de ville få
sjukvård och vem som skulle utföra den sjukvård som de ville ha.
En viktig slutsats som kan dras av detta är att sjukvården under 1980talet började ses som en produktionsprocess som via såväl omorganisering
som lagstiftning kunde bli ännu mer effektiviserad och rationaliserad. Det
visar sig också att de prioriteringar som gjordes mellan olika specialiteter
även påverkade innehållet i sjukvården. Under detta årtionde ändrades
uppfattningen om det som traditionellt setts som sjukvård, det vill säga
sjukvård av sängliggande patienter. Denna sjukvård var inte längre det
centrala i sjukhusverksamheten. Det innebar också att sjukhusens vård
ändrade karaktär och patienterna slussades sakta bort från sjukhusen.107
106
107

Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok (1998) s.74.
Andersson-Skog & Strömberg (2001) s.151-156.
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Det ser också ut som att sjukhusen på olika sätt anpassade sig till den sjukvård som de uppfattade att staten prioriterade. Det kanske också var samma typ av sjukvård som patienterna efterfrågade men den skilde sig från
tidigare. Det var emellertid med dessa nya ekonomiska förutsättningar, politiska riktlinjer och förändringar av vårdutförandet som sjukhusvården
mötte 1990-talet.

4.3 Effektivisering till varje pris: reformerna under 1990-talet
Decentraliseringen av vårdutförandet fortsatte under 1990-talet. Det skedde
samtidigt som staten stärkte sin ekonomiska kontroll över olika vårdande
verksamheter genom att införa ett tillfälligt skattestopp för landsting och
kommuner 1991 och 1992. Ytterligare legislativa åtgärder som infördes var
Betalningsansvarslagen och tillämpningen av begreppet medicinskt färdigbehandlad. Betalningsansvarslagen innebar att kommunernas ekonomiska
ansvar för färdigbehandlade patienter ökade.108 Det skulle skapa incitament
för kommunerna att ta ”hem” sina patienter från sjukhusen tidigare än vad
de gjort förut. Medicinskt färdigbehandlad innebar att den medicinskt ansvarige läkaren bedömer när en patient inte längre är i behov av sjukvård
inom sjukhuset.109 Detta incitament syftade till att landstingen inte skulle
”övervårda” patienterna. Staten verkade även indirekt genom att införa nya
riktlinjer för hur sjukvården skulle bedrivas. Detta kunde ske exempelvis
genom att reglera statsbidragens storlek i enlighet med den statliga vårdprioriteringen. Ett annat sätt för staten att styra var att ålägga landstingen
108
109

http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19901404.HTM 2004-04-14.
Westlund & Clow (1994) ss.11-15.
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att följa de särskilda direktiv som styrde omfattningen av verksamheten,
exempelvis att arbeta med förebyggande vård riktat mot olika sjukdomar.110 Under 1990-talet kan man säga att statens kontroll över landstingens
kostnadsutveckling kom att bli starkare.
Under 1990-talet tillsattes också ett flertal utredningar i syfte att studera sjukvårdens möjligheter att bedriva den sjukvård man förväntades klara
av inom de befintliga ekonomiska ramarna. För att sjukhusvården skulle bli
effektivare ansåg man i Hälso- och sjukvårdsutredningen 2000 (HSU 2000)
att sjukvården måste börja förnya sina arbetsmetoder. Samtidigt måste
sjukvården även använda sig av ”kostnadssnål” teknologi och inrikta verksamheten på informationsförsörjning.111
Detta speglar till en viss del politikernas sviktande tilltro till den existerande organisationsstrukturen, vilken inte ansågs vara tillräckligt effektiv för att uppfylla verksamhetens framtida mål. Sådana tvivel hyste utredningen emellertid inte när det gällde den medicinska tekniken. Istället sågs
förbättrad teknik för att diagnostisera och behandla sjukdomar som ett medel för att på sikt skära ner kostnaderna, öka specialiseringen och rationalisera sjukvården.112 I utredningen skiner en medvetenhet igenom om att
ökad specialisering och medicinsk teknik också tenderar att öka kostnaderna för vården.113 Men genom att medvetet stärka specialistvården trodde
utredarna att sambanden mellan mer sjukvård och behandling och ökade

SOU 1995:5 s.59.
SOU 1996:163 s.29f.
112 Ibid.
113 Appendix H.
110
111
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kostnader skulle gå att förena. 114 Tilltron till den medicinska teknikens möjligheter byggde på dess nära koppling till den medicinska vetenskapens
utveckling. Detta ökade integrationen mellan teknik och medicin och stärkte den medicinska forskningsexpertisens ställning i sjukvården. Samtidigt
kom en ny grupp experter att få ett ökat inflytande över verksamheten teknikerna.115 Förhoppningarna från statens sida var att den medicinska
tekniken och ökad IT-användning skulle göra att mer och billigare sjukvård
kunde produceras samtidigt som arbetsbesparande metoder skulle lösa
sjukvårdens kostnadsproblem.116 Detta formulerades på följande sätt i HSU
2000:
”Det handlar bl.a. om förändringar som rör själva kärnan
i det medicinska beslutsfattandets praxis, rutiner, indikationer för behandling, behandlingstraditioner, vårdprogramsarbete, samordning grundad på analyser av patientflöden etc. Sådana förändringar förutsätter i hög grad
engagemang och medverkan från både läkare och omvårdnadspersonal. Det är således angeläget att ta tillvara
det arbete med intern och extern effektivisering som olika yrkesgrupper i vården initierat.”117
Genom att organisera om sjukvården, förbättra tekniken och öka samverkan mellan olika personalkategorier, såg man från politikerhåll lösningar
på sjukvårdens växande problem. En del i denna förändring var vårdteknikens allt mer växande rörlighet.118 I vissa fall krävs det enbart elektriciSOU 1996:163 s.23f, SOU 1995:5 s.52f. Utredningen visar att förbättrad teknologi också lett till ökade förväntningar på att vården ska kunna lösa fler problem i framtiden.
115 SOU 1984:39 s.136f.
116 SOU 1996:163 s.30.
117 Ibid. s.34f.
118 SOU 1994:86 s.8f.
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tet, för att flytta vården från de sjukvårdande inrättningarna till en annan
plats, ofta till patientens hem.119 Det gäller till exempel för personliga larm,
dialysapparater, syrgastuber etc. Teknikens transformation har också lett
till att en allt större del av eftervården i dag kan skötas i hemmen av patienterna själva eller av deras anhöriga.120 Denna utveckling inträffade samtidigt som de tre tidigare nämnda vårdreformerna, ädel-, psyk- och handikappreformerna, genomfördes mellan 1992 och 1995, vilket innebar att ansvaret för dessa patientgrupper överfördes till kommunerna.

4.4 Sammanfattning
Den politiska målsättningen med vad sjukhusvård skulle vara och hur den
skulle utföras, kom under 1990-talet att innebära att de tre vårdnivåerna
inom länets sjukvård expanderade parallellt med att antalet sjukhus i Sverige fortsatte att minska, se även tabell II.2.2.121 Ytterligare en förändring
var att primärvården, det vill säga sjukhusens egna öppna vårdformer och
vårdcentralerna, fick ett ökat ansvar för i stort sett all individuell medicinskt förebyggande verksamhet.122 Det omfattade bland annat mottagningsverksamhet vid vårdcentraler, mödravårdcentraler, barnavårdscentraQvarsell (1996) s.145f. Tankarna kring det egna hemmets betydelse för god vård växte fram som effekt av de ökade kostnaderna för institutionsboendet. Detta resonemang
är också möjligt att koppla till sjukhusvårdens förändring som inträffade under senare
delen av 1900-talet.
120 Se exempelvis Gaunt (1996) ss.10-17. Denna hemvårdsform har vuxit kraftigt under
1990-talet.
121 Allmän hälso- och sjukvård (1979) s.21, Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok (1995) s.71ff.
122 SOU 1994:115 s.113ff. Utredningen betonar att det framförallt är kostnaderna för
sjukvården som måste minska. Detta tyder också på att sjukvården som sektor inte längre ses som generator bakom ekonomisk utveckling utan som bromskloss eller som ett ok
för landets ekonomiska utveckling.
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ler, distriktsköterskemottagningar, sjukvård i hemmet, dagsjukvård, sjukhemsvård, hälso- och sjukvårdsservice till primärkommunal verksamhet
etc. Det gav också effekter, och antalet vårdcentraler ökade från drygt 780
1986 till drygt 850 år 2000.123 Förändringen innebär, för det första, en förskjutning av det vårdande ansvaret från sluten vård till allt öppnare vårdformer.124 För det andra, hade det ökade användandet av diagnostiserande
teknik lett till att det blivit möjligt att fastställa sjukdomar även utanför den
slutna sjukvården. Genom detta har även vårdcentralerna kommit att ta
över en stor del av såväl diagnostisk verksamhet som uppföljande behandlingar.125
Som tidigare nämnts framgår att svensk sjukvård delvis rört sig i en
annan riktning än vad övriga länder har gjort när det gäller såväl huvudmannaskapet som valet av vårdorganisation.126 Tydligt är också att svenska
staten länge strävat efter att bedriva sjukvård i form av stordrift, att öka patientgenomströmningen och uppnå en högre produktionsvolym inom sjuk-

Ett toppår var 1996 då det fanns 905 stycken vårdcentraler. Hälsostatistisk årsbok
(1987/88) s.90. Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok (1995) s.74. Hälso- och sjukvårdsstatistisk
årsbok (2000) s.124.
124 Se exempelvis Svensson (1993).
125 SOU 1993:38 s.228ff. I utredningen betonas att sjukvårdens problem kan kopplas till
framväxten av den medicinska teknologi som började användas på 1950-60-talen, vilken
baserades på ett stort behov av vårdplatser. Genom att utveckla nya teknologier och utveckla reformera sjukhusens organisation tror utredarna att dessa problem ska bli möjliga att undvika i framtidens sjukhusvård.
126 SOU 1984:40 s.3f. Utredningen visar att målsättningarna för den slutna sjukvården
förändrades redan under 1980-talet, vilket kan förklara delar av den utveckling som
skett under 1990-talet.
123

100

vården än tidigare.127 Detta har naturligtvis styrt landstingen i samma riktning, vilket inneburit att sjukhusvården blivit allt mer baserad på effektivitet, produktivitet, exakthet och precision.128 Slutligen kan sägas att samtidigt som staten förändrat lagstiftningen för vad sjukvård ska vara har
landstingen fått ett större ansvar än tidigare för att planera den sjukvårdande verksamhetens innehåll. Landstingen har löst detta genom att
göra sjukhusen större och bedriva en mer specialiserad vård än tidigare. På
vilket sätt detta förändrat vårdprocessen och vårdarbetet inom sjukhusen
under perioden 1960 till 2000 ska närmast undersökas.

5 Från lasarett till regionsjukhus 1962-2000
Ett sätt att illustrera hur den förändrade landstingspolitiken påverkat vårdverksamheten är att visa hur sjukhusens vårdspecialisering utvecklats. Det
kan göras på flera sätt, här har jag valt att först diskutera hur medelvårdtiden inom olika vårdspecialiteter förändrats, därefter hur antalet vårdplatser påverkats av detta.

SOU 1999:66 s.8f. De öppna vårdformernas betydelse för den framtida vården förväntas leda till minskade kostnader för den allmänna hälso- och sjukvården. Men utredningen betonar också att detta kanske främst beror på att kostnaderna förflyttats och att
det då statistiskt ser ut som att sjukvården blivit billigare. Det som skett är i själva verket
att servicetjänster som tidigare klassificerades som sjukvård överförts till de kommunala
utgifterna.
128 Se Appendix C i vilket regionsjukhusens olika specialiteter visas.
127
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5.1 Specialistvård och effektivisering
I takt med att specialiseringen har ökat har också antalet behandlingar tenderat att öka, vilket sker samtidigt som kostnaderna för varje behandling
förväntas minska. Här finns emellertid stora problem med att uppskatta
såväl ”styckkostnaderna” per behandling som frågan om den totala vårdkostnaden blir billigare.129 Det går emellertid att fastställa antalet behandlade patienter och den tid de vårdas på sjukhus. Detta fungerar som en indikator över hur sjukvården anpassat sin verksamhet till nya förutsättningar,
se tabell II.2.3. Tabellen innehåller uppgifter från de vårdområden, som
räknas som specialistvårdområden.
Tabell II.2.3 Antal intagna patienter och medelvårdtid (Mvt) inom olika
klinikområden 1981 och 1996

Klinikområden

Intagna

Mvt

Intagna

Mvt

Antal intagna
1981-1996

Allmän kirurgi

389 574

9

511 429

5

+121 855

-4

12 399

5

175 078

4

+162 679

-1

7 550

20

3 610

11

--3 940

-9

316 190

11

394 861

5

+78 671

-5

13 425
34 757

15
6

17 315
15 734

7
3

+3 890
-19 023

-8
-3

61 415

5

52 778

3

-8 637

-2

1981

År

Gynekologisk
onkologi
Hud
Intern medicin
Neurologi
Ögon
Öron- näsa hals

1996

Medel
vårdtid
1981-1996

Anm. För 1996 finns inte områdena ortopedi, thoraxkirurgi och urologi specificerade. Av
detta skäl är alla dessa områden sammanställa i gruppen allmänkirurgi.
Källa: SOU 1994:86 s.18. Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 1998, tabell 24, s.144.

129

Weisbrod (1995) s.186.
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Antalet intagna patienter har ökat inom nästan alla områden, med undantag för ögon och öron. Minskningen av antalet patienter inom dessa områden kan bero på att dessa sjukdomar till stor del blivit möjliga att behandla
inom den öppna vården. Samtidigt som antalet patienter ökat inom de
sjukdomsområden som i huvudsak behandlas vid sjukhus har medelvårdtiden för samma patienter minskat. Det kan också vara ett tecken på att
vården vid sjukhusen i större utsträckning inriktats mot dagkirurgi, bättre
diagnostisering och förändrade behandlingsmetoder.130 Detta har också
minskat vårdtiderna per patient. Exempelvis var medelvårdtiden vid sjukhus 38 dagar per patient 1960, medan siffran hade minskat till i snitt 24 dagar 1985. Den genomsnittliga vårdtiden var år 2000 endast 7 dagar.131 Vårdtidens minskning har skett samtidigt som antalet vårdade patienter vid
sjukhus har stigit från 1 miljoner patienter 1960 till 1,5 miljoner 2000.132
Sjukvården har såleds utvecklats från att behandla och vårda patienter på
sjukhus till att behandla allt fler patienter genom dagkirurgi utan eftervård.
Ytterligare en utveckling som bör uppmärksammas, är att även om
”styckkostnaderna” per ingrepp minskat, så har ökningen av antalet behandlingar lett till att de totala vårdkostnaderna inte minskats i samma

SOU 1984:39 s.115f. Redan under 1980-talet lades det fram förslag om att öppna vårdformer skulle göras mer tillgängliga för patienterna och att dessa även skulle bedriva
enklare vård. Det innebar bl.a. att erbjuda sjukvård i hemmet, rehabilitering, eftervård
och även vård i livets slutskede. Se även Appendix B som visar patientantalets förändring.
131 Allmän hälso- och sjukvård (1979) s.25, tabell A4, Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok
(1995) tabell 16, s.116, samt för 1998 http://stosq103.lf.se/sif/tabeller/tabell11B.asp
tabell 1.1 och 1.2. 2000-11-01. Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok (2001) tabell 20, s.175.
132 Allmän Hälso- och sjukvård (1960) tabell 1.5, s.20, Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok
(2001) tabell 21, s.175.
130
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grad.133 Exempelvis var kostnaden per intagen patient vid allmän kirurgi
inom sluten vård vid regionsjukhus drygt 20000 kronor år 1988, och hade
ökat till nästan 25000 kronor år 1991.134 De ekonomiska redovisningarna
medger emellertid inte lett att styckkostnaderna kan räkas ut på ett enkelt
sätt.135 Utvecklingen visar nämligen att ändrade behandlingsmetoder även
lett minskade kostnader, och 1996 pendlade kostnaderna per intagen patient inom allmän kirurgin mellan 17000 och 32000 kronor, medelkostnaden
låg på 21000 kronor.136 Hur många som behandlas är svårt att ta fram, men
att kostnaderna minskat kan tyda på en form av rutinisering. Det vill säga
hjärtproblem diagnostiserats på ett tidigare stadium än förut, vilket hindrat
sjukdomsförloppet och därmed kan transplantation undvikas. En kranskärlsoperation är mindre omfattande än en hjärttransplantation, vilket också leder till att färre hjärtbyten behöver göras. Att det förefaller vara så tyder också antalet hjärttransplantationer på. År 1995 utfördes 63 hjärttransplantationer där medelkostnaden per patient var nära 720000 kronor.137 Antalet transplantationer minskade också till 36 stycken 1998 samtidigt som
medelkostnaden ökade till 1,2 miljoner kronor.138 Denna utveckling kan
stärka påståendet ovan om att behandlingsformerna har ändrats samtidigt
som kostnaden per ingrepp ökat. En viktig slutsats av detta är att sjuk-

Se Appendix H.
Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok (1995) kapitel 6.2 tabell 12, s.177.
135 Se exempelvis Brorström (1992).
136 Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok (2002) kapitel 5.2, tabell 16, s.275. I denna statistik
är kostnaderna hämtade från ett länsdelssjukhus.
137 Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok (1998) kapitel 5, tabell 21, s.271.
138 Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok (2000) kapitel 3.2, tabell 26, s.176, Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok (2000) kapitel 5, tabell 20, s.280.
133
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vårdsspecialiseringen är tvåeggad, dvs. fler kan behandlas med nya metoder, vilket tenderar att öka den totala kostnaden.
Målet att öka sjukhusens specialiseringsgrad för att förbättra sjukvården fastställdes redan under 1960-talet. Medicinsk teknik var något som
redan då kopplades till effektivisering, och sågs som ett sätt att på sikt
minska sjukvårdskostnaderna och att förenkla samt förbättra den traditionella sjukvården.139 Nya behandlingsformer och ändrade operationsmetoder skulle göra det möjligt att utföra ingrepp som tidigare varit omöjliga. I
takt med den ökade specialiseringen har även befolkningens förväntningar
på sjukvården blivit större. Bra vård ses många gånger som den typ av vård
som sker med hjälp av den senaste tekniken.140 Det sammanlagda resultatet
av detta blir att den specialiserade sjukvården idag behandlar fler patienter
med hjälp av ny teknik och nya metoder vilket paradoxalt nog ökat såväl
patientantalet som sjukvårdskostnaderna.141 Trots att fler patienter med nya
sjukdomar såväl behandlas som vårdas vid sjukhusen, har antalet vårdplatser för sängliggande patienter minskat sedan 1960-talet, vilket visas i diagram II.2.3. Diagrammet visar att antalet vårdplatser ökade svagt fram till
1970-tales mitt för att sedan stagnera. Under 1980-talets första hälft försvann knappt 2 500 vårdplatser.

Se de tidiga resonemangen i Hall et.al (1965).
Finnström (1991) s.93.
141 Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 1998, 1999, 2000, 2001.
139
140
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Diagram II.2.3 Antal vårdplatser inom den slutna sjukhusvården 1960 2000
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Källa:Allmän hälso- och sjukvård 1979, tabell A4, s. 25. Hälso- och sjukvårdsstatistisk
årsbok 1995, tabell 16, s. 116. http://sjvdata.lf.se/sif/ tabell 1.1 och 1.2, 2000-10-30. Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 2001, tabell 17, s.120.

Fram till 1995 hade nära 81 000 vårdplatser försvunnit som en följd av organisationsförändringarna.142 Anledningen till detta är att specialistvården
förstärktes och behandlingsmetoderna förändrades, vilket innebar att patienterna vårdades kortare tider eller åkte hem samma dag som ingreppen
gjordes.143 Effekterna på vårdtiderna för patienterna ska närmast undersökas.

Allmän hälso- och sjukvård 1979, tabell A4, s.25, Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 1995,
tabell 16, s.116.
143 SOU 1994:86 s.68ff.
142
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5.2 Sjukvårdsspecialisering i centrum
Från 1980 går det i den offentliga statistiken att dela in de olika specialistinriktningarna i de av mig definierade kategorierna. Indelningsgrunden kan
ses som graden av specialisering uttryckt i behandlingsform, eller som
sjukvårdens vertikala prioritering mellan de olika vårdformerna. Indelningen av specialistinriktningar och tillhörande vårdformer gör det möjligt
att visa hur sjukvården förändrats uttryckt i medelvårdtid inom olika vårdspecialiseringar, se tabell II.2.4. Tabellen ger en tydlig indikation på hur
specialiseringsgraden förändrat vården.
Tabell II.2.4 Medelvårdtid (dagar) inom olika vårdverksamheter 19802000

1980

Teknikintensiv
vård
iu

Blandad
vård
9

Arbetsintensiv
vård
244

1985

7

8

160

1990

6

8

140

1995

5

6

23

2000

5

5

19

Källa:Allmän hälso- och sjukvård 1970, tabell A4, s. 28f, Allmän hälso- och sjukvård
1975, tabell A4, s.24f, Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 1998, tabell 23, s.143, Hälsooch sjukvårdsstatistisk årsbok 2001, tabell 21, s. 175.

Av tabellen framgår att medelvårdtiden minskat inom alla vårdspecialiteter. Den mest revolutionerande minskningen sker emellertid inom den
arbetsintensiva vården där medelvårdtiden minskat från 244 till 19 dagar. I
de två övriga vårdtyperna är minskningen betydligt mindre: två dagar i
den teknikintensiva vården och fyra i den blandade vården. Utvecklingen
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tyder på att sjukhusens sätt att effektivisera vården har skett genom att
vårda fler patienter på färre vårdplatser och under kortare tider än förut.
Förändringarna tyder också på att specialiserad vård blivit ett allt viktigare
sätt att bedriva sjukvård på.
Den utveckling som skett inom den arbetsintensiva vården är tydligt
kopplad till 1990-talets reformpaket, vilket innebar att stora delar av den
arbetsintensiva vården försvann från sjukhusen, eller så vårdas patienterna
inom den blandade vården. Det verkar dock vara så att vårdbehovet hos
olika patientgrupper fortfarande är stort, det vill säga eftervårdsbehovet för
vissa patientgrupper har inte varit möjligt att rationalisera bort.144 Det kan
tolkas som att även om öppna vårdformer fått förbättrade möjligheter att
utföra vissa behandlingar utanför sjukhusen och som betalningsansvaret
för de olika huvudmännen tydliggjorts, kvarstår det ändå ett stort tryck på
sjukvårdande insatser. Det ökar kravet på specialisering och sjukhusen
måste fortsätta utveckla vårdverksamheten.
Utvecklingen tyder emellertid på att samtidigt som sjukvårdens innehåll har förändrats präglas fortfarande stora delar av verksamheten av
tröghet. På vilket sätt förändring och kontinuitet kan existera samtidigt och
vad det har fått för följder i sjukvården vet vi fortfarande väldigt lite om.
Några effekter kan ändå skönjas. För det första har produktionsprocessen
inom sjukvården förändrats och verksamheten har därmed fått nytt innehåll och ändra roller i förhållande till varandra. För det andra vårdas fler
patienter på kortare vårdtider och på färre vårdplatser än tidigare, vilket i

144

SOU 1993:93 s.60f.
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sin tur ökar kravet på effektivitet. Närmast ska vårdarbetets förändrade innehåll undersökas.

6 Specialistvård och arbetsdelning vid regionsjukhusen efter
1962
Som vi sett vårdades patienterna på olika slags sjukhus beroende på vilken
sjukdom de hade ända fram till 1960-talets början. Det fanns sjukhus som
bara bedrev en speciell typ av inriktade insatser, exempelvis sanatorier, epileptiker- eller tuberkulosanstalter. Den då så kallade specialistvården eller
den somatiska sjukvården var koncentrerad till några få lasarett och mindre
sjukhus. Dessa sjukhus var i sin tur indelade i mer eller mindre specialiserade verksamheter.145
Vi har också sett att landstingen över tid fått ett ökat ansvar för befolkningens hälsa. Detta har skett samtidigt som kraven på att utveckla specialistvården för nya folksjukdomar har ökat. Regionsjukvården blev ramen
inom vilket detta skulle ske. En effekt av den nya vården blev att sjukhusen
fick en ny roll. Sjukhusen hade varit platser där patienterna vårdats under
lång tid, och patienternas eftervård hade varit det centrala i verksamheten.
Nu kom kraven på sjukhusen att de skulle vara stora specialiserade enheter
med få vårdplatser, korttidsvård och ökad specialisering. För att se på vilket sätt de nya kraven kom att påverka sjukhusvården har jag, som nämnts,
valt att jämföra utvecklingen vid två regionsjukhus, Linköping och Umeå.
Det material jag använder mig av i denna undersökning är främst lands145

SOS Allmän hälso- och sjukvård 1965 s.3.
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tingsprotokoll, budgetskrivelser och investeringsplaner från de två landstingen.

6.1 Regionsjukvården i Linköping och Umeå
Fram till 1962 bedrevs vården vid lasarett i såväl Linköping som Umeå.146
Vården utgjordes av olika former av somatisk kroppssjukvård där patienterna vårdades under långa perioder.147 Som en följd av nya riktlinjer kom
verksamheten vid de två lasaretten att förändras, och Linköpings och Umeå
sjukhus blev båda regionsjukhus 1963. Trots att de var väldigt lika varandra
under den tidigare perioden har sjukhusen därefter kommit utvecklats efter
olika linjer. De olika sätt att anpassa vården som Linköping och Umeå regionsjukhus valde ska närmast diskuteras mot bakgrund av de institutionella
förändringarna.

6.2 Regionsjukhus och vårdspecialisering 1962 - 1982
När den första regionindelningen av sjukvården var genomförd 1962, förändrades ansvarsfördelningen mellan regionsjukhus och övriga lasarettstyper.148 Umeå och Linköping kom att bli två av Sveriges nio regionsjukhus
med inriktning på specialistvård. Samtidigt utvecklades både Linköping
och Umeå under 1960-talet till universitetsstäder där läkarutbildningarna
och universiteten kom att bli allt viktigare för regionsjukhusens fortsatta
SOS Allmän hälso- och sjukvård 1960 tabell 10, s.12 ff.
VLL Landstingsprotokoll 1960 s. 46, LiÖ Landstingsprotokoll 1965 tabell 2.
148 Hälsostatistisk årsbok 1987/88 s.90f. Inom ramen för begreppet övriga lasarettstyper
fanns såväl länssjukhus som länsdelssjukhus och under 1970-talet ingick även andra
lasarettsformer i begreppet.
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verksamhet. Det var till sjukhusen som den praktiska delen av utbildningarna förlades, och den medicinska forskningen kopplades till regionsjukhusens verksamheter.149
I de två landstingens direktiv till sjukhusen växer kraven fram på att
vården måste profileras under 1960-talet. För regionsjukhusen innebar detta att de utvecklade en arbetsdelning baserad på olika specialistkompetenser såväl mellan varandra i landet som inom de enskilda sjukhusen.150 Nu
organiserades verksamheterna i kliniker och avdelningar. Exempel på detta
är att kirurgkliniker ägnade sig åt operationer, ortopediska kliniker arbetade med skelettskador, och sedan behandlingar var genomförda överfördes
patienterna till de eftervårdande avdelningarna inom respektive kliniskspecialitet.151 Arbetsdelningen förde med sig att såväl den vertikala som
den horisontella fördelningen av arbetet ökade.152
Ett syfte med SL 1962 var att sjukhusen skulle bli stora, centraliserade,
samordnande och specialiserade enheter. I Linköping bedrevs 1965 vård
inom bland annat specialiteterna neurologi, radioterapi, neurokirurgi.
Dessutom hade de vårdplatser inom njurmedicin.153 I Umeå fanns bland
annat specialistinriktningarna neurologi, dermatologi, radioterapi (allmän),
radioterapi (gynekologisk), plastikkirurgi och vårdplatser inom njurWennermark (1994) s.65f. Läkarutbildningarna har emellertid varit svåra att förändra. Den utbildningsform som existerade 1955 skapades redan 1907.
150 VLL landstingsprotokoll 1965 s.71ff. ÖLL (LiÖ) landstingsprotokoll och handlingar 1965
Avdelning Anr 1A.
151 VLL landstingsprotokoll 1965 s.11. ÖLL (LiÖ) landstingsprotokoll 5-9 oktober del III, 1970,
Bokslut och revisionsberättelser för år 1969 budgetredovisning s.1.
152 VLL landstingsprotokoll 1965 s.65f, ÖLL (LiÖ) landstingsprotokoll 1970, Förvaltningsutskottets budgetskrivelse s.17 del 1(2).
153 Allmän hälso- och sjukvård 1965 s.33.
149
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medicin.154 Det som förenade de två sjukhusens verksamheter var främst
inriktningen mot kirurgi vid olika sjukdomar.155
Sjukhusen fortsatte att utveckla sina specialistinriktningar under 1970talet. I Umeå kom vårdområdena thorax- neuro- barn- och plastikkirurgi att
utvecklas.156 Det skedde samtidigt som de redan etablerade verksamheterna förstärktes.157 Vid Linköpings sjukhus förstärktes under samma period
verksamheterna vid klinikerna för anestesi, audiologi, barn, infektion, neurologi och gynekologi.158 Samtidigt utvecklade sjukhuset vårdområdena
plastikkirurgi, neurokirurgi, radioterapi, neurologi och njurmedicin inom
ramen för en ökad specialisering.159 Den tydligaste specialiseringen skedde
emellertid inom de verksamheter som sjukhuset hade haft under lång tid,
till exempel dialysverksamheten.160
Detta visar på att de två sjukhusen hade liknande utvecklingsstrategier. Båda kom under 1970-talet, samtidigt som de utvecklade nya specialistområden, att förstärka de vårdspecialiteter som de hade redan på 1960talet. Båda sjukhusen försökte också lösa sitt nya vårdansvar genom att
successivt utveckla och förnya sina specialistområden. Det stämmer också
väl överens med den politiska målsättningen under denna tid.

Ibid. s.34.
Se fördjupade diskussioner om kirurgins roll i vården i; Jacobson (1995), Pernow
(1999).
156 VLL landstingsmötet höstlandstinget 1975 s.64 samt s.122ff.
157 Allmän hälso- och sjukvård 1975.
158 LiÖ landstingsmötet 5-9 oktober 1970 s.3.
159 LiÖ landstingsmötet 20-24 oktober 1975 s.2f.
160 LiÖ landstingsmötet 20-24 oktober 1975 A:1 s.1ff.
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6.3 Omorganisering och effektivisering 1983-1990
De två landstingen kom att ändra sina direktiv till de båda sjukhusen efter
lagändringen i HSL 1983. Nu skulle sjukhusen förutom sjukvård också bedriva hälsovård, det vill säga ansvara för såväl förebyggande som informativa, vårdande insatser.161 För att anpassa sina verksamheter efter dessa förändringar använde sig sjukhusen av olika lösningar.
Ledningen för Umeå sjukhus ansåg att det nya vårduppdraget krävde
såväl fler tjänster som vårdplatser.162 Sjukhuset ville satsa på sina slutna
vårdspecialiteter samtidigt som också den öppna specialistvården utvecklades. Förändringen genomfördes genom att fler och även svårare, fall och
behandlingar fördes över från den slutna vården till öppna vårdformer. Ett
exempel på detta var förändringen av verksamheten vid onkologiska kliniken. Där kom ett stort antal patienter att få sina behandlingar vid kliniken
men de bodde på patienthotellet istället för att ligga kvar på vårdavdelningarna.163 Ledningen för sjukhuset ville också fortsätta utveckla någonting man kallade för ”högspecialiserade verksamheter”.164 Det innebar att
den redan etablerade specialistvården skulle kompletteras med nya behandlingsmetoder, exempelvis dagkirurgi. Den vård som berördes av denna förändring var bland annat sjukhusets riksjukvård inom exempelvis
neurologi (som behandlar bland annat epilepsikirurgi) och hand- och plastikkirurgi.165 I samband med att sjukhuset förändrade verksamheten mins161VLL

landstingmötet 26-28 november 1985 s.18f. LiÖ landstingsmötet 24 oktober 1985 protokoll 8 §139.
162 VLL landstingsmötet 27-28 november 1980 s.9.
163 VLL landstingsmötet 26-28 november 1985 s.20.
164 VLL landstingsmötet 27-28 november 1980 s.8ff.
165 VLL landstingsmötet 26-28 november 1985 s.21.
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kades också antalet vårdplatser med cirka 16 procent.166 Här är det viktigt
att komma ihåg att samtidigt som antalet vårdplatser minskade i Umeå innebar 1983 års regionförändring att regionsjukhusets befolkningsunderlag
ökade med drygt 250000 personer mellan 1962 och 1983. Det kan tolkas som
att sjukhuset i Umeå hanterade det ökade befolkningsunderlaget och därmed det ökade trycket på sjukhuset genom att utveckla dagkirurgiska behandlingsmetoder och införa fler öppna vårdbehandlingar.167
Även sjukhusledningen i Linköping fortsatte att förändra verksamheten inom ett flertal medicinska områden under 1980-talet. Exempelvis gjordes en engångssatsning på njurmedicinska kliniken, där drygt 2 miljoner
äskades och satsades som extra tillskott för att utveckla klinikens nya behandlingsmetoder. Ledningen vid sjukhuset förstärkte också den öppna
vården.168 På så sätt kunde sjukhuset på sikt minska vårdtiderna för patienterna och samtidigt minska sjukhusets kostnader för eftervården. Liksom i
Umeå kom Linköping att inriktas mot allt mer dagkirurgi.169 De vårdplatser
sjukhuset behövde var avsedda för de patienter som inte kunde åka hem
eller var för sjuka för att vistas i hemmet. Linköpings sjukhus hade nästan
1700 vårdplatser 1974 och hade kvar nästan samma antal 1991.170 Här är det
värt att notera att befolkningsökningen mellan 1962 och 1983 inte hade varit
VLL landstingsmötet höstlandstinget 1975 s.64. VLL lanstingsmötet 26-28 november 1985 s.
8f. Från 1193 platser 1974 till 998 platser 1985.
167 VLL landstingsmötet 26-28 november 1985 s.13f. Befolkningsunderlaget hade ökat från
651 000 år 1963 till drygt 904 000personer år 1982.
168 LiÖ Landstingsmötet november 1985, investeringsplan s.13ff. och TN bilaga 3.
169 LiÖ landstingsmötet 24 oktober 1985, protokoll 8.
170 LiÖ landstingsmötet 20-24 oktober 1975, nr.1, s.3. Siffrorna för 1991 är hämtade från
http://www.lio.se 2000-09-20. Det har varit svårt att få fram siffror för 1980-talet i materialet. De hade 1 690 vårdplatser 1974 och de hade fortfarande 1671 vårdplatser 1991.
166
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lika stor som i Umeå. Befolkningsunderlaget för Linköpingsregionen hade
endast ökat med 35000 personer.171 Skillnaderna mellan sjukhusen var att i
Linköping fick övergången till en större andel dagkirurgi och öppen vård
inte samma direkta effekter på vårdplatsantalet som de hade fått i Umeå. I
Linköping kom därför förändringarna inte att resultera i att antalet vårdplatser minskade.172
De båda sjukhusen försökte på flera sätt under perioden att utveckla
och förfina sina behandlingsmetoder. Detta var nära kopplat till den omorganisation och förändring av arbetsdelningen som skett mellan sjukhusens
olika kliniker. Eftervården började sakta att rationaliseras bort. Samtidigt
utvecklades den specialiserade vården allt mer, vilket i sin tur ledde till att
sjukhusen allt mer började likna varandra såväl organisatoriskt som beträffande den specialiserade vård de bedrev. 1990-talets reformer kom att påverka sjukhusens verksamheter på flera och avgörande sätt.

6.4 Från vårdkliniker till resultatenheter efter 1990
Under 1990-talet ökade kraven på att sjukvårdens verksamhet måste bli billigare och samtidigt effektivare. Begrepp som effektivitet och rationalisering upprepas i handlingarna från landstingsmötena, vilket tyder på att
landstingen arbetade för att ta fram effektivare sätt att organisera vården
på.173 En direkt effekt av detta vara att sjukhusen arbetade fram nya ekoSe figurerna II.2.3 och II.2.4.
LiÖ landstingsmötet 20-24 oktober 1975, nr.1, s.3. Siffrorna för 1991 är hämtade från
http://www.lio.se 2000-09-20. Det har varit svårt att få fram siffror för 1980-talet i materialet.
173 VLL landstingsmöten 1990, 1995 och 1999. LiÖ landstingsmöten 1990, 1995 och 1999.
171
172
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nomiska och organisatoriska styrmodeller. Ett sätt var att styra verksamheterna med hjälp av DRG (Diagnosis Related Groups). DRG är ett system som
klassificerar patienternas sjukdomar. Systemet är avsett för att prissätta
vården och samtidigt kunna debitera kostnader mellan kliniker.174 Mycket
förenklat kan DRG förklaras som ett sätt att utifrån 500 olika sjukdomsgrupper klassificera medicinska vårdinsatser efter resursåtgång. Utifrån
denna mall fastställdes ett belopp för ett genomsnittligt vårdtillfälle i den
aktuella gruppen. Detta belopp täckte helt eller delvis genomsnittskostnaden för vården. Vårdtiden i det enskilda fallet har därefter ingen betydelse
för ersättningsbeloppets storlek utom vid extremt långa vårdtider. DRG var
år 2000 inte fullt genomfört vid de två sjukhusen, men det används mellan
olika specialiteter och olika sjukhus som ett sätt att kontrollera kostnaderna
mellan de olika verksamheter som utförs på kliniknivå.175
Under 1992 utvecklade sjukhusen i Linköping och Umeå ett mer utbrett system för att prissätta vården. Nu kom verksamheten att tilldelas resurser beroende på prestation. Modellen kallas för beställar- och utförarmodellen.176 Modellen fungerar genom att landstingspolitikerna ses som

http://www.sos.se/epc/cpk/vad_DRG.htm 2002-01-22. Kopplingen till HCFA är
skälet till varför det i Sverige kom att kallas HCFA-DRG. Det finns ytterligare ett kvalitetsinstrumen, vilket kallas för NordDRG, vilket i princip är samma klassificeringssystem som HCFA-DRG men anpassat till nordiska förhållanden. DRG började utvecklas
vid Yale University i USA (Yale DRG) under 1960-talet och syftet var att DRG skulle används för kvalitetskontroll av sjukhusvården. Den fortsatta utvecklingen av DRG gjordes i samarbete med HCFA (Health Care Financing Administration) och mot bakgrund av
de ökande sjukvårdskostnaderna i USA utvecklades DRG även till ett instrument för
kostnadskontroll och resursstyrning
175 Se Appendix E.
176 Anell & Svarvar (1993) s.243ff. Det är här värt att påpeka att sättet att använda denna
modell varierar stort mellan olika landsting och sjukhus.
174
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beställare av den vård de anser att patienterna behöver. Sjukhusen eller
vårdgivaren ska därefter utföra den vård som landstingen beställt och betalar ut ekonomisk ersättning för.177 Ett nedslag 1992 kan här få utgöra exempel på hur denna modell fungerar. Östergötlands läns landsting ersatte
Linköpings sjukhus för all vård som utfördes. Ersättningen betalades ut till
sjukvårdsförvaltningen som därefter fördelade ersättningen inom sjukhuset.178 I Umeå betalades ersättningen ut till distriktet, det vill säga det var
det egna sjukvårdsdistriktet som ersatte universitetssjukhuset för den vård
som bedrevs vid klinikerna thorax, urologi och ögon.179
I takt med att de ekonomiska kraven ökade, försökte båda sjukhusen
att organisera och anpassa verksamheterna till de nya politiska direktiven.
Här ska några av de större förändringar som genomfördes lyftas fram.
Umeå sjukvårdsledning ökade samarbetet mellan olika vårdkliniker. Tanken var att det skulle bli möjligt att nyttja vårdplatser tillsammans, och det
skulle ske genom centrumbildningar.180 Ytterligare en framtida lösning var
att klinikerna hade ett flexibelt antal vårdplatser där vissa var gemensamma.181 Behovet av specialisering fortsatte att vara stort och thoraxkliniken
kom både att byggas om och byggas ut. Även verksamheten vid centraloperation 1 och centraloperation 3, samt intensivvårdsavdelningen utvecklades. För att göra det möjligt att möta det växande vårdbehovet och avhjälpa de långa transporterna vid akutfall i regionen byggdes det en heli-

Ibid. s.251f.
Ibid. ss.252-254.
179 Anell & Svarvare (1993) ss.254-257.
180 VLL landstingsmötet 14-16 november 1990, s.29f.
181 Ibid.28f.
177
178
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kopterplatta.182 Sjukhusets långa vårdköer ledde till diskussioner om vårdprioriteringarna. Det handlade om att försöka ge alla patienter möjlighet att
få bra behandling även om inte alla patienter kunde vårdas vid sjukhuset.183
I Linköping kom sjukhusledningen med förslaget att förändra och förbättra samarbetet mellan sjukhuset och primärvården.184 Sjukhusledningen
ville också försöka förbättra behandlingsmetoderna ytterligare för att göra
det möjligt att snabbare behandla tidigare kostandskrävande patientgrupper, exempelvis äldre patienter.185 Ledningen vid sjukhuset planerade också
en expansion av nya vårdformer, exempelvis hjärtcentrum, öroncentrum
och infektionssjukvården etc.186 Sjukhusledningen såg förstärkningen av
vårdspecialiteterna som en viktig förutsättning för att hela länssjukvården
skulle bli effektivare. Genom att skapa centrumbildningar ville sjukhuset
effektivisera vården. Det skulle ske genom en tydligare ansvarsfördelning
mellan olika kliniker, det vill säga patienter skrevs in vid en klinik och diagnostiserades, därefter utfördes ingreppet eller behandlingen vid en
gemensam centrumbildning och därefter tog en annan klinik över eftervården för patienterna. För att lösa de problem sjukhuset hade med ”klinikfärdiga” patienter, det vill säga de patienter som blir kvar inom sjukhuset trots
att de bedömts som färdigbehandlade, flyttades patienterna till andra sjukhus. Linköpings sjukhus frigjorde då sina egna ”akuta” vårdplatser, vilket

VLL landstingsmötet 14-16 november 1990, s.38.
landstingsfullmäktige 14-15 juni 1995, s.12, VLL landstingsplan 2000-2002 landstingsfullmäktige 15-16 juni 1999.
184 LiÖ landstingsmötet 27-29 november 1990 s.16f.
185 LiÖ landstingsmötet november 1985 flerårsplan s.24ff.
186 LiÖ landstingsmötet 27-29 november 1990 handling nr 3.
182

183VLL
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innebar att de kunde ta in och vårda fler patienter i behov av specialistvård.187

6.5 Sammanfattning
Båda sjukhusen kom under 1990-talet att få tydliga direktiv från politiskt
håll om att vården måste ske billigare. Nya ekonomiska styrmodeller infördes för detta ändamål. Samtidigt genomförde staten ett skattestopp, vilket
kom att leda till ytterligare besparingar för vårdverksamheten. Båda sjukhusen försökte effektivisera verksamheterna genom att organisera om och
utveckla sina specialistområden. Ett led i omorganisationen var att göra om
klinikerna till egna resultatenheter, vilket förstärkte trenden att standardisera prissättningen för olika behandlingar. Det påverkade även planeringen
och utförandet av verksamheterna. Den ekonomiska anpassningen fungerade därmed även som medel för att styra verksamhetens innehåll. På så
sätt kom verksamheterna att likriktas och det blir tydligt genom att de två
sjukhusen valde samma sätt att styra och planera verksamheten, trots att de
hade olika sektorsstruktur. Det hade med andra ord vuxit fram stora likheter mellan de två sjukhusens sätt att styra sina verksamheter. På vilket sätt
denna utveckling påverkade hur vårdarbetet organiserades ska närmast
undersökas.

187

LiÖ landstingsfullmäktige protokoll 28-30 november 1995 s.32.
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7 Från arbetsintensiv vård till teknikintensiv vård
Kortare vårdtider, dagkirurgi och nya behandlingsmetoder har tillsammans
med en strävan efter att effektivisera vården präglat sjukhusens vårdprocess. Det innebär också att den vård som patienterna får och den vård
som personalen ska utföra blivit annorlunda. Generellt kan sägas att stora
delar av vården har utvecklats från att vara arbetsintensiv till att bli allt mer
teknikintensiv. Medicinsk teknik har därmed fått en allt viktigare roll inte
enbart som ett led i effektiviseringen utan även som drivkraft en billigare
och samtidigt bättre vård. Liksom inom varuproducerande sektorer har det
ökade teknikanvändandet i sjukvården blivit en viktig drivkraft bakom
ökade produktivitet.

7.1 Verksamheternas anpassning
En direkt effekt av sjukhusens utveckling var att samtidigt som de specialiserade klinikerna expanderade kom verksamheterna på de kliniker som tidigare bedrev traditionell vård att rationaliseras. En bild av hur vårdens
förändrade inriktning påverkat verksamheten i Linköping och Umeå ges i
tabell II.2.5. Utvecklingen under 1980-talet har varit svår att visa eftersom
det saknas uppgifter för Linköping år 1980 och för båda sjukhusen år 1985.
Detta gör att delar av jämförelserna under 1980-talet haltar.
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Tabell II.2.5 Andelen vårdplatser fördelade mellan olika vårdformer vid
regionsjukhusen i Linköping och Umeå 1970-2000 (%)
Linköping sjukhus

Umeå sjukhus

Teknikintensiv
19

Arbetsintensiv
73

Blandad

År
1970

Arbetsintensiv
70

Blandad

8

Teknikintensiv
16

1975

18

74

8

25

67

8

1980

iu

iu

iu

40

52

8

1990

75

13

12

66

18

16

1995

38

25

37

29

34

37

2000

42

18

40

31

25

44

14

Källa: Statistiken är sammanställd från; VLL landstingsprotokoll höstlandstingen 19702001. LiÖ landstingsfullmäktiges protokoll höstlandstingen 1970-2001. För Linköping är
statistiken kompletterad med statistik från http://www.lio.se 2000-09-30.

Tabellen visar att vid båda sjukhusen fanns de flesta vårdplatserna inom
den arbetsintensiva vården fram till 1975. Detta förändras emellertid under
1990-talet då den teknikintensiva vården går om beträffande andelen vårdplatser. Även detta sker vid båda sjukhusen. Under senare delen av 1990talet tenderar emellertid de båda sjukhusens fördelning av vårdplatser att
skilja sig åt. 2000 är andelen vårdplatser störst inom den teknikintensiva
vården i Linköping och i Umeå är andelen högst inom den blandade vården. Dessa skillnader kan förklaras av att man valt olika sätt att organisera
vården på. Det är också ett uttryck för att sjukhusen försökte samordna den
totala eftervården. Det skedde antingen genom att utnyttja gemensamma
vårdplatser eller genom att bilda centrumbildningar. Genom att samordna
vården fördelades också kostnaderna mellan olika verksamheter också. Här
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verkar de två sjukhusen ha valt två olika strategier. Utvecklingen i Linköping tyder på ett val av centrumbildningsvarianten, det vill säga teknikintensiv vård och utvecklingen i Umeå tyder på att valet blev gemensamma
vårdplatser inom den blandade vården. Det är här värt att notera att sätten
att organisera verksamheterna skiljer sig väldigt mycket från hur vården
bedrevs när de två regionsjukhusen startade.
Under 1990-talet kom demografiska förändringar att bidra till att sjukvården fick köer etc. Den största ökningen ansågs andelen äldre-äldre stå
för.188 I kombination med att antalet kommunala vårdplatser inte räckte till,
eller att det inte de kommunala verksamheterna inte var dimensionerade
för att ta emot det ökade antalet äldre skapades ett ökat tryck på sjukvården att låta de äldre vara kvar inom vården. Alla medicinskt färdigbehandlade patienter kunde därmed inte erbjudas hjälp i kommunal regi.189 Detta
kan förklara att den arbetsintensiva vården inte minskade mer än vad den
gjorde. Att belägga detta för dessa två regioner är mycket svårt på grund av
att effekterna av bland annat ädel- reformen inte utvärderats fullt ut än.190
Detta problem lämnas därför utanför denna undersökning.
Ökningen bakom andelen vårdplatser inom den arbetsintensiva vården är också kopplad till utvecklingen av nya behandlingsmetoder för tidigare inte behandlingsbara sjukdomar. Det gäller exempelvis hornhinnetransplantationer och höftledsproteser, ingrepp som särskilt efterfrågas av
äldre människor.191 Kombinationen med en ökad andel äldre och nya beSOU 2000:38 Välfärdsbokslutet.
Se exempelvis Gaunt & Lantz (1996) s.5ff.
190 Brodin (2002) s.115ff.
191 Evans (1991) s.158f.
188
189
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handlingsmetoder tenderar därför också att öka behovet av vårdplatser
inom den arbetsintensiva vården.
Ett mål för sjukhusen har varit att göra verksamheterna effektivare, det
vill säga att vårda fler patienter trots minskande resurser. Ett sätt att göra
detta var att förkorta vårdtiderna. I denna studie visas att från 1970 till 1999
har vårdtiderna mer än halverats, från nästan 11 till knappt 4 dagar i Linköping och från nästan 10 till drygt 4 dagar i Umeå, se diagram II.2.4. Diagrammet visar att antalet vårddagar per patient minskade vid båda sjukhusen men på olika sätt. Redan 1975 börjar antalet vårddagar att minska. Detta skedde samtidigt som vi vet att sjukvården började effektiviseras, bland
annat genom att den öppna vården fick ett ökat ansvar. Trots att delar av
ansvaret hade flyttats ut till öppenvården kom ändå antalet vårddagar att
öka i Linköping mellan 1985 och 1990. En förklaring kan vara att sjukhuset
hade långa vårdköer som på olika sätt måste arbetas bort. Här verkar
trycket på Linköpings sjukhus vara större än vad fallet var i Umeå. En annan förklaring kan vara att behovet av vård varit högre än vad sjukhuset
kunde klara av.
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Diagram II.2.4 Antalet vårddagar per patient vid Linköpings och Umeå
sjukhus 1970 till 2000
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Anm.: För Umeå år 1980 är siffrorna från år 1979. För Linköping sjukhus är åren 1970
och 1980 uppskattade från olika källor eftersom det inte finns en enhetlig statistik för
dessa två år. För båda sjukhusen är år 1985 baserat på 1987 års siffror.
Källa: Allmän hälso- och sjukvård 1970, 1975. VLL Landstingsprotokoll landstingsmötet
2/11 1979, s.75. VLL landstingsmötet 27-28 november 1980. (LiÖ) Landstingsprotokoll
höstlandstingen 1970, 1975 och 1980. Samt statistik från nätet,
http://stosq103.lf.se/sif/tabeller/tabell11B.asp. 2000-10-31,
http://www.lf.se/sek/download/Vardplatser2.doc tabell2.8. 2000-10-31.
http://www.lf.se/sek/download/1995_vardplatser2.doc tabellerna 2.1–2.8 2000-10-31.

En snabb nedgång av antalet vårddagar skedde dock vid båda sjukhusen
under senare delen av 1990-talet. Nedgången var större vid Linköpings
sjukhus än vad fallet var i Umeå. Utvecklingen kan kopplas till det faktum
att Linköping börjat använda sig av DRG-systemet, vilket var ett sätt att
prissätta vården och därmed skapa en bättre ekonomisk överblick.
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I Umeå minskade också antalet vårddagar per patient under 1970-talet,
men det var inte en lika snabb minskning som i Linköping. Det kan förklaras med att befolkningsunderlaget i Umeå, under den perioden, ökade betydligt mer än vad det gjorde i Linköping. Att Umeå trots det minskade antalet vårddagar kan förklaras av en aktiv strävan efter att använda nya behandlingsmetoder och att andelen dagkirurgi ökade.
Utvecklingen vid båda sjukhusen beror också på att sjukhusens olika
avdelningar och kliniker under 1990-talet blev egna resultatenheter och
därför tvingades hålla sin egen budget. Det kan ha lett till att patienter
skrevs ut tidigare i högre grad än förut. Ett led i effektiviseringen har alltså
varit att båda sjukhusen minskat antalet vårddagar per patient kraftigt från
1970 till 2000. Det skedde samtidigt som de vårdade fler patienter inom
både den slutna och öppna vården. Exempelvis vårdades i Umeå 56 patienter per vårdplats 1970, vilket hade ökat till 236 patienter per plats 1998. I
Linköping är utvecklingen den liknade, där vårdades 25 patienter per plats
1970 och antalet hade ökat till 304 patienter plats år 2000.192 Att antalet patienter per vårdplats ökat innebär i sin tur att såväl vårdprocessen som vårdtiderna för patienterna, som trots allt blir inlagda för vård vid de två sjukhusen, måste ha blivit förändrad.

7.2 Sammanfattning
Några direkta slutsatser kan dras av jämförelsen mellan de två sjukhusen.
Båda sjukhusen har förändrats från att ha bedrivit ”traditionell” sjukvård
För en mer detaljerad beskrivning av detta se Appendix K. Där redovisas antalet läkarbesök av dessa blir inte alla patienter inlagda.
192
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till att bli allt mer specialiserade. Båda sjukhusen har också kortat sina
vårdtider, och skurit ner antalet vårdplatser samtidigt som de vårdar allt
fler patienter. De olikheter som sjukhusen uppvisar är att deras specialiteter
skiljer sig åt. Ett tydligt mönster är att deras ”historiska arv”, det vill säga
den vård som utvecklat från 1960-talet också är de vårdområden som under
senare tid blivit deras specialiteter. För Linköpings del innebär detta att de
har en stark profil när det gäller neurologi. För Umeås del har den tidigare
hjärtsjukvården i dag utvecklats till thoraxkirurgi. Ytterligare en slutsats
som kan dras av detta är att den hälsopolitiska förändringen lett till att
centralisera sjukvården i landet samtidigt som politiken haft syftet att profilera svensk sjukhusvård i en önskvärd riktning. De två empiriska exemplen, Linköping och Umeå, visar att den politiska omorienteringen haft stark
genomslagskraft för sjukhusen, vilket tydligt påverkat vårdens innehåll
under perioden. Sjukvården har blivit allt mer specialistinriktad. Att effektivisera sjukvården genom att förändra relationerna mellan de olika vårdtyperna har också blivit ett sätt att effektivisera vården. Genom att inrikta
vården på teknikintensiv vård och dagkirurgi förkortas vårdtiderna och fler
patienter kan vårdas. Relationerna mellan de olika vårdtyperna förändras
därmed vertikalt och prioriterad vård blir den som går fort och snabbt.
I nästa del ska konsekvenserna av sjukvårdens specialisering för arbetsprocesses olika vertikala och horisontella led studeras liksom hur arbetsarbetsuppgifterna, curing, nursing och caring förändrats för olika vårdyrken.
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DEL III-Från en öm hand till kall elektronik?

1. Teknik i arbetet
En av de stora förändringar som skett i sjukvården under senare delen av
1900-talet har varit den tekniska utvecklingen, och då främst teknik i formen av tillkomsten av fler medicinska apparater som används i behandlingar av olika sjukdomar.1 Användandet av denna slags teknik har på avgörande sätt påverkat vårdarbetets innehåll och utförande: medan vissa delar av vårdarbetet har blivit högt specialiserat och teknikintensivt, har
andra delar av arbetet samtidigt fortsatt att vara väldigt praktiskt baserat.2
Det bör dock understrykas att vårdarbetet innehåller många olika arbetsuppgifter som alla baseras på olika former av tekniska kunskaper. Det
kan vara att lyfta patienter på rätt sätt, att behärska stickteknik, det vill säga
konsten att ta blodprover och ge injektioner, kunskaper om den senaste
1
2

http://europa.eu.int/comm/enterprise/medical_devices/index.htm 2004-04-01
Dahle & Widding-Isaksen (2002) s.84f.
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omläggningstekniken, eller att behärska bäddtekniker. Allt är olika tekniska moment, vilka är inbakade i de praktiska yrkesfärdigheterna hos olika
personalgrupper.
Hur personalens teoretiska och praktiska yrkesfärdigheter tillsammans
med apparater påverkar vårdarbetet vet vi inte speciellt mycket om idag.
En anledning är att användningen av tekniska apparater i det praktiska arbetet sällan studerats i sjukvården. Ytterligare en anledning är att många av
de arbetsuppgifter som utförs i sjukvården inte alltid räknats som ett tekniskt arbete. Det finns en tendens att se vårdarbetet som ett utövande av
kvinnligt förvärvade färdigheter.3 Kvinnors arbeten har genom historien
sällan betraktats som speciellt tekniska, och i sjukvården har det lett till att
vård av patienter kopplats samman med kvinnlig naturgiven kompetens.4
Det har i sin tur lett till att kunskapen många gånger tagits för given och
inte setts som förvärvade kunskaper inom ett givet kompetensområde under en viss period. Hur arbetets mekanisering påverkat arbetsprocessen i
olika vårdtyper ska närmast undersökas.

1.1 Arbetsorganisation och vårdarbete
Under 1900-talet har således vissa delar av vårdarbetet mekaniserats i rask
takt medan andra, och mer patientnära arbetsmoment, fortfarande sköts
manuellt. Först diskuterar jag vilka övergripande normativa organisationsprinciper som strukturerat vårdarbetet under 1900-talet. Därefter kommer
jag att diskutera den tekniska utvecklingen inom sjukvården utifrån olika
3
4

Wikander (1991) s.8.
Se exempelvis, Wajcman (1991) s.19. Cocburn (1985) s.39f.
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användningsområden. Avslutningsvis relaterar jag arbetsorganisation och
teknikanvändning till olika yrken utifrån sjukvårdens övergripande arbetsdelning i curing, nursing och caring.

1.2 Vårdens organisationsprinciper: från kall till ekonomistyrning
Inom sjukvården som helhet kan man sedan mitten av 1900-talet urskilja tre
övergripande normer för hur sjukvården organiserats. Inom ramarna för
dessa normer har det också vuxit fram sex olika sätt att organisera vårdarbetet, vilka gradvis växt fram och avlöst varandra under 1900-talet, se figur
III.1.1.
Figur III 1.1. Sjukvårdsorganisation och arbetsorganisation 1920–2000.
Prästerskapets ideal
Caring

Case-metoden

Salssystemet

1920-1960

Militärstyrning
Nursing

Rondsystemet

Gruppvård

1960-1980

Företagsmodellen
Curing

Primary nursing

Individuell vård

1980-2000

De två första organisationsformerna för arbetet, case-metoden och salssystemet, byggde på en uppfattning om att vårdarbetet var ett arbete baserat
på kvinnliga färdigheter där caring var den viktigaste sysslan. Vårdadministratören och sjuksköterskan Inger S. Andersson har kallat den över-
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gripande normen inom vilket arbetet utfördes för prästerskapets ideal.
Inom den normen var kalltanken stark, dvs. att vårdarbetet innebar personliga avkall på egna behov. Här avsågs i första hand att sjuksköterskor och
sjukvårdsbiträden skulle vara hängivna sitt yrke. Läkaryrket har visserligen
också setts som ett yrke präglat av kallet, men aldrig på samma uppoffrande sätt som kvinnornas arbete i vården. Läkarkompetensen är också en professionell kompetens, inget alla män delar. 5
Case-metoden användes fram till 1920-talet. Den innebar att en sjuksköterska hade hela vårdansvaret för ett fåtal patienter eller gav vård till enbart
en patient. Arbetsuppgifterna omfattade allt från nära patientvård till att
verkställa ordinerad medicinering.6 Därefter växte det så kallade salssystemet fram. Om case-metoden innebar att patientens åkomma var i centrum
för hur arbetet utfördes kom nu platsen, dvs. salen på avdelningen där patienterna vårdades, att utgöra ramen för arbetets organisation. Denna arbetsorganisation var ett försök att skapa ett integrerat samarbete mellan
olika yrkesgrupper. Basen i organisationen var att fler sjuksköterskor, elever och sjukvårdsbiträden tillsammans ansvarade för patientvården. Huvudansvaret för att vårdarbetet fungerade hade sjuksköterskor i arbetsledande positioner. Deras ansvar omfattade en hel avdelning, vilket i vissa
fall innebar 30 till 40 patienter samt all vårdpersonal.7 Sjuksköterskorna var
arbetsledare för sjukvårdsbiträden men också för sjuksköterskeelever på
praktik. I både case-metoden och salssystemet var sjuksköterskornas roll
som arbetsledare för caring tydlig.
Andersson (1998) s.16ff.
Se även Holmdahl (1994) s 244f.
7 Andersson (1988) s.16f.
5
6
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Den andra arbetsorganisationsnormen, militärstyrningen, har ofta kopplats
samman med taylorismen.8 Detta sätt att organisera arbetet förekom från
början inom industrin, där bland annat löpande bandet bidrog till att splittra upp processen i små återkommande moment.9 Basen för organisationen
var specialisering, arbetsdelning och rationalisering. I sjukvården kom under denna period delar av industriproduktionens tankar att anammas.
Rondsystemet, och senare gruppvården, kallades de arbetsorganisationer
som från 1960-talet skulle leva upp till effektivare produktion i sjukvården.
Arbetet delades in i små specialiserade bitar där olika personalkategorier
utförde bestämda och avgränsade delar av arbetet.10
Nu tillkom en ny yrkeskategori i arbetsorganisationen: undersköterskorna.11 Med undersköterskorna drogs en tydligare gräns mellan caring och
nursing. Sjuksköterskorna fick nu ett tydligare ansvar för nursing och undersköterskor och sjukvårdsbiträden fick ansvar för patientvården, caring.
Undersköterskorna hade högre utbildning än sjukvårdsbiträden, och kunde
genom detta fungera som länk mellan caring och nursing. Undersköterskorna kopplades delvis till delar av sjuksköterskornas arbetsuppgifter, vilket
frigjorde vissa sjuksköterskor som kunde utföra mer administration och
expeditionsarbetet.

Axelsson (1998) s.50f.
Se även Rosenberg (1976) kapitel 8.
10 Andersson (1988) s. 17.
11 Eriksson & Gunnarsson (1997) 42f. Yrket undersköterska har funnits sedan 1946. Den
första utbildningen var 8 veckor. För att utbilda sig och sedan arbeta som undersköterska krävdes en anställning som sjukvårdsbiträde. 1962 ändrades utbildningen för undersköterskor, och utbildningen blev 32 veckor lång. Undersköterskor kom efter detta att
räknas som medicinsk personal arbetande vid sjukhus.
8
9
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På sikt kom den nya uppdelningen mellan yrken och arbetsuppgifter att
skapa ökad specialisering men också ensidighet i kunnande och i arbetsrutiner för personalen.12 Gruppvården växte fram under 1970-talet som ett
försök att åtgärda detta.13 Till skillnad från rondsystemet baserades gruppvården på mindre team, eller vårdlag, inom vilka man roterade mellan olika arbetsuppgifter inom ramen för caring och nursing. I denna linjeorganisation hade läkarna fortfarande det övergripande medicinska ansvaret. Delar
av detta kom emellertid att delegeras ner till sjuksköterskor som i sin tur
fördelade vårduppgifter till undersköterskor och sjukvårdsbiträden.14
Ett led i denna omvandling var att vården organiserades utifrån en
mer företagsorienterad norm under 1980-talet. Det innebar att olika vårdinsatser prissattes och att vårdprocessen på ett tydligare sätt kopplades till
avdelningens ekonomiska resurser. Vårdpersonalen fick som grupp större
ansvar att planera, organisera och genomföra vårdarbetet inom satta ekonomiska ramar. I vissa fall ledde detta till primary nursing. Det innebar att
ansvarig sjuksköterska och ansvarig läkare tillsammans med de enskilda
patienterna lade upp individuella vårdplaner. Vårdplanen genomfördes
därefter i samråd med övrig vårdpersonal, vilka bildade ett vårdteam kring
patientens totala vårdbehov.15 Genom att kliniker och avdelningar hade fått
SOU 1978:50. Ny sjukvårdsutbildning (Vård-77 utredningen). Se även Andersson
(1988) s.17ff.
13 Asplund (1968) s.32ff.
14 Andersson (1988) s.17.
15 Andersson (1988) s.18. Denna organisationsform började praktiseras i USA under
1970-talet. I Sverige har den praktiserats under 1980-1990-talen med varierade innehåll.
Arbetsorganisationen baseras på att sjuksköterskan hade huvudansvaret för att vården
anpassades till patientens önskemål och att detta i möjligaste mån skulle kombineras
med det medicinska behov som patienten hade.
12
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ökade krav på att verksamheten skulle hållas inom satta ekonomiska ramar
kom också effektivitet och rationalitet att bli begrepp som kopplades samman med utförandet av vårdarbetet.16 Samtidigt som kravet på ökad effektivitet växte fram kom undersköterskorna och sjukvårdsbiträdena att rationaliseras bort från vissa kliniker vid sjukhusen.17
Under 1990-talet växte nya sätt att organisera vårdarbetet fram. Jag
menar att denna förändring kan kallas för individuell vård, eftersom det
görs individuella bedömningar av varje enskild patients vårdbehov och
medicinska status. Den medicinska bedömningen (curing) avgör på ett nytt
sätt hur och hur länge och på vilket sätt patienterna ska vårdas från inskrivning till utskrivning från sjukhuset och därefter. Nursing är de insatser
som planeras och om caring utförs görs det i mindre utsträckning än tidigare. Själva organiseringen av arbetet innebär delvis att arbetsorganisationen
åter liknar den case-metod som fanns under 1920-talet. Skillnaderna är dock
att den medicinska vetenskapens framsteg nu gjort det möjlig att bota patienter i betydligt större utsträckning än tidigare vilket gjort att vårdarbetet
organiserats efter denna möjlighet. Att caring inte är kärnan i arbetet är den
stora förändringen. Det tyder på att vårdarbetet inte ser likadant ut idag
som för fyrtio år sedan. För det första har caring-personalen på många avdelningar minskat eller försvunnit helt. För det andra arbetar dagens sjuksköterskor inom en mer specialiserad och uppdelad verksamhet och arbetsuppgifterna ligger också närmare curing. Som inledningsvis nämndes

16
17

Pingel & Robertsson (1996a) s.23ff.
Lannerheim (1994).
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har mekaniseringen av olika arbetsuppgifter varit av avgörande betydelse i
denna omvandling. Hur detta har skett ska närmast diskuteras.

2 Vårdarbetets mekanisering
Den teknik som oftast avses i diskussioner om medicinsk teknik är apparater av olika slag. Mary Jo Hatch vidgar diskussionen till att teknik också består av aktiviteter och processer. Dessutom består teknik av kunskaper om
hur man på bästa sätt använder utrustning och olika verktyg i arbetet, det
vill säga know–how.18 Detta präglar all teknikanvändning.
I sjukvården består tekniken av en mängd olika artefakter, allt från stetoskop till dialysapparater. Här kan stetoskopet få rollen som läkarens förlängda öra, det vill säga en teknik som ingår i det dagliga arbetet som hjälp
för att ställa diagnoser. Om stetoskopet fungerar som en hjälp i diagnosarbetet är dialysapparaten en medicinsk teknik som utvecklats för att användas för att avhjälpa människors bristande biologiska funktioner.
Avancerade tekniska apparater kan delas in i två större teknikområden. Det första består av diagnostiserande teknik, det vill säga apparater
och utrustning som hjälper vårdpersonalen att fastställa sjukdomar och på
ett mer preciserat sätt än tidigare ger exaktare diagnoser, exempelvis röntgen, EKG och laboratorieutrustning. Det andra området är medicinsk teknik, exempelvis respiratorer, hjärt- lungmaskiner, kuvöser eller dialys. Det
vill säga apparater som manövreras och sköts av vårdpersonal med syftet
Hatch (2002) s.155f. Se även MacKenzie (1996) ss.49-67, MacKenzie & Wajcman (1985)
s.3f.
18
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att på olika sätt komplettera bristande biologiska funktioner hos patienterna.
Teknikanvändningen ser dessutom väldigt olika ut beroende på vilken
vård det gäller. På en akutmottagning består vården av allt från att diagnostisera och behandla influensa till att rädda människoliv. Alla förstår att
mellan dessa två aktiviteter skiljer sig vårdprocessen och användningen av
diagnostiserande och medicinsk teknik åt på flera avgörande sätt. Vid en
geriatrisk vårdavdelning handlar å andra sidan vården om att diagnostisera
åldersrelaterade sjukdomar eller att rehabilitera patienter tillbaka till hemmen efter olika sjukdomar. Även detta är två helt olika processer.19 De stora
olikheter som råder mellan olika vårdinsatser gör att teknikanvändningen
måste specificeras i varje enskilt fall som studeras eller diskuteras. Graden
av den kunskap som krävs i vårdarbetet är beroende av vilken teknik som
används och vilka yrkesgrupper som avses. Läkarna har vissa yrkesspecifika medicinska kunskaper som de får via sin yrkesutbildning. Därefter,
inom utövandet av läkarprofessionen, skiljer sig de praktiska kunskaperna
åt. En narkosläkare har exempelvis mer kunskap om den teknik som används vid sövning av patienter än vad en ortoped har.
Samma förhållanden råder inom sjuksköterskeyrket. Specialistutbildade sjuksköterskor, inom exempelvis anestesi, har andra tekniska yrkeskunskaper än vad sjuksköterskor med mer allmän utbildning har.20 Även inom
gruppen undersköterskor skiljer sig de yrkesmässiga kunskaperna åt. Detta
beror inte på att deras utbildning är inriktad mot olika specialiteter, utan på
19
20

För en liknande diskussion se Eriksson & Gunnarsson (2000) ss.130-139.
Hallenberg & Warrén-Stomberg (1996) ss.6-10.
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var undersköterskorna arbetar. Sker arbetet vid en operationsavdelning är
de praktiska kunskaperna inriktade på den formen av vård och teknik som
används där, vilket skiljer sig åt jämfört med arbetet vid en medicinsk
vårdavdelning. Oavsett vilket yrke vårdpersonalen har baseras stora delar
av deras know-how om teknik ofta på praktiska erfarenheter från arbetsplatsen eller på on the job training.21
Vi bör med andra ord göra åtskillnad mellan teknikanvändning på en
mer övergripande nivå och teknik som används i enskilda arbetsmoment.
För att göra en distinktion mellan artefakter och teknik som process använder Hatch begreppet kärnteknologi för den senare. Kärnteknologi avser en
verksamhets hela produktionsprocess.22 En detaljhandels kärnteknologi är
skyltning, marknadsföring, inköp och försäljning av varor. Ett industriföretags kärnteknologi är på det sätt som råvaran bereds och förvandlas till färdig slutprodukt. Sjukvårdens kärnteknologi skulle enligt detta sätt vara
vårdprocessen, det sätt som patienter behandlas och blir symptomfria.23
Vårdprocessen skiljer sig åt beroende på var i behandlingskedjan, exempelvis det akuta eller postoperativa skedet, vården sker. Dessutom spelar det
roll vilken enhet, exempelvis ortoped-, medicin-, kirurg– eller geriatrikkliniken som studeras. Utifrån detta resonemang utkristalliseras tre ”kärnteknologier” den arbetsintensiva, den teknikintensiva och den blandade vårdprocessen. Gemensamt för dessa tre kärnteknologier är att de inom sig
rymmer både diagnostiserade och medicinsk teknik. Exempel på hur dessa
två sorters teknik används i olika vårdtyper ska närmast ges.
Thelander (2001) s.118f.
Hatch (2002) s.158f.
23 Se figur I.1.1.
21
22
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2.1 Teknik som redskap: diagnostiserande och medicinsk teknik
I takt med att sjukvården förändrat karaktär har vårdorganisationen påverkats i flera led. Utanför sjukhusen är det främst kommunerna som berörts
genom att de fått ett större eftervårdsansvar för patienterna än tidigare. Utvecklingen har också lett till att anhöriga fått ett ökat vårdansvar.24 Inom
sjukhusen är det främst arbetsdelningen mellan olika vårdenheter och tillkomsten av nya vårdspecialiteter som speglar att sjukvården förändrats.25 I
denna process kan diagnostiserande teknik och medicinsk teknik diskuteras.
Med diagnostiserande teknik avses här apparater som används som
hjälpmedel i vården för att enklare och mer precist än tidigare diagnostisera
olika sjukdomar och åkommor. Den diagnostiserande tekniken spänner
därmed över ett stort antal apparater och alla kan inte tas med här. Jag har
därför valt ut några tekniska hjälpmedel som brukar betraktas som speciellt
banbrytande inom sjukvården: röntgen och endoskopi.26 Här förutsätter jag
att röntgen inte behöver någon närmare presentation, den senare tekniken
ska emellertid först kort förklaras.
Liksom för den diagnostiserande tekniken, har utvecklingen av den medicinska tekniken bidragit till att förändra vårdkedjan på många sätt. Här
brukar endoskopin betraktas som den mest betydelsefulla tekniska förändringen när det gäller behandlingar. Endoskopi är en glasfiberoptik som anFör liknande diskussion se Brodin (2001) s.178ff, Anell & Svarvar (1993) s.20ff, Anell
(1996) s.20ff, Anell & Rosén & Svarvar (1996) s.27ff.
25 Anell (1990) s.169ff, Anell (1991) s.64ff, Anell (1992) s.24ff.
26 Det är möjligt att telemedicinen som idag håller på att utvecklas också kommer att
betraktas som ett avgörande genombrott i sjukvården i framtiden. Se Linderoth (2000)
s.242ff.
24
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vänds vid ”titthålskirurgi”. Glasfiberoptiken gör det möjligt att tillföra extern ljustillförsel in i kroppens olika delar och organ. Det har också lett till
möjligheter att fotografera och filma kroppens insida.27 Under 1980-talet
kom endoskopin att vidareutvecklas till laparaskopi. Det har lett till att vissa tidigare använda operationsmetoder övergivits. Exempel på detta är att
många stora bukoperationer i dag har ersatts av titthålskirurgi.28 För kirurgerna har det inneburit att deras arbete förändrats på flera och avgörande
sätt. De utför i dag ofta operationer genom ett fåtal centimeter långa snitt i
kroppens olika delar och det utförs på kortare tid och med större precision
än tidigare. På vilket sätt tekniken påverkat arbetet ska nedan kort diskuteras.

2.2 Röntgen som diagnostiserande teknik
Upptäckten och användandet av röntgen anses av många vara den tekniska
innovation som påverkat sjukvårdens produktion mest av alla.29 Till Sverige kom röntgen endast ett år efter upptäckten, det vill säga 1896. Användningsområdena för röntgen har ökat radikalt sedan 1900-talets första hälft. I
dag skulle det i många fall vara omöjligt att diagnostisera vissa åkommor
och sjukdomar utan att använda röntgen. Kontraströntgen utvecklades under 1900-talets första hälft och fick sitt genombrott i samband med kateteriPernow (1999) s.95ff.
Jacobsson (1995) s.118f. Några typer av endoskop för olika användningsområden är:
artroskop=ledhålor,bronkoskop=luftstrupen,cytoskop=urinblåsan, fetoskop=livmodern,
koloskop=kolon, laparoskop=bukhålan etc.
29 Pernow (1999) s. 34f. Röntgenstrålarna kan dateras nära nog till klockslag och datum,
det vill säga på kvällen den 8 november 1895 upptäckte William Conrad Röntgen (18451923) de strålar som kom att bli uppkallade efter honom.
27
28
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seringstekniken under 1940-talet, vilket innebar att kontrast sprutades in i
olika organ och därefter kunde förändringar inuti organet avläsas på bilder.30 Radiologer arbetade under lång tid väldigt nära den tekniska industrin. Framgångarna under 1950-1960-talen har lett till att denna period kallas för radiologins guldålder.31 I takt med att röntgen utvecklades kom datortomografin, eller skiktröntgen, att börja användas i slutet av 1970-talet.
Det var främst för att undersöka hjärnan som denna teknik kom att användas. En enda datortomografisk bild kräver hundratusentals räkneoperationer som en dator utför på ett par sekunder. De tvärsnittsbilder som datorn
skapar visar de undersökta kroppsdelarna och organen från flera vinklar
och är ett utmärkt komplement till röntgen.32 Den diagnostiserande tekniken har därför inte enbart gjort det möjligt att upptäcka sjukdomar på ett
tidigare stadium än förut. Det har också minskat onödigt lidande för patienterna och det har även lett till att onödiga behandlingar kunnat undvikas.
Tillkomsten och utvecklingen av röntgen har också inneburit förändrade
arbetsuppgifter för den personal som arbetar med tekniken, vilket närmast
ska diskuteras.

Pernow (1999) s.45ff.
Genom att utveckla radiologin används i dag också så kallad interventionell radiologi.
Den behandlingsmetoden används främst vid sjukliga förändringar i blodkärl eller om
man via blodkärlen söker sig mot tumörer för att förstöra dessa. Se Pernow (1999) s.46.
32 Ibid. s.49. Röntgentekniken fortsätter att utvecklas och har på många sätt engagerat
såväl fysiker som medicinare. Det innebär också att delar av tekniken använts, ifrågasatts och sedan ersatts. NMR dvs. nukleär magnetisk resonans är en sådan teknik. Se
Pernow (1999) s.50f.
30
31
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2.3 Röntgen och vårdarbete
Effekterna av implementeringen av diagnostiserande teknik har problematiserats i andra studier. En som undersökt på vilket sätt relationen mellan
olika yrken påverkats av implementeringen av teknik är sociologen
Stephen Barley. Barley jämförde hur tekniken påverkade relationen mellan
olika yrken vid två olika sjukhus. Studien visade att när nya och förfinade
röntgenapparater introducerades i arbetet uppstod nya hierarkiska mönster
mellan de yrken som på olika sätt använde den nya tekniken.
Vid det första sjukhuset var det röntgenassistenterna som introducerade tekniken i arbetet. Genom sina kunskaper om den nya tekniken fick de
även högre status i yrkeshierarkin. Det innebar att röntgenassistenterna i
vissa delar av arbetsprocessen hade högre status än läkarna. Vid det andra
sjukhuset var det de yngre läkarna som introducerade tekniken. De yngre
läkarnas kunskap gav dem högre status i hierarkin än de äldre och mer erfarna läkarna. Kunskapen om tekniken kom i detta fall att väga tyngre än
tid i yrket och erfarenhet. Det ledde till skillnad i organisation och arbetsprocess mellan de två sjukhusen. 33 Vid det första sjukhuset var interaktionen mellan läkare och röntgenassistenter tätare och skillnaden i status
mindre än vad det var vid det andra sjukhuset. Vid det andra sjukhuset fick
de yngre läkarna, med kunskap om tekniken, en allt mer central roll och de
äldre läkarna fick på detta sätt lägre status än tidigare då ålder, tid i yrket
etc. var av central betydelse för yrkets plats i hierarkin.34 Detta tyder på att
kunskap, användande och implementering av ny teknik är viktiga faktorer

33
34

Barley (1986) s.95ff.
Barley (1988) s.520ff.
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som kan förklara varför vissa yrken och vissa arbetsuppgifter förändrar
sina positioner i organisationen.
Teknikanvändning uttrycker på så sätt olika sociala relationer på arbetsplatsen. Röntgen som teknikform har inte enbart lett till att diagnoser
och behandlingar förändrats utan samtidigt har användandet av tekniken
lett till att olika yrken fått ändrad status i sjukvården. Sjuksköterskor arbetar också med röntgen. De arbetar då med patienten i samband med att det
ska tas röntgenbilder, och ansvaret för patienten finns enbart i samband
med att bilden tas. De utför ingen direkt patientvård och vid röntgen finns
inte heller några vårdplatser. Enligt Linderoth har sjuksköterskor som arbetar på röntgen en tydlig plats i hierarkin. De har ett självständigt arbete som
de planerar själva. Hierarkiskt befinner de sig under läkarna men över
röntgenassistenterna.35 Deras arbetsuppgifter skiljer sig emellertid på flera
sätt från det arbete som sjuksköterskor som arbetar på en vårdavdelning
utför. Den teknik som sjuksköterskor på vårdavdelningar arbetar med är
främst medicinsk och kopplad till patienter, vilket närmast ska diskuteras.

2.4 Laparaskopi som medicinsk teknik
Som exempel på hur ny medicinsk teknik har påverkat operationsmetoderna kan förändringen av antalet galloperationer nämnas. Antalet öppna
galloperationer i Sverige, det vill säga operationer som innebär att buken
skärs upp, minskade mellan 1981 och 1996 från 11500 till drygt 8900 operationer. Minskningen var störst mellan 1981 och 1986.36 Utvecklingen kan
35
36

Linderoth (2000) s.146ff.
Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 1998 tabell 34, s.161.
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tyda på att tekniken tidigt accepterades av kirurger, övrig vårdpersonal och
patienter. Titthålskirurgin blev en accepterad galloperationsmetod 1991.
Under det första året utfördes 750 operationer, och när tekniken väl etablerats, utfördes redan under de två första månaderna 1992 nära 2000 operationer och 1996 utfördes det drygt 15500 galloperationer.37
Ett annat medicinskt område med liknande utveckling är nya behandlingsmetoderna för njursjukdomar. En ny metod i njurstensbehandlingen,
så kallad extrakorporal stötvågsbehandling där stötvågor ”slår” sönder
njurstenar infördes 1985. Lyckas behandlingen behöver patienterna inte
opereras överhuvudtaget. Parallellt med denna behandling började även
uretäoskopimetoder, där urinledaren undersöks optiskt, användas. Njurstenar avlägsnades då utan vare sig stötvågsbehandling eller öppna operationer. 1981 utfördes drygt 2000 njuroperationer optiskt.38 I takt med att de
nya teknikerna började användas ökade också antalet njuroperationer, och
1996 utfördes drygt 5200 operationer i njurar och njurbäcken med hjälp av
de nya metoderna.39 Sammanfattningsvis visar detta att ny medicinsk teknik lett till framväxten av nya behandlingsmetoder. Detta har i sin tur gjort
det möjligt att behandla fler patienter än tidigare. Med andra ord har den
medicinska tekniken lett till en ökning av vårdproduktionen. Hur dessa förändringar påverkat det vårdande arbetet och relationen mellan olika yrken
ska närmast diskuteras.

SOU 1994:86 s.48f, Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 1998 tabell 34, s.161.
SOU 1994:86 s.57.
39 Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 1998 s.161.
37
38

143

2.5 Medicinsk teknik och vårdarbete
Sociologen Nicholas J. Fox har studerat förändringar av relationen mellan
kirurger och andra yrkeskategorier inom kirurgin, som en följd av ökad
teknikanvändning. Studien fokuserar på hur relationerna mellan olika yrkeskategorier i operationsarbetet förändras, särskilt kirurgernas roll i relation till andra yrkesgrupper som deltar vid operationsbordet.40 Som profession har kirurgin länge ansetts vara en av de högst rankade medicinska
specialiteterna. Ett av de viktigaste skälen till detta anses vara kirurgernas
förmåga att läka människor. Kirurger ställer inte enbart rätt diagnoser de
kan också göra människor friska eller åtminstone symptomfria från olika
åkommor.41 Kirurgernas framgång bygger dock delvis på ett lagarbete. När
en operation ska utföras samarbetar flera olika yrkeskategorier sida vid
sida med varandra. Det är bland annat kirurger, narkosläkare, narkossjuksköterskor och operationssjuksköterskor. De olika yrkena har skilda ansvarsområden vid en operation och det är viktigt att det förs öppna samtal
mellan de ansvariga innan ingreppen utförs.
Fox visar i sin studie att det sker olika förhandlingar i dessa samtal och
att kirurgerna är den yrkesgrupp som starkast försöker hävda sin överordnade position gentemot andra yrkeskategorier. I Fox studie framhöll kirurgerna sitt arbete som prestigefyllt och ansvarsfullt. De såg sin förmåga att
läka patienter (curing) som grunden för deras auktoritet.42 De ansåg sig ofta
vara helt ansvariga för hela operationssituationen. De tyckte exempelvis att
narkosläkarna hade ansvar för patientens välbefinnande eller allmäntillFox (1992) ss.46-76.
Ibid. s.2ff.
42 Ibid. s.46f.
40
41
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stånd. Fox studie visar även att kirurgernas strävan att befästa yrkets auktoritet återskapades i interaktion och arbetssätt i det dagliga arbetet. Ett uttryck för detta var att kirurgerna underströk skillnaden i hygienkrav mellan
dem och narkosläkarna, vilket innebar att de intog operationssalarna genom olika dörrar.43
Narkosläkarna var inte lika angelägna som kirurgerna om att befästa
sina positioner i hierarkin. Narkosläkarna ansåg många gånger också att
kirurgerna var mindre strukturerade i sitt agerande än vad de själva var. En
förklaring till varför narkosläkarna inte verkade använda samma strategier
och var i samma behov av att befästa sina positioner kan vara att deras specialistkompetens kring smärtlindring och anestesi även innehåller en stor
teknisk kompetens. Yrkets ”naturliga” koppling till tekniken kan för narkosläkarna vara en statushöjande faktor i sig. Kirurgernas arbete liknas å
sin sida ofta vid ett hantverk, där praktisk erfarenhet räknas som viktig.
Narkosläkarnas tekniska kompetens uttrycks i deras arbetsuppgifter, vilka
skiljer sig på flera sätt från kirurgernas arbete. Det finns även skillnader
mellan olika kirurgspecialiteter, exempelvis skiljer man på allmänkirurgi
och specialistkirurgi.44
Fox studie innehåller viktiga resultat. Tydligast är att kirurgerna ansåg
det vara viktigt att befästa yrkets position, både i och vid sidan av operationssituationen. I samband med att stora bukoperationer har ersatts av laparaskopi, lägger kirurgen själv lokalbedövning och utför själv ingreppet
med assistans av en sjuksköterska. Kirurgens arbete får därmed högre tek43
44

Fox (1992) s.18f, samt kapitel 3.
Som exempel se Appendix F.
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nisk intensitet, vilket på sikt kan leda till statushöjande effekter. Genom de
nya operationsmetoderna arbetar kirurgen också ofta ensam. Den opererande kirurgen behöver därmed inte befästa sin position i förhållande till
någon annan läkargrupp i samband med ingreppet. Att teknik i arbetet
verkar fungera statushöjande kan också förklara att läkare varit aktiva aktörer bakom introduktion av ny teknik i arbetet.45
Gerd Lindgren har också studerat kirurgyrkets förändringar. Lindgren
visar att teknisk utveckling inte enbart rubbar relationen mellan olika yrken. Förändringarna tenderar också att leda till att olika arbetsuppgifter
könskodas på olika sätt. Här kan man prata om att feminiserings- och maskuliniseringsprocesser av olika arbetsuppgifter initieras. Lindgren betonar
att kirurgi av tradition ansetts som ett manligt yrke.46 Männen dominerar
också inom kirurgyrket i Sverige och 1998 utgjorde de 90 procent av dem
som var verksamma inom yrket. Även inom kirurgyrket finns det ett stort
antal undergrupper, där utgör männen majoriteten inom samtliga verksamheter. Exempelvis utgjorde de 78 procent inom handkirurgin, 91 procent inom neurokirurgi och 94 procent inom thoraxkirurgi.47
Lindgrens forskning visar också att kvinnor och män betraktar yrket
på olika sätt utifrån sin egen situation. Män arbetar oftare som överläkare
inom kirurgin och kvinnor arbetar som allmänkirurger.48 Kvinnliga kirurger väljer också andra strategier än manliga. En första strategi är att inordna sig. Då väljer de även att ”inte se” yrkets hierarkiska könsindelning som
Linderoth (2001) ss.82ff.
Lindgren (2001) s.69f.
47 Se Appendix F.
48 http://www.slf.se/upload/18.pdf 2003-11-26 Jämställda läkare. Se även, Appendix F.
45
46
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något problem. En annan strategi är att välja opposition och ifrågasättande.
Då riskerar de att bli betraktade som de ”bråkiga” kvinnorna. Männen ser
sig däremot som överordnade kvinnliga kirurger och ser inte könsmaktordningen som något personligt problem eller ansvar. De anser också sin
överordning vara baserad på individuella prestationer som inte enbart är
kopplade till att de är män.49 Könsordningen blir mycket tydlig i Lindgrens
studie och hon visar också att yrkets ”vikänsla” finns hos de manliga kirurgerna men inte hos de kvinnliga.50
Kollegialitet mellan kvinnor finns däremot i sjuksköterskeyrket. Sjuksköterskorna använder ofta frasen ”vi” för att understryka betydelsen av
sitt arbete både inom den egna yrkesgruppen och i förhållande mot kirurgerna.51 I båda dessa studier framgår att ny kunskap är avgörande för var i
den inbördes hierarkin individuella läkare hamnar. Både Foxs och Lindgrens studier visar på vikten av att studera relationerna mellan användandet av teknik, yrkeskunskaper och arbetsuppgifter för att förstå hur dessa
faktorer påverkar relationen mellan olika yrken. Om arbetsuppgifters status
även kan uttryckas fysiskt dvs. om statusen blir högre respektive lägre beroende på vilket yrke som utför dem ska närmast undersökas.

2.6 Medicinsk teknik och nursing
Den medicinska tekniken har inte enbart påverkat läkarkåren utan även
sjuksköterskornas arbetsuppgifter har förändrats. En medicinsk teknik som
Lindgren (2001) s.82ff.
Ibid. s.81.
51 Lindgren (1992) ss.60-63.
49
50

147

påverkat sjuksköterskornas arbete är de apparater som på olika sätt övervakar patienternas allmäntillstånd. Det är en av de teknikformer som har
närmast koppling till de arbetsuppgifter som ligger inom sjuksköterskeyrkets ansvarsområde.52 Genom förfining av dessa apparater har patienternas
säkerhet blivit större och fler livsuppehållande åtgärder kan i dag sättas in.
Denna tekniska utveckling innefattar också apparater som ersätter delar av sjuksköterskornas tidigare manuella arbetsuppgifter. Ett tydligt exempel på teknik som ersatt sjuksköterskors manuella arbetsuppgifter är
tillkomsten och vidareutvecklingen av sprutpumpar, vilka ställs in på vissa
klockslag och ger patienterna den medicin som de ska ha. Sociologen Sabrina Thelander har bland annat studerat relationen mellan ny teknik, yrke
och vårdarbete.53 Hon visar, bland annat, hur vårdpersonalen reagerat på
införandet av nya sprutpumpar vid en intensivvårdavdelning. Efter en tids
inlärning och träning på de nya pumparna ska tekniken sakta börja användas i praktiken. Genom att låta sjuksköterskor och undersköterskor vid avdelningen öva på de nya pumparna (utan koppling till patient) byggdes
kunskapen om tekniken upp helt genom on the job training. Vårdpersonalens reaktioner vid teknikens implementering i arbetet visade sig variera,
allt från ilska och rädsla, men vissa sjuksköterskor och undersköterskor
kände även ett främlingskap inför den nya tekniken. De nya sprutpumparna sågs av vissa som levande väsen. Personalen kallade också de nya apparaterna bland annat för ”åbäken” eller ”det nya underverket”.54 En orsak till
att tekniken skapade osäkerhet bland personalen var att de nya apparaterHallenberg & Warrén-Stomberg (1996) s.156.
Thelander (2001) s.24ff.
54 Thelander (2001) s.118f.
52
53
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na hade larmsignaler som såg annorlunda ut men också lät på ett annat sätt
jämfört med de tidigare pumparna.
För att komma överens med de nya pumparna valde personalen olika
problemlösningar. I denna process var alternativet att använda de gamla
”hederliga” pumparna en väg. En annan strategi var att hämta hjälp bland
personal som kunde tekniken bättre. Arbetet med patienterna skedde parallellt med att personalen genom instruktionsboken försökte hitta förklaringar till pumparnas olika funktioner och larm. Thelander visar också att i
samband med introduktionen av de nya pumparna användes de tidigare
pumparna under en tid parallellt.55 Personalen fick kunskap om den nya
tekniken genom internutbildning vid avdelningen genom muntlig presentation av företagsrepresentanter och av instruktionssjuksköterskan. Thelanders studie visar att de som hade bäst kunskaper om de nya pumparna
var narkosläkarna. Det innebar att sjuksköterskorna vände sig till dem när
det rådde osäkerhet om hur tekniken skulle användas. En slutsats om kan
dras av detta, och som också visar sig i Thelanders studie, är att läkarnas
kunskap om tekniken stärkte deras positioner i förhållande till sjuksköterskorna. 56
Även om kunskap om teknik, liksom yrkestillhörighet, är viktiga förklaringar bakom status och hierarkin inom olika yrkesgrupper finns också
andra faktorer av betydelse för relationerna inom och mellan olika yrken.
Anna-Liisa Närvänen har undersökt relationerna inom olika vårdyrken

55
56

Ibid. s.117.
Ibid. s.118f.
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mellan vad hon kallar novis, medlem och senior.57 En novis är den person
som kommer ny på arbetsplatsen. Den positionen är i motsatsställning till
seniorens, vilken är någon som funnits under lång tid på samma arbetsplats. Det finns även medlemmar på en arbetsplats, menar Närvänen, vilket
är personer som efter en tid i arbetet tagits upp i gemenskapen. Närvenän
visar att vårdtyp liksom organisationsform, socialiserar novisen in i seniorernas arbetssätt, och denne lär sig arbetsplatsens olika koder och praxis.
Arbetets uppläggning och innehåll handlar mycket om förhandlingar inom
respektive yrkeskategori, där seniorskap innebär makt och möjlighet att definiera vad som bör vara det ”rätta och riktiga”.58 Här visar Närvänen att
tillgången till makt är avgörande för seniorskapets legitimitet. Makten är i
sin tur kopplad till kunskap som i vården av tradition definierats som medicinsk. Seniorskapets legitimitet, att definiera de koder och den praxis som
ska råda på arbetsplatsen, innebär också att det kan skapas ett starkt motstånd till olika former av förändringar i organisationen. Tillgången till makt
är också kopplad till insyn och förståelse av andras arbeten och det innebär
att för att påverka andras arbetsuppgifter måste det finnas en kunskap om
vad andra yrken utför för arbeten. Närvänen visar att eftersom den medicinska kunskapen ligger till grund för den formella makten ger erfarenheterna en mer informell makt, vilket exempelvis visar sig i ”rätten” att styra
över andras tid och planteringen av arbetsuppgifter.59
En slutsats som kan dras av Närvänens studie är att såväl en novis som
en senior sjuksköterska kan planera och definiera arbetets innehåll för unNärvänen (1994).
Ibid. s.145ff.
59 Ibid. s.142ff.
57
58
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dersköterskor. Den novisa sjuksköterskans position avgörs av hennes formella kunskapsövertag i förhållande till undersköterskan. Den seniora
sjuksköterskan har förutom sin formella överordning även ett informellt
övertag i form av sin seniora ställning på avdelningen. Relationen mellan
läkare och sjuksköterskor är däremot mer komplicerad. Läkare har den
formella överordningen i förhållande till sjuksköterskorna men de kan lite
om sjuksköterskornas arbeten. Det kan innebära att en senior sjuksköterska
informellt har större makt genom sin seniora position än de novisa läkarna.60 Både Lindgrens och Närvänens studier visar således att det råder
komplexa förhållanden mellan olika yrkeskategorier i sjukvården. Dessa
förhållanden blir dessutom allt mer komplexa när tillgången till makt inte
enbart kopplas till medicinsk kompetens utan också till kompetens och
praktiska erfarenheter av att hantera och använda medicinsk teknik i arbetet.
Genomgången av tidigare forskning visar att relationen mellan olika
vårdyrken kan kopplas till att de utför olika arbetsuppgifter i vårdkedjan.
Förändringen av en eller flera av vårdkedjans länkar leder därför till att arbetsdelningen ändras. Den ökade användningen av teknik är ett genomgående drag de senaste decennierna. Tillgången till teknisk kompetens kan
därför dels förklara att nya relationer uppstår, samtidigt som den tekniska
kompetensen också kan vara en viktig förklaring till att vissa hierarkiska
strukturer består. Kunskapssynen inom vården har under mycket lång tid
starkt lyft fram medicinsk kompetens och därmed läkaryrkets överordning.
Normbildningen har emellertid börjat luckras upp med behovet av annan
60
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kunskap. I denna process finns en tendens att formell och teknisk kunskap
både utmanar och stärker den medicinska kompetensens dominans. Det
har skapat nya roller mellan och inom olika yrken. För läkarna har detta
inneburit att yrkets tidigare topposition i hierarkin inom vissa vårdområden rubbats. För sjuksköterskorna har den nya kunskapen inneburit att de
fått tillgång nya arbetsområden, vilket delvis förändrat den inbördes yrkeshierarkin. Sjukvårdens användning av teknik och spridningen av teknik
inom allt fler områden har därför kommit att rubba delar av den traditionella yrkeshierarkin, såväl vertikalt som horisontellt.

3 Vårdarbete och arbetsdelning
Som vi sett består vårdarbetet av ett stort antal olika arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna är alla kopplade till vårdkedjans kronologiska faser: diagnos, behandling och eftervård. Arbetet i dessa led kan organiseras på olika
sätt, vilket även diskuterats tidigare. De olika arbetsuppgifterna utförs av
olika yrkeskategorier med skilda kompetenser och ansvar. Hur relationen
mellan olika arbetsuppgifter har förändrats ska närmast undersökas mot
bakgrund av organisationsformer och teknikanvändning.

3.1 Vårdarbetets hierarki
Jag menar att vårdarbetet består av tre kvalitativt skilda men inbördes beroende arbetsområden. Dessa arbetsuppgifter ingår inte bara i en horisontell arbetsdelning, det vill säga som en kedja från diagnos och behandling
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till vård, utan de ingår också i en vertikal arbetsdelning. I denna hierarki är
curing formellt överordnat nursing, medan nursing är överordnat caring. I
figur III.3.1 visas en schematisk bild vårdarbetets vertikala struktur och
dess horisontella uppdelning mellan yrken.
Figur III.3.1 Den vertikala relationen mellan vårdens arbetsområden
Läkare
Sjuksköterskor
Undersköterskor &
Sjukvårdsbiträden
Curing

Nursing
Caring

De heldragna pilarna i figuren visar vilket yrke som i huvudsak utför de
olika kategorierna i vårdarbetet. Figuren visar att läkare, sjuksköterskor,
undersköterskor och sjukvårdsbiträden utför från varandra åtskilda delar
av vårdarbetet. De streckade pilarna visar emellertid också att sjuksköterskorna förutom sina egna nursing-uppgifter även arbetar med såväl curing
som caring. Antalet undersköterskor och sjukvårdsbiträden har minskat
kraftigt, vilket har inneburit att deras tidigare arbetsuppgifter i sin tur lagts
över på sjuksköterskorna. Det innebär att det under senaste decenniet framförallt är sjuksköterskornas arbetsuppgifter som ökat i såväl antal som i
områden. Trots att detta är en mycket förenklad bild av arbetsfördelningen,
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illustrerar figuren de olika yrkenas formella förhållanden till varandra.61
Figuren illustrerar också att samtliga arbetsområden är nödvändiga för att
patienterna ska få en heltäckande vård. För att vården ska fungera krävs
det dessutom att de arbetsuppgifter som finns i vårdkedjan utförs kollektivt. Det kan vara planeringen av hur patienter ska få hjälp med personlig
hygien, medicingivning eller andra typer av behandlingar där olika personalkategorier samverkar. Ett annat exempel är operationssköterskor, läkare
och narkospersonal som samarbetar i en operationssal. När verksamheten
omorganiseras, förändras även utförandet av vården och personalen får
”nya” arbetsuppgifter samtidigt som tidigare arbetsuppgifter och yrken
försvinner. Att yrken försvinner kan därmed få allvarliga konsekvenser för
vårdarbetets olika delar och samordningen av arbetsuppgifter. Som tidigare nämnts har yrkesstrukturen i sjukvården genomgått kraftiga förändringar, se diagram III.3.1 och III.3.2. Båda diagrammen visar att antalet sysselsatta, med undantag för teknikerna, ökade fram till 1980. Att vårdpersonalen ökade i antal under dessa år beror på att sjukhusen växte till större enheter med allt mer diversifierad vård, vilket krävde ett större antal sysselsatta.
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Gustafsson (1994) s.72ff.
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Diagram III.3.1 Hälso- och sjukvårdspersonal fördelade på vårdyrken
mellan 1960 och 2000
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Diagram III.3.2 Antalet läkare och tekniker mellan 1960 och 2000
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Anm. Undersköterskor redovisas i statistiken i serien för sjukvårdsbiträden fram till
1990.
Källa: Statistisk Årsbok.
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Efter 1985 började emellertid det totala antalet sysselsatta i sjukvården att
minska, och det skedde främst bland gruppen sjukvårdsbiträden. Detta bör
ses som en direkt effekt av den ökade specialiseringen och de ändrade behandlingsmetoderna, vilket ledde till förkortade vårdtider och kortare vistelse vid sjukhus efter olika ingrepp. Vad som talar för denna tolkning är
att sjukvårdsbiträden var den yrkesgrupp som i huvudsak utfört caring, det
vill säga den direkta patientvården, och den allmänna eftervården. Här
skulle det vara möjligt att anta att arbetsuppgifterna lades över på undersköterskorna. Diagram III.3.1 visar emellertid att även undersköterskorna
minskade i antal från 1990-talets början. Även denna utveckling torde bero
på förändringar i verksamheten, med andra ord att caring inte ska vara den
huvudsakliga arbetsuppgiften inom sjukhusen. Från diagrammet kan utläsas att dessa två yrkesgrupper praktiskt taget har halverats under perioden.
Båda diagrammen visar också att sjuksköterskorna minskade i antal
under 1990-talet. Denna utveckling är något svårare att förklara utifrån vetskapen om att det är nursing-uppgifterna som ökat i antal. Att sjuksköterskorna minskade i antal kan därmed vara en indirekt följd av att patienterna
inom den arbetsintensiva vårdformen flyttats ut till kommunerna, och att
vissa sjuksköterskeuppgifter då ansetts minska i omfattning, exempelvis
inom den geriatriska vården. Men det kan också vara en effekt av att delar
av sjuksköterskornas arbetsuppgifter genomgått en rationalisering som
följd av ökad teknikintensitet. Följden av detta verkar dock vara att ett
mindre antal sjuksköterskor förväntas utföra det jobb som blivit kvar, och
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de nya arbetsuppgifter som tillkommit.62 Det skulle betyda att det sedan
1980-talet delvis skett en personalrationalisering genom mekanisering inom
sjukvården.
I diagram III.3.2 visas att läkarna har haft en något annorlunda utveckling. Deras antal ökade långsamt fram till 1985, för att därefter stagnera till
1990-talets första hälft när en snabbare ökning blir tydlig. Också denna utveckling kan kopplas till förändrade behandlingsmetoder och ny teknik
vilket leder till att fler patienter kan tas emot och behandlas för olika
åkommor, det vill säga behovet av curing har ökat. Det kräver i sin tur fler
läkare. Intressant att notera är också att antalet tekniker fortsatt att öka sedan 1970-talet. Det tyder på att tekniken implementerats och börjat användas i det vårdande arbetet. Att tekniken accepterats har också lett till nytillkomna arbetsuppgifter där underhåll, manövrering och utveckling av teknik blivit centrala inslag.63 Teknisk personal är en nödvändig yrkeskår i all
högteknologisk och teknikintensiv verksamhet. De har också en viktig
uppgift när det handlar om att lära upp vårdpersonalen i nya arbetsmetoder och handhavande av nya apparater.64 De förändringar som skett beträffande de yrkeskategorier som är verksamma i sjukvården tyder på att
vårdarbetets kompetensbehov blivit annorlunda. Tekniska kunskaper har
blivit allt mer nödvändiga för de personalkategorier som ska utföra det arbete som sker nära patienterna.
Sammanfattningsvis tyder utvecklingen på att det skett ett skifte i
sjukvårdens kompetensbehov efter 1980-talet. Där har framförallt teknisk
Hallenberg & Stomberg-Warren (1996) s.233f.
Strömberg (1997) s.6.
64 Nygren (1994) s.88f, Tehlander (2001) s.115ff.
62
63
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kompetens och formell medicinsk utbildning ersatt caring-kompetenser.
Formell utbildning har överlag också blivit viktigare än praktisk kunskap.
Utvecklingen tyder därmed på att caring-yrkena tenderar att försvinna, det
sker samtidigt som nursing- och curing-uppgifterna blivit allt mer centrala
och omfattande. Ett sätt att beskriva de arbetsuppgifter som ingår i curing,
nursing och caring är att schematiskt visa vilka moment som ingår i de olika
uppgifterna. Bilden nedan har jag sammanställt från Umeå sjukvårdsdistrikts årsberättelser, långvårds- och IVA- direktionernas protokoll och
handlingar under perioden 1970-1990, samt verksamhetsberättelser från de
två här undersökta avdelningarna, långvården och IVA under 1990-talet.

Figur III.3.2 Vårdyrkens generella arbetsuppgifter indelade i curing, nursing och caring
Läkare
Curing
Diagnostisering
Ordinationer
Beslut om behandling
Beslut om fortsatt behandling
Beslut om när behandling ska
avbrytas

Sjuksköterskor
Nursing
Medicinskt ansvar
Patient ansvar
Verkställande av ordinationer
och behandling
Arbetsledning
Vårdplanering
Ekonomiansvar
Även delar av caring

Undersköterskor/biträden

Caring

Patientvård
Provtagningar
Sårvård
Omläggningar
Matningar
Sängbäddning

Figur III.3.2 är en grov förenkling av vad som ingår i de olika arbetsuppgifterna, curing, nursing och caring. Viss återhållsamhet i tolkningen av figuren
är därmed på sin plats. En anledning är att arbetsuppgifternas fördelning
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mellan olika yrken har förändrats över tid. Det finns även en del problem
med att visa tydliga och enkla arbetsbeskrivningar för olika yrken och för
de arbetsuppgifter som utförs. En anledning till detta är, för det första, att
arbetsbeskrivningarna sällan är specificerade i anställningskontrakten eller
i andra dokument.65 För det andra ser arbetsuppgifterna olika ut beroende
på var i vårdprocessen, exempelvis en sjuksköterska arbetar. Modellen kan
därför ses om ett försök att skildra relationerna mellan de olika arbetsuppgifterna som ett idealtyps resonemang.
Modellen visar emellertid att dessa arbetsuppgifter alltid finns med
oavsett om det är i det akuta skedet eller i vårdskedet som vården utförs.
Läkare är det yrke som utför curing, vilket bland annat innebär diagnostisering, ordinationer, beslut om behandlingar, beslut om fortsatt behandling
och beslut om när behandling ska avbrytas eller avslutas. Arbetsuppgifterna som ingår i nursing utförs främst av sjuksköterskor. Uppgifterna omfattar bland annat medicinskt ansvar, patientansvar, verkställande av ordinationer, arbetsledning, vårdplanering och ekonomiansvar. Beträffande den
tredje arbetsuppgiften, caring, har arbetet traditionellt delats upp mellan tre
yrken: undersköterskor, sjukvårdsbiträden och sjuksköterskor. Caringarbetet delas upp bland annat när det gäller patientvård, omläggningar,
matningar och sängbäddning. När det gäller arbetsuppgifterna provtagningar och sårvård fördelas arbetet framförallt mellan sjuksköterskor och
undersköterskor. Att dela in caring-arbetsuppgifter på detta sätt och koppla
de till olika yrken stöter emellertid på problem. Det finns nämligen ingen
knivskarp gräns nedåt, det vill säga mellan vad sjuksköterskor gör och vad
65

Se Appendix P.
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de två andra vårdyrkena ska utföra för typ av arbete. Här kan tid i yrket
och praktisk erfarenhet innebära att sjukvårdsbiträden i vissa fall har ett
större ansvar än vad de tillskrivs i denna förenklade modell. Sjuksköterskorna har i sin tur även kompetens att utföra caring-arbete, vilket innebär
att de också i mån av tid och beroende på var de arbetar även utför den typen av arbetsuppgifter.
Att olika yrken ändå tycks ha en kärna av kunskap kopplat till speciella arbetsuppgifter kan tolkas som att det alltid finns en grov arbetsdelning
mellan curing, nursing och caring. Här följer ett försök att visa på vilket sätt
de tre arbetsuppgifterna kopplas till olika delar av vårdprocessen och till
olika yrken. Fokus ligger på hur sjuksköterskornas arbete kopplats till de
tre arbetsuppgifterna vid två vårdtyper: arbetsintensiv och teknikintensiv
vård.

4 Från långvård till geriatrisk specialisering 1970-2000
Det arbete som utförs inom den arbetsintensiva vården har genomgått stora
förändringar under andra hälften av 1900-talet. Detta kan illustreras med
att långvård har utvecklats till geriatrisk specialistvård. För sjuksköterskorna har det inneburit en pendelrörelse från att arbetsuppgifterna från början
baserades på caring till att uppgifterna fått alltmer betoning på nursing. Att
arbetsuppgifterna förändrats hänger också samman med att arbetet organiseras på ett nytt sätt. Från att bygga upp en organisation där arbetet kopplades till rondsystemet kom arbetet över tid att utföras som gruppvård. Här
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kommer jag att undersöka vilka effekter denna förändring fått för sjuksköterskornas arbete vid Långvårdskliniken i Umeå, där studien koncentrerats
från 1970-talet fram till 2000. Studien är indelad i två perioder. Den första
1970 till 1990, som kan ses som åren då långvård koncentreras till sjukhuset.
Den andra är 1990-talet, som kan ses som åren då långvård blir geriatrisk
specialistvård. Texten bygger på beskrivningar av långvården som landstinget själva gjorde i landstingsberättelserna, samt på de beskrivningar av
arbetet vid långvården som personalen själva gjorde i sina verksamhetsberättelser. Arbetsuppgifterna för sjuksköterskor kommer att kategoriseras på
liknande sätt som i figur III.3.2 och diskussionen förs i relation till denna
kategorisering.

4.1 Från caring till nursing 1970-1990
I Umeå förlades vården av äldre människor till regionsjukhuset under 1960talet. I samband med detta byggdes det även upp en större organisation
inom vilken Långvårdskliniken ingick. Organisationen var uppdelad i tre
verksamheter. Först bedrevs den långvård som fanns vid regionsjukhuset,
därefter den psykogeriatriska vården som fanns vid Umedalens sjukhus
och sedan en geriatrisk vård vid Umebygdens sjukhem.66 Här kommer jag
att koncentrera mig på den vård som bedrevs vid regionsjukhuset.
Fram till mitten av 1980-talet utvecklades regionsjukhusets långvårdsklinik.
Den bestod av fem vårdavdelningar, en äldremottagning och en konvalescensavdelning. I genomsnitt hade de fem vårdavdelningarna 135 vårdplatser och de bedrev främst vård av ”ålderssvaga” äldre. Vid två av vårdav66

Landstingsmötet 26-28 november 1985. Handlingar och protokoll. s.24f.
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delningarna fanns två stora salar med 16 patienter i vardera. Där låg patienterna sida vid sida och alla hade ett mycket stort vårdbehov. Vid konvalescensavdelningen skulle patienter träna och behandlas för att få en smidig
övergång hem eller alternativt till ett kommunalt boende.67
Konvalescensavdelningen hade 28 vårdplatser 1972, och fram till 1980
hade vårdplatserna minskats till 13. Verksamheten kom att avvecklas under
1980-talet, och vården förlades då till de andra klinikerna inom organisationen. En del av verksamheten kom i framtiden därför att bedrivas i en
annan form vid Umebygdens sjukhem.68 Äldremottagningen var den del av
verksamheten som fungerade diagnostiserande. Under 1980-talet kom inriktningen på hela verksamheten vid långvården att bli förändrad. Långvård skulle vara att genom att utreda, medicinskt behandla, rehabilitera och
genom medicinsk vård tillgodose de långvarigt sjuka äldre patienternas
behov. Detta skulle ske på ett sådant sätt att patienterna kunde återanpassas till ett mer eller mindre fullständigt oberoende av sjukvården.69
För att organisera arbetet under 1970-talet och en bit in på 1980-talet
använde långvårdsavdelningarna rondsystemet. Organisationen delade in
arbetsuppgifterna i caring, nursing och curing mellan de yrkeskategorier
som arbetade vid avdelningarna. Sjuksköterskor var i arbetsledande positioner och hade tillsammans med läkarna det övergripande medicinska ansvaret för patienterna. Sjuksköterskorna arbetade också nära läkarna vid
67Årsberättelser

1972 för verksamheten inom Umeå sjukvårdsdistrikt, tabell 2. Årsberättelser
1975 för verksamheten inom Umeå sjukvårdsdistrikt, tabell 2. Årsberättelser 1981 för verksamheten inom Umeå sjukvårdsdistrikt, tabell 2.
68 Landstingets handlingar. Protokoll 1981-12-15.
69 Direktionens protokoll. F220-802-80. Brev till landstingsdirektionen från Bertil Steen professor och överläkare 1980-12-17.
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ronden, skötte administration, ansvarade för mediciner och rapporterade
mellan olika arbetslag. Ledda av sjuksköterskor utförde därefter undersköterskor och sjukvårdsbiträden de dagliga sysslorna vid vårdavdelningarna,
exempelvis blodprovstagning, tvättning och matning av patienter, sängbäddning och påklädning. Dessa arbetsuppgifter fördelades mellan undersköterskor och sjukvårdsbiträden främst utifrån utbildning.70 Tydligt är att
de olika arbetsuppgifterna kopplades till både utbildning och yrke.
Under denna tidsperiod omfattade verksamheten inte enbart vad vi
idag karaktäriserar som vård. Patienterna vårdades vid avdelningarna under långa tidsperioder, vilket gjorde behovet av sociala relationer mellan
personal och patient påtagligt. Vid varje avdelning fanns det ett dagrum.
Där åt de patienter som orkade sina måltider och det ordnades även sångstunder, gudstjänster och högläsning. För att ytterligare stimulera patienterna anordnade personalen flera gånger per år musik, teaterunderhållning
och bingo i dagrummet. Det ordnades även aktiviteter för anhöriga och patienter, exempelvis hölls gemensamma surströmmingsfester. I försök att
ytterligare stärka relationen mellan personal, patienter och anhöriga, anordnade personalen även julfester med olika inslag. Den dagliga trivseln
vid avdelningen ansågs vara viktig och personalen köpte in blomlådor till
klinikens entréer och balkonger. Ytterligare en åtgärd för att öka trivseln
vid avdelningarna var att inrätta ett avskilt rökrum för patienter och anhöriga.71 I dagrummet var det främst patientvärdinnor som utförde det dagliÅrsberättelser 1972 för verksamheten inom Umeå sjukvårdsdistrikt, tabell 2. Årsberättelser
1975 för verksamheten inom Umeå sjukvårdsdistrikt, tabell 2. Årsberättelser 1981 för verksamheten inom Umeå sjukvårdsdistrikt, tabell 2.
71 Direktionens protokoll, F 220-1342-74, F 220-581-74, F220-2351.
70
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ga arbetet. Patientvärdinnorna hade också möjligheter att skjutsa patienter
till olika behandlingar eller till frisersalongen.72 Patientvärdinnornas yrke
skrivs inte ut i personalstatistiken, men det är rimligt att anta att dessa tidigare arbetat vid avdelningen som sjukvårdsbiträden.73
Trots att personalen försökte orda aktiviteter för patienterna ansåg de
att patienternas situation ofta var otillfredsställande. Under hela 1970-talet
kom personalen att på olika sätt försöka uppmärksamma landstingsledningen om behovet av att förbättra patienternas vård och dagliga situation.
Personalen ville också diskutera sina egna arbetsförhållanden vid kliniken.74
Ett återkommande problem vid långvårdskliniken var arbetssituationen vid de två 16-bäddssalarna. Här kommer det fram att personalen var
väldigt kluvna i sin inställning till hur arbetet utfördes vid salarna. Å ena
sidan var arbetet fysiskt tungt. Det bestod av många lyft och i vissa fall
även monotona arbetsuppgifter. Det stora antalet patienter omöjliggjorde
också den avskildhet som patienter och anhöriga behövde. Å andra sidan
upplevde personalen att vårdarbetet vid salarna blev mer samlat än tidigare. Det tyckte de var positivt för deras totala arbetssituation. Det rådde
även delade meningar mellan personal och landstingsledning om erfarenheterna av vården på dessa salar. Landstingsledningen var odelat positiv
till verksamheten och tyckte att de två salarna var bra och de såg verksamheten som en ekonomisk besparing eftersom färre extravak behövdes i ar-

Ibid.
Se exempelvis Västerbottens läns landsting 1969. Höstlandstinget, s.496.
74 Direktionens protokoll, F 220-581-74.
72
73
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betet.75 Personalens åsikter speglar ett effektivitetstänkande där samlade
arbetsrutiner var viktiga för att arbetet skulle fungera. Detta avspeglar också att vårdarbetet bestod av mycket att göra och att stora delar av arbetet
var väldigt rutiniserat.
Personalens kluvenhet till arbetet avspeglas också i att de tyckte att de
var för få, och effekten blev att många patienter inte kom upp ur sina sängar förrän klockan 11.00 på förmiddagarna. Ett stort antal patienter fick också gå i säng för kvällen redan klockan 13.00. Bristen på personal ledde också till att patienterna tidvis fick ligga i sin egen urin och avföring under
lång tid, ibland upp till en timme, innan de kunde få hjälp. Trots att personalen bröt mot socialstyrelsens rekommendationer fanns det också tillfällen
då patienter för sin egen säkerhet bands och sondmatades.76 Patienter som
var sängliggande hela dagarna behövde vändas efter ett tidschema för att
förhindra allvarliga trycksår. Det höga patientantalet ledde emellertid till
att denna arbetsuppgift inte kom att hinnas med i den utsträckning som var
önskvärt. Personalen ansåg också att patienternas sjukgymnastik var otillfredsställande. Kliniken hade tre sjukgymnaster, vilka ansvarade för ibland
upp till 163 patienter. Bristen på personal, främst sjukvårdsbiträden, och
bristen på patientsysselsättning innebar att många patienter fick ligga eller
sitta apatiska hela dagarna. En mycket allvarlig kritik handlade om hur döende patienter hade det vid kliniken. Många patienter fick tillbringa sina

75
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Direktionens protokoll, F220-717-74.
Ibid.
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sista timmar i livet ensamma och patienterna påträffades ibland döda i sina
sängar.77
Personalens kritik handlade också om hur arbetsbördan påverkade
den egna hälsan. Stora delar av personalen upplevde sin situation som
ohållbar och trots att de försökte hann de inte arbeta fortare. Personalen
uppmärksammade landstingsledningen på att de hade onda ryggar och
kände av den psykiska stress som det tunga arbetet innebar.78 Landstingsledningens lösning på problemen var att tillsätta en arbetsgrupp som hade i
uppgift att räkna ut en bemanningsnorm inom långtidssjukvården. I avvaktan på utredningens resultat vidtogs inga personalförstärkningar vid långvårdskliniken.79
Representanter i klinikledningen påpekade att personalen slet ut sig i
sin strävan att göra det så bra som möjligt för patienterna. De påpekade
även att personalen ibland inte hann äta lunch. Klinikledningen betonade
behovet av personalförstärkningar under veckans alla dagar, och då främst
mellan 07.00-12.00 och i form av sjukvårdsbiträden.80 Landstingsledningen
hänvisade emellertid till att det inte fanns utrymme i budgeten för ytterligare personalförstärkningar. Det innebar också att det blev stopp för att anställa vikarier inför somrarna i början av 1980-talet.81

77Direktionens

handlingar bilaga. F 220-264-72.
Direktionens handlingar och protokoll. 1976-03-16.
79 Höstlandstinget 1976. s.81.
80 Direktionens handlingar och protokoll. 1976-03-16. Samt Direktionens handlingar bilaga.
F220-147-79.
81 Direktionens handlingar och protokoll. 1981-04-21.
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4.2 Vårdarbetets organisation vid långvården
I den arbetsorganisation som kliniken praktiserade under 1970-1980-talen
ingick inte läkarna i det vårdarbete som utfördes vid avdelningarna. Läkarna deltog vid ronderna och vid patientkonsultationer. Det missnöje som
rådde bland personalen vid kliniken verkar ändå påverkat läkarna på flera
sätt. Ett uttryck för detta var att två manliga överläkare vid kliniken begärde att få bli entledigade från sina arbeten 1981.82
I ett försök att påverka arbetsförhållandena gjorde personalen ett flertal studiebesök vid andra sjukhus för att studera hur gruppvård fungerade
vid olika långvårdskliniker. Resultatet blev också att man så småningom
arbetade fram en egen form av gruppvård. Denna arbetsorganisation började praktiseras under 1990-talet. Målsättningen med det nya sättet att organisera arbetet var att genomföra något som kallades för korttidsrehabilitering. Tanken var att förbättra möjligheterna för personalen att göra helhetsbedömningar av patienternas sjukdomsbild, vilket skulle leda till att
patienternas vårdtider kortades.83
Arbetet organiserades under lång tid genom rondsystemet, och de olika arbetsmomenten delades in i uppgifterna curing, nursing och caring.
Uppgifterna utfördes därefter av de olika vårdyrkena. Att caring-arbetet betraktades som tungt och att sjuksköterskorna börjat utföra andra delar av
vårdarbetet vittnar kritiken rörande de stora vårdsalarna om. Samtidigt
verkar arbetsdelningen fungerat rutiniserande och till viss del även underlättande, vilket också det kan kopplas samman med det arbete som utför-
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Landstingets handlingar. F220-147-79. Samt Protokoll 1981-04-21.
Landstingsmötet 26-28 november 1985. Handlingar och protokoll. s.36.
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des vid de stora vårdsalarna. I takt med att rondsystemet avvecklades som
arbetsorganisation kom gruppvården att arbetas fram för att på ett nytt sätt
fördela arbetet. Tanken var att samordna vården genom att skapa mindre
blandade personalgrupper och ledda av en sjuksköterska skulle de utföra
vården till äldre patienter. Arbetsuppgifterna kopplade till caring kom nu
att fördelas mellan sjukvårdsbiträden och undersköterskor och sjuksköterskorna fick en tydligare koppling till nursing-arbetet. Schematiskt kan det
liknas vid att de tre arbetsuppgifterna fortfarande var tre men gränsen för
vilket yrke som skulle utföra caring arbetet blev tydligare. Med andra ord
hade arbetsdelningen mellan olika vårdyrken börjat förändras, vilket illustreras i figur III.4.1.
Figur III.4.1 Arbetsdelning, yrken och arbetsuppgifter vid Långvårdskliniken 1970-1990
Läkare
Curing
Diagnostisering
Ordinationer
Beslut om behandling
Beslut om fortsatt behandling
Beslut om när behandling
ska avbrytas

Sjuksköterskor

Undersköterskor/biträden

Nursing
Medicinskt ansvar
Patient ansvar
Verkställande av ordinationer och behandling
Arbetsledning
Vårdplanering
Ekonomiansvar

Caring
Patientvård
Provtagningar
Sårvård
Omläggningar
Matningar
Sängbäddning

Källa: Långvårdsdirektionens handlingar och protokoll 1970-1990.

Även här finns det risk för en allt för grov generalisering. Den knivskarpa
gränsen mellan de olika arbetsuppgifterna är kopplad till ansvar och ut-
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bildning samt till praktisk utövning. Trots det visar förändringarna vid
Långvården att sjuksköterskornas arbetsuppgifter allt oftare börjat koncentreras till nursing. Caring-arbetet utfördes av andra vårdyrken, även om det
fanns ett visst samarbete med sjusköterskor. Med en ny typ av verksamhet
och framarbetandet en ny arbetsorganisation mötte långvården ett omvälvande 1990-tal.

4.3 Den geriatriska specialiseringen 1990-2000
Under 1990-talet kom det att ske stora förändringar vid långvårdskliniken.
För det första kom den psykogeriatriska verksamheten vid Umedalens
sjukhus att läggas ner, och verksamheten vid Umebygdens sjukhem kom
att överlåtas till kommunen.84 För det andra innebar genomförandet av
Ädelreformen (1992) att kommunen skulle vara huvudansvarig för äldres
vård och omsorg. Det innebar att sjukhusets verksamhet främst kom att karaktäriseras som akut och rehabiliterande vård för äldre.
Vid sjukhuset tillsattes en stor utredning i början av 1990-talet. Målet
var att ta fram förslag och lösningar till en omorganisation av sjukhusets
geriatriska klinik. Under hösten 1992 diskuterades en nybyggnation av geriatriska och psykogeriatriska kliniken. Den geriatriska kliniken skulle få
tillgång till tre vårdavdelningar med plats för 24 patienter vardera, det vill
säga en vårdavdelning mindre än tidigare. Till detta skulle det även finnas
en öppenvårdsenhet. Den psykogeriatriska sjukvården skulle få två vårdavdelningar.85 De geriatriska avdelningarnas medicinska inriktningar skul84
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Landstingsmötet 14-16 november 1990.
Omstrukturering av geriatriska kliniken vid Norrlands Universitetssjukhus Umeå 1996. s. 1.
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le vara rehabilitering efter slaganfall, ortopedisk rehabilitering och allmän
geriatrik. Avdelningen för allmängeriatrik skulle vara specialistinriktad
mot patienter med multipla sjukdomstillstånd, och där skulle det även finnas specialistkompetens inom palliativ medicin.86 Det togs även fram en
beräkning på hur stort antalet vårdade patienter skulle komma att bli. Den
visade att kliniken beräknades ta emot cirka 1000 patienter per år. För att
detta skulle vara möjligt att genomföra måste vårdtiden per patient minskas från i snitt 32 till 25 dagar.87
Tankarna på att bilda ett Geriatriskt Centrum kan betecknas som den
största förändringen för vård av äldre vid Umeå regionsjukhus sedan 1962.
Innan långvårdskliniken förändrades gjordes en grundlig planering för hur
den nya verksamheten skulle organiseras. Målet var att den nya kliniken
skulle ha möjlighet att ge alla äldre i Umeås sjukvårdsdistrikt, som hade
behov av somatisk sjukvård och geriatrisk specialistkompetens, en noggrann bedömning, behandling, vård och rehabilitering. Ytterligare ett
mycket viktigt mål var att kliniken skulle bedriva ett aktivt utvecklingsarbete om äldres vård och sjukdomar, baserat på forskning av såväl hög nationell som internationell kvalitet.88
Den nya verksamheten var tänkt att fungera genom att varje avdelning
organiserades i mindre enheter än tidigare. Bemanningen, det vill säga personaltätheten, ansågs som en förutsättning för att avdelningarna skulle ges
möjligheter att skapa kontinuitet och ge personalen utrymme till individuellt engagemang. Varje avdelning skulle ledas av två verksamhetsGeriatriska kliniken inför 1996. Målbeskrivning och arbetsformer. s.1.
Omstrukturering av geriatriska kliniken vid Norrlands Universitetssjukhus Umeå 1996. s.2f.
88 Geriatriska kliniken inför 1996. Målbeskrivning och arbetsformer. s.1.
86
87
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ansvariga. Medicinskt och medicinskt-administrativt hade en specialistläkare ansvaret. Planeringen av vården vid avdelningen sköttes däremot av
en sjuksköterska, det vill säga en avdelningsföreståndare. Därefter delades
personalen in i vårdlag. Varje vårdlag leddes av en sjuksköterska som hade
tillgång till läkar- och paramedicinsk kompetens. Vårdlagens storlek varierade utifrån den verksamhet som bedrevs vid de olika avdelningarna. Personalen vid avdelningarna skulle ges möjligheter att träffa patienterna innan inläggningen för att underlätta bedömning och ge möjligheter att göra
en vårdplanering. Detta var också ett viktig led i möjligheterna att planera
rehabiliteringen för patienterna.
Vid öppenvårdsenheten skulle verksamheten bedrivas dels i klinikens
egna lokaler och dels inom ramen för den kommunala verksamheten samt
via hembesök. Verksamheten beräknades omfatta en mycket stor grupp patienter med diffusa besvär och sjukdomssymptom. Samarbete mellan sjukhuset och kommunen samt hög flexibilitet bland personalen kom därför att
anses som basen för arbetsorganisationens funktion. En av öppenvårdsverksamhetens stora uppgifter skulle vara att ansvara för remisshantering,
patientbedömningar och planering för rutiner för väntelistor.89
Det blir tydligt att verksamheten mellan de olika geriatriska vårdavdelningarna skiljde sig åt på flera sätt. Det fanns därför önskemål från personalens sida om möjligheter att utifrån verksamheterna också skapa anpassade arbetsorganisationer. För att detta skulle fungera ville personalen
att deras arbetsledare skulle ha totalbemanningsansvar. I denna organisation förväntades personalen fastställa egna arbetstider. För att skapa flexib89

Ibid. s.3.
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la lösningar skulle personalen ges möjligheten att arbeta nattetid ibland och
dagtid ibland. Förhoppningarna var att på sikt överge de traditionella
schemaläggningarna.90 För att ytterligare förbättra personaltätheten gjordes
det en översikt av de behov som fanns vid de olika avdelningarna och hur
dessa såg ut. Vid genomgången av klinikens positiva sidor framkom bland
annat att utbildningsgraden bland personalen var relativt hög och att den
administrativa personalen hade möjligheter arbeta flexibelt.
Klinikens negativa sidor ansågs vara fler. Där noterades att personalbemanningen var låg speciellt på helgerna, att läkarna hade olika syn på
behandlingsformer och vårdrutiner, samt att antalet sjuksköterskor var för
lågt. Alla avdelningar var också känsliga för vakanser. För att åtgärda de
negativa sidorna vid kliniken föreslogs bland annat att läkarna kunde arbeta i gemensamma ronder, att de skulle delta i arbetsplatsträffar och att det
skulle hållas temadagar. För att även fortsättningsvis hålla utbildningsnivån bland personalen hög föreslogs vidare att avdelningarnas sjukvårdsbiträden skulle utbildas till undersköterskor. Nya samarbetsformer och tätare kontakter mellan de olika avdelningarna föreslogs också som ett led i
att öka klinikens flexibilitet.91 För att den nya organisationen skulle fungera
tillfredsställande sattes det upp olika delmål. Ett av dessa var, som tidigare
nämnts, att vidareutbilda sjukvårdsbiträden till undersköterskor, vilket
1995 hade resulterat i att 21 biträden var färdigutbildade och att 7 skulle ta
examen innan våren 1996. Ett annat delmål var att minska antalet intagna
patienter. Det skulle ske genom att satsa på öppenvård och dagrehabili90
91

Geriatriska klinikens verksamhetsplan 1995-1997.
Omstrukturering av geriatriska kliniken vid Norrlands Universitetssjukhus Umeå 1996.
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tering och samtidigt minska antalet vårdplatser. Vid långvården minskades
också antalet vårdplatser med drygt 30 stycken mellan 1985 och 1995.92
Utvärderingen av delmålen visade att personalomsättningen var hög
och att kliniken hade skurit ner antalet anställda med 12 heltidstjänster. Det
motsvarade sex undersköterskor, en sjuksköterska, en arbetsterapeut, en
patientvärdinna och fyra städerskor. I ett led för att förbättra arbetsmiljön
hade personalen erbjudits utbildning i lyft- och bärteknik genom landstingshälsans sjukgymnast. Personalen hade också erbjudits 1,5 timmes egen
träning i veckan under arbetstid.93 Den stora personalbristen fanns främst
bland sjuksköterskor. Trots det hade kliniken i besparingssyfte valt att skära ner antalet tjänster.

4.4 Nursing-arbete i den arbetsintensiva vården
Att arbetet ändrat karaktär blir tydligt i verksamhetsberättelserna under
denna period. För det första tyder vidareutbildningen av sjukvårdsbiträden
på att caring-arbetet ändrat innehåll. Det krävdes nu mer kunskap än tidigare för att utföra dessa arbetsuppgifter. Omorganisationen av arbetet visar
också att sjuksköterskorna i allt större utsträckning arbetade med nursing.
Det innebär också att stora delar av arbetet omfattar planering och verkställande av vårdplaner. Arbetsuppgifter förläggs ofta inne på expeditionen,
vilket även det tyder på att sjuksköterskorna inte deltar i caring-arbetet som
tidigare. Organisationens förändringar har också lett till att patienterna vårVästerbottens länslandsting – revisionsberättelser, skrivelser, motioner, flerårsplaner, förvaltningsutskottets yttranden, landstingens protokoll och diarieförda handlingar, 1980, 1985, 1990,
1995.
93 Rapportering /Analys. Geriatriska /psykogeriatriska geriatriska enheten 1995.
92
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das kortare tider vid kliniken och vårdinsatserna har förändrats från mycket daglig vård och sysselsättning till korttidsvård och rehabilitering. Det har
också inneburit att caring som arbetsuppgift minskat i omfattning till förmån för nursing inom ramen för vårdplanering. Det visar sig även i kravet
från personalen. Det uttrycks bland annat genom att det inte längre är ökning av antalet sjukvårdsbiträden som är det viktigaste kravet. Nu framträder istället kravet på ökad delaktighet, flexiblare lösningar och flera sjuksköterskor. Arbetsorganisationens förändring från rondsystem till gruppvård visar sig även ha lett till en större insyn i vården som process. Det vill
säga personalen ser resultatet av arbetet och genom detta blir länken mellan
nursing och caring allt tydligare. Även om inte alla målsättningar var
genomförda kom Geriatriskt centrum att bildas 1996, vilket kom att påverka den framtida verksamheten på flera sätt.
Det kan konstateras att arbetet vid geriatriken sedan 1970-talet kommit
att bli allt mer specialiserat. Vårdarbetet vid kliniken har utvecklats i en rörelse från en dominans av caring till allt mer nursing och i delar av processen verkar även sjuksköterskornas arbeten utvecklats från nursing till curing, vilket visas tydligt i det ökade planeringsansvaret. Specialisering inom
geriatrisk vård handlar således om att diagnostisera, behandla och rehabilitera patienterna så att de kan komma från sjukhuset och åka hem. I relation
till de tre arbetsuppgifterna och de olika yrkena skulle den nya fördelningen se ut så som i figur III.4.2.
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Figur III.4.2 Arbetsdelning, yrken och arbetsuppgifter vid geriatriken
under 1990-talet
Läkare
Curing
Diagnostisering
Ordinationer
Beslut om behandling
Beslut om fortsatt behandling
Beslut om när behandling ska avbrytas

Sjuksköterskor
Nursing
Medicinskt ansvar
Patient ansvar
Verkställande av ordinationer och behandling
Arbetsledning
Vårdplanering
Ekonomiansvar
Provtagningar
Sårvård
Omläggningar
Kontakter med öppenvård, kommuner, anhöriga.
Planering av patienternas
hemgång

Undersköterskor/biträden
Caring
Patientvård
Matningar
Sängbäddning

Källa: Geriatriska klinikens verksamhetsberättelser och årsrapporter 1990-2001.

Av arbetsfördelningen ovan framträder tre förändringar tydligt. För det
första har caring-arbetet minskat i omfattning och innehållet har förändrats
i samband med att patienterna vårdas vid avdelningarna under kortare tider. För det andra har den förändrade inriktningen på vården inneburit att
även nursing-arbetet ändrat karaktär och fått inslag av mer administration.
För det tredje har delar av det tidigare caring-arbetet på grund av minskat
antal sjukvårdsbiträden blivit inbakat i nursing-arbetet. Genom att relatera
arbetsuppgifterna till olika yrkena framträder ett komplext mönster där arbetsuppgifterna specialiserats samtidigt som delar av arbetet utförs av
många yrken. Att sjuksköterskornas arbeten i den arbetsintensiva vården
har utvecklats från caring till nursing är emellertid helt säkert. Om detta är
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ett genomgående mönster i sjukvården kan bara studeras i jämförelse med
andra verksamheter. Nedan följer en jämförelse med utvecklingen på en
teknikintensiv vårdavdelning.

5 Från intensivvård till operationscentrum 1970 - 2000
Det arbete som utförs inom den teknikintensiva vården har, som vi tidigare
sett, genomgått stora förändringar under andra hälften av 1900-talet. Det
kan illustreras genom att verksamheten utvecklats från intensivvårdsklinik
till operationscentrum. För sjuksköterskorna har det inneburit att arbetsuppgifterna pendlat från att vara nursing till att alltmer betona curing. Att
arbetsuppgifterna förändrats hänger också samman med att arbetet organiserats på ett nytt sätt. Från att bygga upp en organisation där arbetet var
kopplat till rondsystemet kom arbetet över tid att utföras som gruppvård.
Här kommer jag att undersöka vilka effekter denna förändring fått för
sjuksköterskornas arbete vid intensivvårdskliniken i Umeå. Studien är även
här indelad i två perioder. Den första 1970 till 1990, som kan ses som åren
då intensivvården expanderar i sjukhuset. Den andra är 1990-talet, som kan
ses som åren då intensivvård ingår i operationscentrum. Texten bygger på
de beskrivningar av intensivvård som landstinget själva gjorde. Samt på de
beskrivningar av arbetet vid intensivvården som personalen själva gjorde.
Arbetsuppgifterna för sjuksköterskor kommer att kategoriseras på liknande
sätt som i figur III.3.2, och diskussionen förs i relation till dessa kategoriseringar.
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5.1 Teknikintensiv nursing 1970-1990
Intensivvården ingick som en del i en större organisation vid regionsjukhuset kallad intensivvårdskliniken (IVA). Verksamheten var uppdelad i operationsavdelning I och operationsavdelning II samt en uppvakningsavdelning och en anestesiavdelning. Verksamheten var direkt påverkad av den
verksamhet som utfördes vid de två operationsavdelningarna, och det arbete som utfördes inom de opererande specialiteterna.94 Själva intensivvården
delades in i två underavdelningar, intensivvårdsavdelningen och uppvakningsavdelningen. Den vård som dessa bedrev delades därefter in i två olika områden. För det första intensivobservation, vilket innebar vård efter
operationer, så kallad postoperativ vård. För det andra allmän intensivbehandling vilket var vård som behandlade postoperativa komplikationer.
Där vårdades även patienter som av olika skäl hade behov av understöd
och återställande av livsviktiga funktioner, som åtgärder rörande bland annat andning, cirkulation, vätskebalans och njurfunktion.95 De två intensivvårdsavdelningarna hade under perioden 28 vårdplatser, vilka fördelades
mellan de olika opererande klinikerna.96 Målsättningen vid IVA var att på
ett säkert sätt ge patienter vård efter olika ingrepp och operationer, och
göra det möjligt för patienterna att efter avslutad akutvård återgå till de
opererande klinikerna för fortsatt eftervård.
Rondsystemet var den arbetsorganisation som användes vid IVA under denna period, och vårdpersonalen var gemensam för uppvakningsArnquist & Cigéhn (1977) s.5.
Ibid. s. 6.
96 Årsberättelser 1972 för verksamhetens inom Umeå sjukvårdsdistrikt. Tabell 2. De opererande klinikerna var kirurgisk-, ortopedisk-, kvinno-, ögon, öron-, näsa-, hals-, urologisk-,
neurokirurgisk-, plastikkirurgisk- och radioterapeutisk klinik.
94
95
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avdelningen och intensivvårdsavdelningen. Den cirkulerade mellan de två
avdelningarna utifrån vårdbehov och patientantal. De två avdelningarna
hade samma avdelningsföreståndare och de hade även en gemensam klinikchef.97 Klinikledningen strävade efter att skapa en organisation som baserades på att ge personalen ett eget ökat ansvar. Det var också nära kopplat till personalen själva, vilka var missnöjda med landstingsledningens
planering av verksamheten. Missnöjet orsakades av att de tyckte att lokalerna var små och allt för få, men även att personalstyrkan var för liten i
förhållande till den verksamhet som bedrevs. Ett problem som personalen
uppmärksammade var att intensivvårdsavdelningens verksamhet var helt
beroende av de opererande klinikernas planering. Det innebar att det var
svårt för IVA att uppskatta sitt eget patientantal. Det blev också svårt att
veta vilken typ av patienter det var som skulle ligga på vårdplatserna och
det gjorde det svår att planera nivån på vårdtyngden.98 I takt med att antalet patienter ökade beslutade landstingsledningen att tio nya sjukskötersketjänster skulle inrättas på sikt.99
Ytterligare ett problem som uppmärksammades vid intensivvårdsavdelningen var den ålderstigna ”maskinparken”, det vill säga de medicintekniska apparater som blivit omoderna sedan kliniken inrättades 1966.
Klinikledningen menade att kraven inom anestesiologisk verksamhet hade
ökat och äskade därför om ekonomiska resurser till nya maskiner. Vid avdelningen användes 1975 flera, för patienterna livsavgörande, apparater
Ibid. s.11. Vårdplatserna inom psykiatri, hudkliniken, BB-avdelningen, reumatologi,
onkologi samt rehabiliteringen räknades inte in i det som bedömdes vara akutplatser.
98 Direktionens handlingar. F202-201-74.
99 Direktionens handlingar. F221-t-1508-78.
97
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som var mer än tio år gamla. Det fanns exempelvis sex narkosapparater
som köptes in 1959, tio oscilloskop som köptes in 1966, och dessa var helt
utslitna. En defibrillator var även den omodern och den betraktades även
som helt oanvändbar etc.100 Klinikledningen underströk betydelsen av att
köpa in modern teknik, dels för att följa med utvecklingen inom anestesivården, dels för att garantera patientsäkerheten.
Vid ingången till 1980-talet kom det att ske stora förändringar vid IVA.
Det resulterade i nya och större lokaler samt att fler vårdplatser inrättades.101 Detta kom också att påverka behovet av personal vid avdelningen.
Antalet läkare, sjuksköterskor och undersköterskor ökade samtidigt som
antalet sjukvårdsbiträden minskade.102 I takt med högre grad av specialisering kom därmed behovet av specialistutbildade sjuksköterskor att öka. Det
rådde emellertid stor brist på denna yrkeskategori under hela 1980-talet.103 I
detta fall fördes det en aktiv dialog mellan klinikledningen och utbildningsenheten för att på olika sätt lösa bristen på specialistutbildad personal.
Liksom långvården hade intensivvården rondsystemet som övergripande arbetsorganisation. Även vid IVA var läkarna inblandade i patienternas vård vid diagnostisering, bedömning och delegering. Det vårdande arbetet fördelades därefter mellan sjuksköterskor och undersköterskor.
Vid IVA fanns en strikt ansvarsfördelning där läkarna var den yrkeskategori som hade huvudansvaret för medicin och för patienterna och sjuksköterskorna hade ansvaret att verkställa ordinationerna. Detta var en viktig
Direktionens protokoll 488-1975, F202-243-75.
Direktionens protokoll. F221-t-1508-78.
102 Umeå sjukvårdsdistrikts verksamhetsberättelse 1986. s.10.
103 Ibid.
100
101
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arbetsfördelning och den betonades tydligt i organisationsplanerna för
IVA.104 Bristen på personal kom under 1980-talet att fortsätta vara en viktig
fråga för klinikledningen vid intensivvården. Det komplicerades av att
trycket på verksamheten vid IVA ökade i snabb takt, vilket bland annat
ledde till att patienter i ett allt för tidigt postoperativt tillstånd fördes över
till de opererande klinikernas avdelningar istället för att vårdas kvar vid
IVA.105 Specialistutbildade sjuksköterskor var därför ett måste om kliniken
skulle kunna garantera patienternas säkerhet. För att komma fram till en
bemanningsnorm inom intensivvården tillsatte landstingsledningen under
1980-talet en arbetsgrupp.106 I takt med att specialiseringsgraden ökade utvecklades ett specialistcentrum även för intensivvården. Det skulle skapas
en gemensam övergripande organisation inom vilken IVA skulle ingå och
planerna för bildandet av ett operationscentrum påbörjades i början av
1990-talet.

5.2 Vårdarbetets organisation vid IVA
Rondsystemet, som tidigare diskuterats, fungerade vid IVA genom att arbetsmomenten delades in i arbetsuppgifterna curing, nursing och caring. Arbetet kopplades därefter till olika yrken. I takt med att rondsystemet avvecklades som arbetsorganisation kom IVA även att sträva efter en övergripande organisatorisk förändring. Det var en organisation som man förväntade skulle göra det möjligt att planera antalet patienter och vårdtyngDirektionens handlingar F202-t-488-79.
Landstingsmötet 26-28 november 1985. Handlingar och protokoll. s.37.
106 Direktionens handlingar F202-t-488-79.
104
105
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den vid IVA. Trots att IVA var väldigt specialiserat kan arbetsuppgifterna
fortfarande delas in i de tre huvudgrupperna, om än med ett annat innehåll
än vid Långvården. Det illustreras i figur III.4.3.
Figur III.4.3 Arbetsdelning, yrken och arbetsuppgifter vid IVA 1970-1990
Läkare
Curing
Diagnostisering
Ordinationer
Beslut om behandling
Beslut om fortsatt behandling
Beslut om när behandling ska avbrytas
med mera

Sjuksköterskor
Nursing
Medicinskt ansvar
Patient ansvar
Verkställande av ordinationer och behandling
Arbetsledning
Vårdplanering
Ekonomiansvar
Provtagningar
Preoperativvård
Interaoperativvård
Postoperativvård

Undersköterskor/biträden
Caring
Patientvård
Sängbäddning
Sårvård
Omläggningar

Källa: Intensivvårdsdirektionens handlingar och protokoll 1970-1990.

Av arbetsfördelningen ovan framträder tre förändringar tydligt. För det
första har caring-arbetet vid IVA främst utförts av undersköterskor. För det
andra har sjuksköterskornas nursing-arbete haft en annan karaktär än vad
som varit fallet vid Långvården och där ingår arbetsuppgifter kopplade till
akut sjuka patienter och liv och död. För det tredje har sjuksköterskornas
ansvar nära koppling till curing och läkaryrket. För sjuksköterskor som arbetar i den teknikintensiva vården har som vi sett ovan arbetsuppgifterna
under lång tid varit inriktade på specialiserad nursing. Även här har det
emellertid skett en förändring beträffande sjuksköterskornas arbete och ar-
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betet har rört sig från nursing till curing. Om denna utveckling blivit tydligare under 1990-talet ska undersökas nedan.

5.3 Från intensivvård till operationscentrum 1990-2000
Operationscentrum, som tillkom 1993, kom att bestå av fyra sammanslagna
basenheter anestesi/IVA, centraloperation I, centraloperation II samt den
sterila enheten. Sammanslagningen kom att kräva att nya samarbetsformer
utvecklades för att göra det möjligt att utföra den nya gemensamma verksamheten.107 Den organisatoriska förändringen innebar att verksamheten
vid IVA kom att genomgå stora förändringar under 1990-talet. Förändringen innebar dels stora ombyggnationer lokalmässigt och dessutom tillkom
ytterligare en operationsavdelning, operation III. Tanken var att när operation III väl kommit igång skulle vårdproduktionen successivt bli möjlig att
öka.
Under semestrarna 1990 minskades antalet vårdplatser och som en direkt följd minskade den totala vårdproduktionen vid IVA. Samtidigt kom
verksamheterna vid de olika operativa klinikerna att öka, och för att klara
av detta måste anestesisidans verksamhet bli effektivare.108 Det rådde även
initial brist på läkare vid anestesisivården, men detta problem kom att lösas
successivt under våren 1991 genom nyrekrytering. Även bristen på operationssjuksköterskor och assistenter vid centraloperation I var alarmerande,
vilket var ett mer svårlöst problem. Bristen på personal sågs som ett akut
problem eftersom situationen kom att leda till en obalans mellan det som
107
108

Årsrapport 1994. Operationscentrum.
Verksamhetsberättelse anestesiavdelningen 1990.
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kallades den ”tvättade” och den ”orena” sidan av verksamheten. Trots att
det fanns stora problem som måste lösas kom utvecklingen av nya operationscentrum att ses som positiv.
Operationscentrum bildades 1993 med målsättningen att förbättra förutsättningarna för en god vård i samband med operationer, svåra sjukdomstillstånd, olyckor samt smärttillstånd. Ett viktigt led i denna utveckling var att bedriva forskning och utbildning inom den typen av vård. Det
skulle göras samtidigt som man hade målet att bibehålla och utveckla den
nuvarande verksamhetens kvalitet. Det var också önskvärt att upprätthålla
goda relationer med de samarbetspartners man hade, det vill säga de opererande specialiteterna. Ytterligare ett mål var att arbetet skulle vara stimulerande och att arbetsmiljön skulle präglas av stora möjligheter att påverka
den egna arbetssituationen.109

5.4 Den teknikintensiva specialiseringen 1990-2000
I samband med att verksamheten förändrades satte ledningen upp åtta ledstjärnor som alla anställda gemensamt skulle arbeta för att uppnå. Målen
var att verksamheten skulle präglas av kvalitet, tillgänglighet, professionalism, engagemang, god arbetsmiljö, gott utvecklingsklimat, kostnadseffektivitet och kompetens. För att nå dessa mål och för att klinikens kvalitet
skulle vara hög kartlades personalens utbildningsbehov. De undersköterskor som skulle arbeta vid kliniken gavs en speciell intern utbildning. Sjuksköterskor med grundutbildning fick möjlighet att genomgå påbyggnadskurser, och beräknades examineras våren 1995. Specialistläkarutbildningen
109

Verksamhetsplan för 1994-1996 operationscentrum. s.1.
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(ST) skulle fortlöpande knytas till kliniken genom handledning och teoretisk undervisning. Avdelningens läkare fick gå handledarkurser. För att ytterligare medverka till personalens kompetensutveckling skulle kliniken
även arbeta aktivt med Hälsohögskolan. Det skulle även leda till postgraduate utbildning vid kliniken i form av ett antal temadagar. För att personalen skulle känna trivsel och vara nöjda med sin arbetsmiljö tog kliniken
konsulthjälp. Dessa ordnade seminarier där personalen var aktiv. Fortlöpande anordnades även samverkansgrupper liksom arbetsplatsträffar i en
strävan att skapa en gemensam förståelse för de olika verksamheternas innehåll. För att personalen skulle ges en god introduktion vid operationscentrum utvecklades ett introduktionsprogram för nyanställd personal. 110
Ett viktigt led i utvecklingen av operationscentrum var en kartläggning
av maskinparken, det vill säga en översikt av vilken medicinsk teknik som
användes i verksamheten. Det ledde till att en detaljplan för vilken teknik
som måste införskaffas akut och vilken teknik som skulle behövas i framtiden gjordes upp. Förslag på hur medicinsk teknik kunde omfördelas, det
vill säga fördelas mellan de olika avdelningarna togs också fram.111
I planeringen för operationscentrum kom personalens kunskap om
teknik att vara viktig. Att personalen skulle vara väl förtrogen med funktioner och handhavande av medicinsk teknisk apparatur var ett självklart
krav. För detta ändamål hölls temadagar och personalen fick fortlöpande
tekniska instruktioner av utvecklingsgruppen samt av instruktionssjuksköterskan. Specialkunskaper till vissa personalkategorier gavs via utbild110
111

Verksamhetsplan för 1994-1996 operationscentrum. s.3.
Verksamhetsplan för 1994-1996 operationscentrum. s.2.
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ningsprogram, vilka gav de anställda ”gröna kort” efter utförda prov. Denna utbildning verkställdes av den person som var apparatansvarig, av sektionsansvarig läkare samt av avdelningsföreståndaren.112 Vikten av teknisk
kunskap i arbetet blir väldigt tydlig, och personalen fick teknisk kunskap
genom on the job training, vilken organiserades på kliniken som ett led i det
dagliga arbetet.
Ganska snart visade det sig att arbetsorganisationerna vid de avdelningar som ingick i operativt centrum skilde sig åt på flera sätt. Det ledde
till att de tidigare separata basenheternas verksamhetsplaner fick revideras
inom ramen för en gemensam plan 1993. Det ledde till att det tillsattes nya
befattningshavare på arbetsledande positioner under hösten samma år. För
att samordningen skulle fungera lades det samtidigt fram förslag på nya
flexibla scheman. Grundtanken bakom schemaläggningen var att personalen skulle vara fast placerad i såkallade sektioner under ett års tid och då
arbeta med uppgifter inom respektive kirurgisk specialitet. Det här sättet
att arbeta på skilde sig från tidigare scheman, då respektive opererande
specialitet beställde de tjänster man behövde vid operationsavdelningen.113
Även det administrativa arbetet omorganiserades och beslutsvägar,
ansvarsfördelning och befogenheter flyttades. Ansvaret för personal, ekonomi och verksamhet för respektive operationsavdelning I, II och III samt
IVA delegerades till en ledningsgrupp bestående av en föreståndare, den
avdelningsansvariga läkaren samt till en anestesiolog. Dessa hade tillsammans det övergripande ansvaret för verksamheten inom respektive enhet.
112
113

Ibid. s3f.
Årsrapport 1994. Operationscentrum. s.1.

185

För att ansvara för verksamheten vid de tre operationsenheterna inrättades
sektioner, vilka servade de olika kirurgiska specialiteterna. För personalansvar och för planeringen av den operativa verksamheten vid sektionerna
tillsattes en medicinskt ansvarig sektionsledare (sjuksköterska).114

Figur III.4.4 Arbetsdelning, yrke och arbetsuppgifter vid IVA under 1990talet.
Läkare
Curing
Diagnostisering
Ordinationer
Beslut om behandling
Beslut om fortsatt behandling
Beslut om när behandling
ska avbrytas
med mera

Sjuksköterskor

Undersköterskor/biträden

Nursing
Medicinskt ansvar
Patient ansvar
Verkställande av ordinationer
och behandling
Arbetsledning
Vårdplanering
Ekonomiansvar
Provtagningar
Preoperativvård
Interaoperativvård
Postoperativvård

Caring
Patientvård
Sängbäddning
Sårvård
Omläggningar

Källa: Operationscentrum Årsrapport 1994, Verksamhetsberättelse anestesiavdelningen
1990, Verksamhetsplan för 1994-1996 operationscentrum, Verksamhetsplan vid operationscentrum 2000-2002.

Figur III.4.4 visar att sjuksköterskorna fått fler arbetsuppgifter att utföra i
samband med att verksamheten blivit än mer specialiserad. Det är inte så
att sjuksköterskorna endast fått ökad delaktighet i curing-arbetsuppgifterna,
utan även delar av caring-ansvaret har lagts över på sjuksköterskorna. Det
har främst skett i samband med att antalet undersköterskor minskat.115 An114
115

Ibid. s.1f.
Se Appendix N.
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svaret för att organisera den förändringen lades högre upp i organisationen.
För att planera och även ha övergripande ansvar för hela operationscentrum tillsattes en ledningsgrupp bestående av föreståndare, avdelningsansvariga läkare, personalsekreterare, vårdutvecklare samt professorer.
Denna grupp skulle planenligt sammanträda en gång per månad för att
förbättra samordningen mellan de olika sektionerna. Ett problem som uppstod var svårigheterna att länka samman de olika vårdkulturerna med varandra. Det handlade om olika syn på personalen, lönenivåer och arbetstider.116 För att göra det möjligt att bryta upp dessa strukturer skickades det
ut en enkät till personalen där de olika problemområdena kartlades. Det
bildades också arbetsgrupper i syfte att arbeta fram en gemensam ideologi.
Även i detta arbete använde kliniken konsulter. 117
För att ytterligare få ett grepp om verksamheten infördes ett system av
prissättning på exempelvis operationstider och salsutnyttjande. Syftet var
att få en bild av hur resurserna fördelades inom organisationen.118 Det inträffade samtidigt som landstingsledningen kom med krav på besparingar.
Det innebar bland annat att kliniken genomförde besparingarna i form av
personalminskningar. Bland enhetens sektioner var det IVA som hade dragit ner mest på såväl personalkostnader som på driftskostnader. I övrigt
genomfördes besparingar genom att antalet vikarier reducerades, schemaförändringar genomfördes och övertidsuttaget minskades. Dessutom
genomfördes en översyn av kostnaderna och användandet av läkemedel,
Årsrapport 1994. Operationscentrum s.1.
Ibid. s.2f.
118 Årsrapport 1994. Operationscentrum s.3f.
116
117
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provtagningar samt vissa medicinska vårdåtgärder.119 Det råder ett motsägelsefullt förhållande mellan besparingar och synen på personalen. Å ena
sidan betonas att personalen är navet i verksamheten samtidigt som antalet
anställda minskar, å andra sidan betonas att besparingar ska göras vilket
sker på bekostnad av personalen. Det blir tydligt att ”priset på vård”, det
vill säga driftskostnaderna, blir en allt mer central del av planerandet och
genomförandet av verksamheten. Ett uttryck för detta är den tekniska utvecklingen som lett till att vårdarbetet sker snabbare och mer precist än tidigare. På många sätt kom 1990-talet att vara en omtumlande process för
den teknikintensiva verksamheten vid Umeå regionsjukhus och återigen
kom bristen på specialistutbildad personal att vara ett huvudproblem.
Att personalen och personalens kunskaper är navet i vården behöver
ingen betvivla. Att det är svårt att dra tydliga gränser mellan olika arbetsuppgifter har jämförelsen ovan också visat. Det har också visat sig vara
svårt att visa vem, dvs. vilket yrke som exakt gör vad i processen. Om
gränserna mellan arbetsuppgifterna curing, nursing och caring är lika
flytande i utbildningen ska närmast undersökas.

119

Ibid. s.4ff.
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DEL IV - Vårdarbetets könsordning

1 Arbetsdelning och könsarbetsdelning
Det vanligaste sättet att undersöka arbetsdelningen på en arbetsplats är att
studera hur arbetsuppgifterna organiserats. Arbetsdelning är funktionellt
ett sätt att få arbetet eller vårdprocessen att vara effektiv. I arbetsdelningen
finns emellertid också en könsarbetsdelning, dvs. vilka arbetsuppgifter som
utförs av män och av kvinnor. Ett tecken på att arbetsuppgifter är könskodade är att vissa uppgifter utförs av samma kön trots att själva arbetsprocessen förändras. Ett annat uttryck för könsarbetsdelning, och även för arbetets status, är var i den vertikala arbetsdelningen arbetet utförs. Det är
även ett uttryck för fördelningen av makt i en organisation. Genom att undersöka vem som gör vad och var i organisationen det sker tydliggörs organisationens könsordning, och kvinnors och mäns positioner och olika
grad av makt blir då tydlig.
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En organisations könsarbetsdelning kan därmed vara både horisontell och
vertikal. När det gäller arbeten som utförs av yrkesutbildande män och
kvinnor är det av vikt att studera om det även där finns tecken på att innehållet i yrkesutbildningen könskodas.

1.1 Yrkesutbildning och könskodning
Inom ekonomisk historia är Lena Sommestads forskning exempel på en ansats där såväl interna som externa drivkrafter vävs samman i en förklaring
av hur ett yrke professionaliseras och samtidigt ändrar könskodning. Mejeristerna började under 1910-talet genom sin yrkesorganisation driva kravet
på bättre utbildning på lägst folkhögskolenivå för att få kalla sig mejerist.
Utbildning ansågs vara ett måste för att kårens anseende skulle upprätthållas. Mer teoretisk kunskap kom att drivas som ett krav från yrkesorganisationen. Teori skulle ingå såväl i den manliga som i den lägre mer praktiskt
inriktade kvinnliga mejerskeundervisningen. Resultatet blev en lång och
segdragen kamp mellan olika yrkeskategorier. Det var först 1938 som utbildningen kom att förändras och få en mer teoretisk inriktning.1
Denna strävan efter status var dock inte tänkt att gynna båda könen.
Det kom bland annat att uttryckas genom att männens utbildningar var
längre och mer kvalificerade än kvinnornas. Männen kom så småningom
också att få högre löner än kvinnorna. Professionaliseringen av mejeristerna
ledde alltså till att kvinnorna underordnades i en hierarki formad av formella utbildningskrav där de också utestängdes från de utbildningar männen gick på. Resultatet blev att kvinnor som tidigare haft en självklar och
1

Sommestad (1992) s.194f.
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stark position inom mejerinäringen inte längre kunde hävda denna och antalet kvinnor inom mejerinäringen kom att minska. 2
Sommestads undersökning visar också att det inte enbart var mejeristernas professionaliseringsstävanden som förändrade yrket. Deras strävanden gick han i hand med en allt mer hårdnande konkurrens på arbetsmarknaden. Synen på män som familjeförsörjare och uppfattningen om att
de hade rätt till försörjarlön kan tillsammans med mejeristernas strävan att
höja yrkets status ses som de viktigaste orsakerna till att mejerskornas
kompetens började ifrågasättas.3 Mejeristernas agerande kom tillsammans
med samhällsomvandlingen på sikt att leda till mejerskeyrkets maskulinisering. Krav på formell, ibland akademisk, utbildning och en möjlighet att
begränsa antagningen till utbildningen ifråga har inom många områden
varit ett sätt att utestänga vissa grupper från tillgång till vissa slags arbeten.4
Att utbildning hänger samman med status och kön blir allt tydligare ju
fler yrken som studeras. Ulla Wikander visar att i samma takt som kvinnor
fått tillgång till utbildningar har de under vissa perioder utestängts från de
arbeten utbildningen ger tillgång till med andra metoder. En sådan metod
har varit när manliga fackföreningar krävt lärlingsutbildning av dem som
ska arbeta. Kvinnor fick inte gå dessa och utestängdes då från yrket.5 Wikander visar att trots att flera faktorer samtidigt bidrar till att arbetsmarknadens villkor förändras, förblir ändå vissa förhållanden konstanta. Ett såIbid. s.199ff.
Ibid. s.203.
4 Schånberg (2001) ss.188-212, Schånberg (2004) ss.191-244, Åmark (1998) ss.20-35.
5 Wikander (1991) s. 23f, Kyle (1987) ss.480-504.
2
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dant förhållande är isärhållandet mellan vad som betraktats vara kvinnligt
och manligt arbete. Detta uttrycks i könsarbetsdelningen.
Diskussionen ovan indikerar att några faktorer är centrala när arbetsdelningen i en bransch eller på en arbetsplats förändras. För det första finns
ofta både ett yttre och inre omvandlingstryck. Till det yttre hör exempelvis
ny teknik som leder till att tidigare manuella arbetsuppgifter mekaniseras.
Till de inre hör olika yrkeskategoriers professionaliseringssträvanden och
deras försök att utestänga vissa grupper. Drivkrafterna leder också att olika
arbetsuppgifter förändras, vilket i nästa steg för med sig att arbetsprocessen
struktureras på ett nytt sätt. I dag tyder mycket på att många hantverksyrken inom industrin professionaliserats och kräver helt andra kunskaper än
tidigare. Ytterligare exempel på det är att stora delar av det industriella arbetet idag allt oftare standardiserats, vilket sköts av teknik och tekniska
kunskaper blir då helt nödvändiga i arbetet.6
För det tredje är detta inte en deterministisk process. Det kan uppstå
flaskhalsar, situationer när den nya ordningen inte omedelbart fungerar eller accepteras. Det kan bero på formella kompetensbrister, dålig information eller på att olika yrkesgrupper riskerar att förlora status och inflytande
över arbetsprocessen.7 I samband med att allt fler arbeten kräver yrkesutbildning har frågan om samhällets uppfattning om vad som är manligt och
kvinnligt och hur detta speglas i olika yrkesutbildningar börjat diskuteras.8
Lundh (2002) ss.221-287.
Undersökningar som på olika sätt fördjupar dessa problemområden är bland annat
Olofsson & Schånberg (red.) (2000), Broady (1986), Berner (1996), Lindqvist (1997),
Evertsson (2002), Andersson (2002), Pettersson (1983), Nilsson (1984), Sommestad (1992),
Schånberg (2002), Lundahl (2000), Åmark (2000).
8 Se bland annat Olofsson & Schånberg (red) (2000).
6
7
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Om sjuksköterskeutbildningen och sjuksköterskearbetet har könskodats på
ett nytt sätt har dessvärre inte studerats närmare.9 I de flesta studier av
sjuksköterskeyrkets förändring har fokus istället legat på andra faktorer,
ofta förhållanden som har att göra med de kvinnliga egenskaper som brukar förknippas med arbetet.

1.2 Från sjuksköterska till vårdande tekniker?
Merparten av den svenska forskningen om sjuksköterskor har behandlat
tiden före 1960. Dessa studier har på olika sätt syftat till att synliggöra sjuksköterskornas väg till legitimation och yrkestitel. Pedagogen och sjuksköterskan Barbro Holmdahl diskuterar de synsätt som under 1900-talet präglat uppfattningarna om vilka som ur samhällets ögon ansågs passa att arbeta som sjuksköterskor. Tidigt kom yrket att ses som ett kall nära förankrat i
religionen, och synen på sjuksköterskor kom att präglas av att de offrade
sig själva för sitt arbete.10 Effekterna blev att yrket ansågs som kvinnligt och
arbetsuppgifternas betydelse och tredje parts behov var så starkt att sjuksköterskorna uppoffrade sig själva för uppgiften och ansvaret. Med tiden
kom emellertid sjuksköterskekåren att växa sig starkare och större och kraven på såväl förändrad utbildning som status för yrket började växa fram.
Här har historikern Agneta Emanuelsson visat att sjuksköterskorna över tid
drev en fråga extra hårt: kravet på legitimation. Yrkets legitimation var inte
”bara” ett kvalitetsmått, det var också ett sätt att höja yrkets status i vården
Det finns emellertid några studier gjorda även inom detta område se bland annat Dahle & Widding-Isaksen (2002), Eriksson (2002).
10 Holmdahl (1994) s.103.
9
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och på det sättet kunna hävda sjuksköterskornas position i förhållande till
läkarna.11
Sjuksköterskeutbildningen har under lång tid riktats till kvinnor, och
till viss del handlade utbildningen också om anpassning till rådande hierarki i vården. Emanuelsson skriver bland annat att genom utbildningen
”…tränades sjuksköterskan till att underordna sig läkarna”.12 Utbildningen
har även haft en inriktning och ett innehåll som på olika sätt anpassats för
att passa till det samtiden ansett vara kvinnliga egenskaper, och som har att
göra med vårdande och omhändertagande egenskaper, det vill säga caring.13 Senare studier har emellertid börjat problematisera vad fixeringen
vid att sjuksköterskeyrket under så lång tid setts som ett kvinnligt yrke inneburit för kåren.14 Här är utbildningen ett centralt område som har börjat
studeras närmare.
Under modern tid, efter 1960, har utbildningen även börjat vända sig
till män. Det kan ses som en effekt av att det vuxit fram arbetsuppgifter i
sjukvården som överensstämmer med samhällets syn på vad som betraktas
vara maskulinitet och manliga egenskaper. Exempelvis arbetsuppgifter
kopplade till medicinsk teknik, administration, ledarskap och ekonomiansvar. Här är det intressant att notera att det i sjukvården sedan länge funnits arbetsuppgifter som i andra branscher kopplats samman med maskuli-

Emanuelsson (1990) ss.127-134.
Emanuelsson (1990) s.60.
13 Ibid. s.55.
14 Dahle & Widding–Isaksen (2002) s.77f.
11
12

195

nitet men som i sjukvården kopplats till femininet, exempelvis tunga lyft
som kräver fysisk styrka.15
Frågan är om de nya arbetsuppgifterna också uttrycks i utbildningen,
och om lett till en omorientering av tidigare utbildningsinnehåll. Här
kommer sjuksköterskeutbildningens förändringar under olika perioder att
studeras. Utbildningen diskuteras utifrån två huvudperioder. Den första
perioden, 1962-1982, karaktäriseras av en övergång från caring till nursing.
Tiden efter 1992 karaktäriseras av en akademisering av utbildningen.

2 Sjuksköterskeutbildning mellan caring och curing 1962-2000
Som tidigare nämnts har den svenska forskningen om sjuksköterskeyrket
ofta haft fokus på sjuksköterskornas professionaliseringsprocess fram till
början av 1960-talet, när sjuksköterskorna blev en legitimerad yrkeskår.16
Legitimationens innebörd kan sammanfattas på följande sätt. För det första
var den ett bevis på yrkesutövarens kompetens inom ett definierat yrkesområde. För det andra innebar den också att de medlemmar som var legitimerade hade ensamrätt att utöva yrket och rätt till yrkestiteln sjuksköterska. För det tredje innebar legitimationen också att yrkesutövaren hade
en utbildning som godkänts av samhället och att utövaren stod under samhällets tillsyn. En av legitimationens främsta betydelser är att samhället har
Det har alltid funnits tunga lyft i vårdarbetet och arbetet var kanske ännu tyngre innan lyftar och andra hjälpmedel introducerades i arbetet. Trots att arbetet alltid varit
fysiskt tungt har arbetsuppgifterna inte kopplats samman med fysisk styrka (män) förrän mycket av de tidigare manuella lyften mekaniserades.
16 Heyman (1995) s.170f, sjuksköterskor fick legitimation i sitt yrke 1958.
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möjlighet att dra tillbaka rätten att utöva yrket om utövaren misskött sina
uppgifter.17 Legitimationen innebar också att det blev allt viktigare att utbildningens innehåll hade bäring på det arbete som faktiskt skulle utföras
och ge behörighet.18 Mitt bidrag till denna forskning är att visa på vilket sätt
sjuksköterskeyrket och olika arbetsuppgifter i sjukvården tenderar att
könskodas redan i utbildningen.

2.1 Basutbildning och specialisering 1962-1982
Sedan 1960 har sjuksköterskeutbildningen på avgörande sätt förändrats vid
tre tillfällen 1962, 1982 och 1993. Samtliga förändringar sammanfaller också
i tid med reformer som förändrat läkarutbildningen.19 Utbildningsreformerna är också tydligt kopplade till förändringarna av sjukvårdens lagstiftning och sjukvårdens ändrade huvudmannaskap.20
I samband med att sjuksköterskeutbildningen reformerades 1962 kom
den också sakta att förändra innehåll. Ett av reformens huvudmål var att

För en fördjupad diskussion se Heyman (1995) ss.167-176. Dagens legitimation och
dess innebörd går att läsa mer om på http://www.sos.se/hs/bu/behorig.htm 2002-0820.
18 För en fördjupad diskussion om detta problemområde se Emanuelsson (1990), Erlöv &
Petersson (1992), Holmdahl (1994).
19 Ahlgren & Gummesson (2000) s.17ff. Sjuksköterskeutbildningen omfattades även av
1977 års högskolereform, vilket innebar att utbildningen ändrades från att vara en gymnasieutbildning till att bli en högskoleutbildning. Utbildningen förändrades emellertid
varken innehållsmässigt eller beträffande dess utformning före reformeringen 1982. Av
detta skäl har jag valt att använda mig av 1982 som en av de viktiga brytpunkterna för
sjuksköterskeutbildningens förändringar. Beträffande läkarutbildningens se UHÄ
1982:16.
20 Strömberg (2000) s.42ff.
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sjuksköterskeutbildningen skulle omfatta fem obligatoriska terminer, vilket
blev realitet vid de flesta utbildningsorter omkring år 1965.21
Under hela 1960-talet var sjuksköterskeutbildningen en gymnasieutbildning. Utbildningen organiserades utifrån något som kallades för lärlingsmodellen, vilket innebar att elevernas kunskaper främst utgjordes av
praktisk inlärning. För att utbildningen skulle vara godkänd av staten
krävdes det att utbildningstiden var minst 2 år, och vid de olika sjuksköterskeskolor som fanns i Sverige varierade utbildningstiden mellan 2 och
3,5 år.22
Fram till slutet av 1960-talet dominerades utbildningen av detaljkunskaper om hur det dagliga vårdarbetet bäst skulle utföras. Många gånger
betraktades eleverna som en reservarbetskraft i sjukvården, och de bodde
ofta i elevbostäder som var direkt kopplade till sjukhusen. I vissa fall betalades en minimal lön ut till eleverna. Från den summan drogs kostnader för
bostad, mat och tvätt bort. Läromedel och uniform fick eleverna bekosta
själva. En effekt av att den minimala lönen betalades ut var också att de
som valde att läsa till sjuksköterska inte omfattades av något studiestöd
under 1960-talet.23
Sjuksköterskeutbildningen kom emellertid under 1960-talet att delas in
i två olika kategorier. Först den grundläggande delen av utbildningen, eller
basutbildningen Den skulle ge studenterna allmän medicinsk kompetens
och vårdkunskaper. Därefter den andra delen av utbildningen som inriktades mot olika specialistutbildningar eller vidareutbildningar. SpecialistutAhlgren & Gummesson (2000), s.19f.
Ibid.s.20f.
23 Ibid. s. 262f.
21
22
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bildningar var två till tre terminer längre än basutbildningen. Efter genomgången specialistutbildning fick studenten legitimation som specialistsjuksköterska.24
Sjuksköterskeutbildningen kom alltså redan från 1960-talets mitt att
utvecklas från en generell utbildning som alla praktiserande sjuksköterskor
hade, till att sakta splittras upp på allt fler specialiseringar inom ramen för
sjukvårdens arbetsdelning. Detta speglade också de förändrade arbetsuppgifter en sjuksköterska kunde arbeta med. Förändringen av den homogena
normen för yrket kan ses som en direkt effekt av att hälsopolitiken under
samma tid inriktades på att stärka akutsjukvården med tillhörande specialister. Redan nu fanns en tanke att sjuksköterskan kunde vara verksam med
både caring och nursing i vårdproduktionens olika delar.25 Det handlade
därför om att ge yrket mer teoretisk kompetens redan i utbildningen.26
För att sjuksköterskornas kunskaper skulle bli möjliga att använda på
ett effektivt sätt i den nya organisationen kom utbildningen efter reformen
1962 att inriktas på att förstärka vårdkunskaperna och kunskaper om relationerna mellan social förändring och olika sjukdomar. En viktig aspekt i
utbildningen var att öka medvetenheten om hur olika medicinska och etiska problem i sjukvården bäst skulle hanteras.27
Det verkar som att man under 1962 års reform hade börjat luckra upp
yrkets tidigare starka koppling till arbetsuppgiften caring. Ett tydligt uttryck för detta var att reformen betonade att kopplingarna mellan teoretiska
Ibid. s.263ff.
Evertsson (2002) s.94ff.
26 Strömberg (2000) s.137f.
27 Evertsson (2002) ss.107-114.
24
25
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och praktiska kunskaper skulle bli ännu tydligare. På sikt skulle det öka
förståelsen om den stora variation av arbetsuppgifter som redan ingick i
yrket. I ett första försök kom de sjuksköterskor som gick på specialistutbildningarna att ges mer teoretiska nursing-kunskaper, eftersom goda kunskaper i förändrade behandlingsmetoder anpassade till sjukvårdens allt
högre specialiseringsgrad krävdes.28 Det lades även stor vikt vid att sjukvården hade omorganiserats och utbildningen skulle i framtiden ta hänsyn
till detta.
Att sammanställa utbildningsinnehållet under 1960-talet och koppla
det till utbildningsplanerna har inte varit enkelt. En mycket stor del av utbildningen var nämligen förlagd till praktik och innehållet i de teoretiska
delarna var främst inriktade på medicingivning och omvårdnad. Ett av skälen till att det är svårt att hitta bra beskrivningar av kursernas innehåll kan
vara att utbildningen befann sig i en uppbyggnadsfas samtidigt som huvudmannaskapet förändrades. Utbildningsinnehållet är därför väldigt svårt
att få grepp om. De senare utbildningsplanerna är desto mer detaljrika och
enkla att tolka. Hur utbildningen förändrades mellan 1982 och 1993 ska
närmast undersökas.

2.2 Mer betoning på nursing 1982-1993
Efter 1968 kom stora delar av högskolan att reformeras. I U68 preciserades
högskolans målsättning, vilket var att ge studenterna möjligheter till personlighetsutveckling, ge ökad kunskap om demokrati, leda till att studenterna skulle se behovet av internationalisering och ge en ökad förståelse om
28

SOU 1964:45.
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social förändring.29 För sjuksköterskeutbildningen kom detta att leda till
förändringar av innehållet vid början av 1970-talet.
Utbildningen kom inte längre att delas in efter kalenderår utan delades
nu in i terminer liksom övriga högskoleutbildningar. I samband med detta
kom också antagningskraven för utbildningen att höjas till minst gymnasiekompetens. Dessa förändringar uttrycktes också i högskolelagen som antogs 1977. Lagens tillkomst tydliggjorde att utbildningen skulle vila på en
vetenskaplig grund, vara personlighetsutvecklande, ge kritisk skolning,
leda till yrkesutbildning eller vidareutbildning av yrke samt främja för förståelse av internationalisering. 30 Dessa målsättningar kom att prägla stora
delar av universitetsutbildningarna och sjuksköterskeutbildningen blev genom detta mer lik läkarutbildningen. 31
Förändringarna fastställdes i den reform som kom 1982, vilken till stora delar baserades på den omfattande Vård-77 utredningens resultat.32 Förändringen av utbildningen skulle leda till att teoretisk kompetens och yrke
tydligt skulle kopplas samman. Vård-77 hade varit starkt kritisk till den
segregerade sjukvård som vuxit fram inom sjukhusen och de olikheter som
rådde mellan landets olika sjukhus.33 Kritik riktades också mot att sjukvården som hade vuxit fram under två decennier var allt för strikt specialiserad. Trots att den ökade specialiseringen hade lett till positiva effekter för
patienterna kom den också att leda till organisatoriska problem för perso-

SOU 1973:3.
Ahlgren & Gummesson (2000) s.263.
31 UHÄ 1982:16.
32 Ahlgren & Gummesson (2000) s.244.
33 SOU 1978:50.
29
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nalen. Specialiseringen ledde nämligen till en minskad flexibilitet mellan
olika verksamheter. Som exempel kan nämnas att det inte är samma sak att
vårda barn som äldre eller att vårda personer med benbrott eller cancer.
Grundprincipen är visserligen densamma, det vill säga att personalen ska
ha ett humant förhållningssätt gentemot sjuka människor, men i övrigt är
olikheterna många. Det kom därför att krävas en viss form av specialistkunskaper för att personalen skulle kunna arbeta vid de olika vårdavdelningarna. Det, menade utredningen, hade skapat en allt för mekanisk arbetsdelning mellan olika vårdområden. Följden blev en allt för splittrad arbetssituation för personalen.
Vård-77 preciserade därför att sjukvårdens mål skulle vara att organisera verksamheten på ett sådant sätt att helhetsbilden av sjukdomspanoramats utveckling och patienternas behov av sjukvård kom i centrum för personalen.34 Resultatet av 1982 års utbildningsreform innebar att sjuksköterskeutbildningen kom att döpas om. Den fick nu benämningen hälso- och
sjukvårdslinjen. Hur utbildningen var strukturerad och vilket innehåll den
hade illustreras i tabell IV.2.1. Kursplanen är hämtad från Umeå hälsohögskola 1985 och 1990.

34

Ibid.
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Tabell IV.2.1 Kursplan Hälso- och sjukvårdslinjen. Inriktning mot allmän hälso- och sjukvård 120p.
1 p Introduktion - Kunskap om högskolans mål och riktlinjer, yrkets historia mm.
2 p Vetenskaplig metodik - Vetenskapligt synsätt, arbetssätt, kritisk granskning, forskningsetik
10 p Naturvetenskaplig delkurs - Anatomi, fysiologi, farmakologi, mikrobiologi, immunologi, näringsfysiologi, kliniks fysiologi, kliniks kemi, läkemedelsräkning
1,5 p Beteendevetenskap - Psykologi, sociologiska och filosofiska teorier, utvecklingspsykologi, grupp processen
7,5 p Omvårdnadsvetenskap - Att vara människa, hälsa och ohälsa, omvårdnadens
grundidé, människosyner, kroppsspråk, samtal, samspel, observationsförmåga, vårdmiljöer, etik, omvårdnadsprocessen, psykogeriatrisk omvårdnad
3,5 p Omvårdnad med praktisk tillämpning - Metoder och färdigheter i det omvårdande arbetet, första hjälpen, rörelseprinciper, lagar och författningar
7,5 p Samhälls- och hälsovetenskap- Samhällets organisation, socialpolitikens utveckling, migrationens orsaker, etnicitet, socialförsäkringar, epidemiologi, prevention, hälsoutveckling, miljölagstiftning, missbruk, hälsoupplysning, närmiljöns betydelse för människan, mödra- barn och äldre hälsovårdens mål.
1 p Fältstudie - Blivande yrkesfunktionen, avdelningens organisation, organisation av
vårdarbetet, patienternas situation, grundläggande omvårdnad, hygieniska principer.
5 p Tillämpad omvårdnad - Praktiskt arbete ute på avdelning
1 p Samhällsinriktad praktik - Fältstudier, företagshälsovård.
22 p Omvårdnads- och hälsobefrämjande åtgärder- Etiologi, diagnostik, patologi, terapi,
fysiskt- psykiskt handikapp, krisbehandling, metodik och pedagogik i vårdarbetet, organisation, primärvård och sluten vårdens organisation och samverkan, lagar, författningar, etik, katastrofmedicin
18 p Tillämpad omvårdnad- -Basplacering inom sluten vård
11 p Omvårdnads- och hälsobefrämjande åtgärder- Fördjupade kunskaper i omvårdnad, omvårdnadskunskap i anestesi- och operationsvård, omvårdnad av äldre, rehabilitering, sexologi, alternativ medicin, klinisk tanatologi, etik, omvårdnadsteorier, omvårdnadsforskning,
4 p Administration och arbetsledning - Arbetsrätt, ansvarsfrågor, sammanträdesteknik,
administration, ledarskap, sjukvårdsekonomi, driftsbudget, kapitalbudget, pedagogik
25 p Tillämpad omvårdnad - Kirurgi, medicin, geriatrik, anestesi och akutvård och IVA.
Källa: Västerbottens läns landstingsarkiv. Kursplan Hälso- och sjukvårdslinjen. Inriktning mot allmän hälso- och sjukvård 120p.
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Tabellen visar att utbildningen var tre och ett halvt år, exklusive specialistutbildningar. För att bli antagen till utbildningen krävdes det nu också
minst gymnasiekompetens.35 Ytterligare en effekt av reformen blev att sjuksköterskor nu kom att läsa både beteendevetenskap och samhällsvetenskap.
Att andra vetenskapliga discipliner kom in i sjuksköterskeutbildningen kan
förklaras av två faktorer. För det första kom sjuksköterskeutbildningen att
knytas till högskolorna under denna period, vilket gav en naturlig koppling
till redan etablerade vetenskapsdiscipliner. För det andra kan man tolka
utbildningens förändring som en anpassning till Vård-77 utredningen, dvs.
att förstärka den totala vården för den enskilde patientens hela sociala behov.36
Utifrån utbildningsplanen ser det ut som att omvårdnad utan att definiera det var ett mål för utbildningen. Men frågan är om den arbete som
utfördes i verksamheten såg likadant ut som det presenterades i utbildningen?
Som vi sett hade sjuksköterskornas nursing-arbete förändrats mot en
allt mer specialistinriktad sjukvård. Den ökande specialiseringen kom därför att fortsätta förstärka skillnaderna mellan olika vårdtyper och mellan
olika arbetsuppgifter.37 Generellt kan sägas att sjuksköterskeutbildningen
genom att förstärka grundutbildningarna försökte att följa Vård-77 utredningens målsättning i större utsträckning än vad verksamheten i sjukvårdens gjorde. Verksamheten var inriktad på effektivitets- och ett kvalitetssträvanden, där teknisk utveckling och förändrade behandlingsmetoder utAhlgren & Gummesson (2000) s. 21f.
SOU 1978:50.
37 Strömberg (2000) ss.68-79, Se även Axelsson (1998) s.53ff.
35
36
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trycktes i sjukvårdens arbetsdelning. En direkt effekt av svårigheterna att
anpassa utbildning till sjukvårdens arbetsdelning kan tolkas som att utbildningen tenderade att släpa efter sjukvårdens utveckling. Trots att 1982
års utbildningsreform betonade behovet av att ”ny” kunskap kom in i utbildningen kom betoningen på nursing i delar av utbildningen att kopplas
till vårdande arbetsuppgifter som baserades på caring.38 Detta skapade ett
glapp mellan teori och praktik. Det komplicerades i sin tur av att sjuksköterskearbetet i andra delar av verksamheten innebar arbetsuppgifter som
administrativ ledare, ekonomiansvarig och personalansvar. Dessa områden
hade utbildningen inte börjat problematisera än, och de sågs inte heller som
vårdarbete. Det vill säga nursing i utbildningen var inte samma sak som i
det praktiska arbetet. Dessa förhållanden fanns det under 1990-talet ambitioner att ändra på.

2.3 Nursing och forskning 1993-2000.
Under 1990-talet kom sjuksköterskeutbildningen att bli helt överförd till
universiteten. Det genomfördes genom högskolelagen 1993, vilken ersatte
lagen från 1977. Innehållet och formuleringen i lagen ändrades, och målsättningen med utbildningen var att tillgodose studenterna en grundläggande universitetsutbildning. Det skulle göras genom att studenterna
gavs en ökad förmåga att självständigt lösa problem, att följa kunskapsutvecklingen inom det område som utbildningen avsåg, att öka förmågan till
informationsutbyte på en vetenskaplig nivå och främja för förståelse för

38

Heyman (1995) ss.173-176.
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andra länder och för internationella förhållanden.39 Utbildningsreformens
förändrade målsättningar resulterade i en ny sjuksköterskeutbildning 1993
som omfattade 120 poäng och benämndes sjuksköterskeprogrammet. Utbildningen leder till sjuksköterskeexamen med den internationella benämningen University Diploma in Nursing. En illustration av utbildningens upplägg är hämtat från omvårdnadsinstitutionen vid Umeå universitet 1995
och 1997 och presenteras i tabell IV.2.2.
Tabell IV.2.2 visar att utbildningen fått större inslag av universitetsutbildning. Det vittnar bland annat inriktningarna mot andra vetenskapsdiscipliner på. I tabellen blir samhällsvetenskapliga förankringen tydlig genom bland annat ekonomi- och sociologiämnena. Andra inriktningar som
inte funnits med i tidigare utbildningsplaner är områdena organisation, ledarskap och kön. Även administration, arbetsledning och gruppsykologi
framträder som mer specialiserade områden i utbildningen.

39

SFS 1993:100, HSV-R-2000:5 s.43ff.
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Tabell IV.2.2 Kursplan Sjuksköterskeprogrammet 120p
2 p Professionell omvårdnad - Kurs A –Delkurs 1
5 p Psykologi och sociologi - Psykologi - utvecklingspsykologi och gruppsykologi.
Sociologi– socialpsykologi, sociala arvets betydelse, socialantropologi, socialpolitik och
sociallagstiftning, sociala människan i ett könsperspektiv.
10 p Naturvetenskap - Anatomi fysiologi och klinisk fysiologi– människokroppens byggnad, klinisk fysiologiska undersökningar, Mikrobiologi och immunologi - mikroorganismer, kroppens försvarssystem, Allmän farmakologi - läkemedelslagstifning, läkemedelshantering, Klinisk kemi – kemiska analyser och medicinsk diagnostik, Näringsfysiologi – näringsämnens betydelse för hälsan, Läkemedelsberäkningar – Sjuksköterskans
beräkningar i samband med läkemedelsadministration
6 p Professionell omvårdnad - Professionell omvårdnad med kliniks anknytning
6 p Professionell omvårdnad - Professionell omvårdnad med kliniks anknytning
6 p Professionell omvårdnad - Professionell omvårdnad med kliniks anknytning
5 p Medicinsk vetenskap - Etiologi, allmän tumörlära. Sjukdomar i nervsystemet, hjärta,
kärl, blodbindande organ, endokrina organ, bröstkörtlar, ögon, näsa, hals, lungorna. Infektionslära
5 p Professionell omvårdnad - Professionell omvårdnad med kliniks anknytning + klinik
5 pMedicinsk vetenskap - Etiologi, symtom, diagnostik, behandling och prognos som
berör sjukdomar i, mag- tarm kanalen, lever, gallvägar, pankreas, njurar, urinvägar,
mannens könsorgan, bindväv, skelett, leder, kvinnans könsorgan, huden och psykiska
sjukdomar.
5 pHälso- och sjukvårdsadministration - Hälso– och sjukvårdsrätt, lagar författningar,
socialtjänst, hälso- och sjukvård, sjuksköterskans arbete, reglering kring svenska arbetsmarknads- Delkurs 1. Organisation, ledarskap samt hälso- och sjukvårdsplanering, Pedagogik och metodik, kunskapssyn, undervisningsmetodik, sammanträdesteknik.
5 p Professionell omvårdnad med klinisk anknytning
20 p Praktisk utbildning – teori och metod - Professionell omvårdnad
10 p Professionell omvårdnad - Vetenskapsteori och vetenskapliga metoder, kvalitativa
och kvantitativa metoder, statistik, forskningsetik
5 p Professionell omvårdnad - Professionell omvårdnad i palliativ vård med klinisk anknytning, traumatiska kriser, smärta, vård vid livets slutskede, sorg och sorgbearbetning,
hospicevård, vårdideologi, vårdorganisation mm.
5 p Hälso- och sjukvårdsadministration - Ledarskap, personaladministration, vårdutveckling utvecklingssamtal, konflikt och konfliktlösning, grupprocessens dynamik mm.Delkurs 4. Ekonomi, etik och prioriteringar i vård och omsorg, landsting och kommuner,
redovisningssystem, budgetarbete, ekonomiska prioriteringar, etiska prioriteringar.
20 p Praktisk utbildning – teori och metod - Hälso- och sjukvårdsadministration, studieuppgifter med förankring och fördjupning i litteraturen och datainsamling genomförd
i praktiken
Källa: Omvårdnadsinstitutionen, Umeå Universitet.
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Ett syfte med 1993 års reform var att utbildningen skulle stärka omvårdnad
både som vetenskap och inom yrkesutövningen, det vill säga nursing.40 Den
nya utbildningen spände över ett allt större kompetensfält. Å ena sidan syftade reformen till att utbildningen skulle förstärka omvårdnad som ett akademiskt ämne och en vetenskaplig forskningsdisciplin. Där var målet att
liksom inom läkarutbildningen skapa en forskningsanknuten grundutbildning. Å andra sidan skulle sjuksköterskeutbildningen förstärka den praktiska yrkeskompetensen och låg därmed till grund för en stark profilering
mot nursing.41 Där skulle sjuksköterskornas grundkunskaper vara väl förankrade i det vårdvetenskapliga forskningsfältet.
I samband med reformen ersattes den centrala utbildningsplanen från
1980-talet av examensordningen. I denna är det endast utbildningens slutmål som var angivet. Det är därför upp till varje utbildningsenhet att tolka,
verkställa och ta ansvar för utbildningens totala utformning. För sjuksköterskorna innebar förändringarna även att det blev möjligt att ta kandidatoch magisterexamen genom att disciplinen blev ett fullvärdesämne. Genom
detta blev det också möjligt att disputera inom ämnet omvårdnad.42 Genom
detta kom utbildningen att ge studenterna möjligheter att ta både en
grundexamen, det vill säga en yrkesutbildning, och vidareutbilda sig på en
högre akademisk nivå inom forskningsdisciplinen, till medicine doktor.
Studenternas ökade valmöjligheter mellan att vidareutbilda sig inom
yrket eller som forskare har emellertid ställt till problem för sjukvården.
Ahlgren & Gummesson (2000) s. 244ff.
SFS 1993:100.
42 SFS 1993:100.
40
41
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När forskningsmöjligheterna öppnade sig visade det sig att intresset för att
disputera var ganska stort, vilket innebar att sjukvården gick miste om utbildade sjuksköterskor i arbetet. Vissa specialiserade praktiska vidareutbildningar har fått svårt att rekrytera tillräckligt med studenter. Exempelvis
råder det idag brist på studenter som läser på specialistinriktade sjuksköterskeutbildningar.43
Det som framförallt blev ett resultat av den nya utbildningsreformen
var utbildningens starka betoning på att omvårdnad inte bara var en arbetsuppgift i vården utan också ett vetenskapligt område. Utbildningen
skulle även ge studenterna kunskaper som de senare skulle kunna använda
i sitt framtida arbete för att förändra sjukvårdens inre struktur. Det skulle
främst ske genom att utbildningen gav dem en reflekterande syn på den
egna yrkesrollen. För studenterna sammanfattades detta i tre begrepp frihet, ansvar och kompetens.44 På vilket sätt utbildningens förändringar påverkat relationerna mellan sjuksköterskornas arbetsuppgifter nursing och
caring ska närmast diskuteras.

2.4 Från gymnasiekompetens till universitetsutbildning 1960-2000
I samband med att utbildningen reformerats har även huvudmannaskapet
för utbildningen förändrats. Rent generellt kan sägas att landstingens inblandning i utbildningen nästan helt har försvunnit. Studenterna gör sina
43http://www.scb.se/Statistik/AA/OV0904/2004A01/OV0904_2004A01_BR_22_A01S

A0401.pdf 2004-04-07
44 Ahlgren & Gummesson (2000) s.179f.
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praktiker inom ramen för landstingen och kommunerna, och det finns även
kliniska handledare som arbetar med utbildningen i dessa sammanhang.
Utbildningens utformning och innehåll ansvarar emellertid lärosätet helt
för. Genom förändringen har det, som vi sett, också skett innehållsmässiga
förändringar i utbildningen. Ett tydligt tecken på detta är pendelrörelsen
från betoningen på caring till närmandet av curing. I tabell IV.2.3 visas hur
denna utveckling kan ses.
Tabell IV.2.3 Sjuksköterskeutbildningen 1962-2000
År
Huvudman
1962 Landstingen

1982 Landstingen/Staten

1993 Staten
(samarbete med landstingen i
samband med klinisk praktik.
Tjänsten köps in av
utbildningen)

Utbildningsform
Gymnasieutbildning
Caring

Utbildningsorter
I stort sett i alla städer som hade
ett sjukhus
I storstadsregionerna fanns det
ofta mer än ett lärosäte
Sophiahemmet
Ersta
Röda korset
Högskoleutbildning
I stort sett i alla städer som hade
Nursing
ett sjukhus
I storstadsregionerna fanns det
ofta mer än ett lärosäte
Sophiahemmet
Ersta
Röda korset
Universitetsutbildning I stort sett i alla universitetsstäder,
Curing
vilka även bedriver utbildning i
regionerna
Högskoleorterna
Sophiahemmet
Ersta
Röda korset

Källa: Ahlgren & Gummesson (2000) ss.18-22, HSV 2000:5 R.

Tabellen visar att sjuksköterskeutbildningen rört sig från att vara en gymnasieutbildning till att bli en universitetsutbildning. Denna rörelse kan ock-
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så kopplas samman med de tre vårdande arbetsuppgifterna caring, nursing
och curing. Att sjuksköterskeutbildningen rört sig från gymnasienivåns caring till universitetsnivåns curing hör också samman med gymnasieskolans
utveckling.45 I dag utbildas undersköterskor i caring på gymnasienivå.46
I tabellen kan ytterligare två viktiga förändringar skönjas. För det första har det skett en centralisering beträffande huvudmannaskapet för utbildningen. Det vill säga, staten har över tid tagit ett allt större direkt ansvar för utförandet av utbildningen. För det andra har utbildningen blivit
”högre”, det vill säga gymnasiala studier räcker inte till för att examineras
som sjuksköterska eller för att få legitimation i yrket.
Att huvudmannaskapet för utbildningen förändrats har också ökat
möjligheterna för sjuksköterskor att vidareutbilda sig på högre akademisk
nivå. Sjuksköterskeyrket har på detta sätt delats in i en kliniskt legitimerande del, det vill säga sjuksköterskor som legitimeras och arbetar i kliniskt
arbete, och de som fortsätter att utbilda sig och arbeta inom den akademiska forskningen.47 Utvecklingen liknar på många sätt den förändring som
redan tidigare ägt rum inom läkarutbildningen.48 Sjuksköterskeutbildningens förändringar kan därför tolkas som en strävan efter att i allt högre utsträckning närma sig läkarutbildningens sedan länge praktiserade utformning. Sjuksköterskeyrket har genom detta blivit ett allt mer diversifierat
yrke, dvs. flera olika yrken som är samlade under en och samma yrkestitel.

Se även Appendix O.
Se Appendix G.
47 Ahlgren & Gummesson (2000).
48 HSV-Läkarutbildningen i Sverige, hur bra är den? (1997), HSV-Nya yrkesexamina
inom hälso- och sjukvård (1998).
45
46
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Effekten av detta är också att sjuksköterskor idag arbetar med arbetsuppgifter som inte kan kopplas samman med vare sig caring eller nursing. Att vara
kliniskt arbetande sjuksköterska kan innebära att man har många olika ansvarsområden och inte alltid arbetar i den direkta patientvården. Man kanske inte arbetar ”ute” på avdelningen utan arbetet sker istället ”inne” på
expeditionen.49 Frågan är om de förändringar som utbildningen genomgått
också har delar som tilltalar männen?

3 Sjuksköterskeutbildning och kön
Frågan om män skulle arbeta som sjuksköterskor har förekommit i debatten
under lång tid.50 I den tidiga debatten under 1960-talet handlade diskussionerna om vad manliga sjuksköterskor skulle kallas för. Däremot var frågan
om de skulle utföra samma arbetsuppgifter som kvinnliga sjuksköterskor
inte i centrum för diskussionerna.51 I samband med 1962 års utbildningsreform utkristalliseras två tydliga målsättningar. För det första gällde det att
aktivt arbeta för att rekrytera fler studenter till yrkesutbildningen eftersom
det var brist på sjuksköterskor. För det andra uppmärksammades yrkets
enkönade karaktär, och män uppmanades söka till utbildningen. Det övergripande uppdraget till de olika utbildningsenheterna var emellertid att
snabbt öka antalet examinerade studenter.

För en liknande diskussion se Lindgren (1992) ss.41-43.
SOU 1962:4.
51 1916 års Betänkande angående den kvinnliga sjukvårdspersonalens utbildning och arbetsförhållande, SOU 1948:17, Eriksson (2002), s.74ff.
49
50
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Att rekrytera män att utbilda sig och senare att arbeta som sjuksköterskor
har därmed varit ett viktigt delmål under lång tid.52 Här har de olika utbildningsenheterna och sjukvården tillsammans strävat efter att öka jämställdheten mellan könen.
I vilken grad detta slagit igenom i utbildningen visas i tabell IV.3.1
Sjuksköterskeutbildningen är den grundläggande utbildningen till sjuksköterska och krävs för legitimation. Tabellen visar också effekterna av 1990talets förändring av utbildningen, där magister- och kandidatexamen
kommit till.
Tabell IV.3.1 Andel manliga sjuksköterskestudenter i grund- och vidareutbildning över 1 ½ år 1980 – 2000 (%).
1995

2000

Kandidatexamen

8

12

Magisterexamen

11

17

ÅR

1980

1985

1990

Sjuksköterskeutbildning

12

10

11

17

16

Anestesi och intensiv vård

9

13

14

18

16

Obstetrik och gynekologi

iu

0

1

1

0

Ortoptist

iu

0

0

iu

53

Källa: Statistisk årsbok 1982 – 2002.

Tabellen visar att andelen män som utexaminerats från den grundläggande
sjuksköterskeutbildningen börjat öka under 1990-talet. En förklaring till
detta kan vara att det inom yrket vuxit fram arbetsuppgifter som uttrycker
52

Vårdförbundet 2002. s. 21f.
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ett innehåll som även tilltalar män. En annan förklaring kan vara de ökade
insatserna på att rekrytera män. Arbetsmarknadsläget under 1990-talet kan
också ha bidragit till att män inte sökt sig till traditionella sektorer, som industrin.
När det gäller vidareutbildningarna visar tabellen att det främst är
inom den teknikintensiva sjukvården som männen utbildat sig, exempelvis
inom anestesiutbildningen. Mönstret skiljer sig från till exempel barnmorskeyrket (obstetrik och gynekologi) där den kvinnliga dominansen är 100
procent.53 Tabellen visar också att efter 1993 har andelen män som valt att ta
en kandidat- eller magisterexamen ökat. En slutsats som kan dras av detta
är att män tenderar att välja utbildning inom andra vårdområden än de
traditionellt omvårdande. En intressant aspekt att undersöka är hur realtionen mellan lön och kön ser ut i nom olika yrken. Kan det vara så att lönen
är avgörande för männens yrkesval? Detta är en fråga som inte kommer
diskuteras på djupet här. En snabb titt på figur IV.3.1, visar dock att löneskillnaderna mellan kvinnor och män i sjuksköterskeyrket är små. En utförligare undersökning av detta är inte möjlig i detta arbete.

53

Statistisk årsbok 1982–2002.
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Figur IV.3.1 Löner för vissa yrkesgrupper i vården 1999.

Källa: Fakta om kvinnor och män i landstingen 1999, diagram 20 s.22.

Intressant är dock att figuren visar att kvinnor och män arbetar inom olika
yrken i sjukvården, och i dessa yrken har de också olika löner. Störst procentuell skillnad i lön mellan kvinnor och män finns i gruppen administrativ personal, där kvinnorna har 75% av männens löner. I gruppen hantverkare har kvinnorna 93% och bland specialistläkarna har kvinnorna 91% av
männens löner. Med psykologerna som undantag är detta också de yrkesgupper där männen dominerar eller där balansen mellan könen är jämn.
Statistiken redovisar inte vilka yrken som ingår i gruppen administrativ personal. Det är dock möjligt att tänka sig att administrativa sjuksköterskor är inräknade där. Det kan i sin tur också tyda på att män i större utsträckning väljer att arbeta som administrativa sjuksköterskor än som sjuk-
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sköterskor i vårdarbetet. Det finns också studier som stöder detta resonemang. När män väljer att yrkesarbeta som sjuksköterskor gör de det främst
inom teknikintensiva och administrativa vårdområden.54 Inom den mer patientnära vården och vård kopplad till barnafödande, exempelvis barnmorska, fortsätter däremot kvinnorna att dominera.55 Även om utbildningsstatistiken tyder på att det där sker en försiktig könsmässig dualisering inom visa vårdyrken, är det inte självklart att detta också är fallet ute
på kliniker och avdelningar. För att undersöka om arbetsuppgifterna också
genomgår motsvarande maskuliniseringsprocess måste könsarbetsdelningen inom sjuksköterskeyrket studeras.
Enda sättet att göra det är att undersöka vårdarbetets könsarbetsdelning på klinik- och avdelningsnivå. Ett första steg har här varit att undersöka vårdprocessen. Det har visat att en väl fungerande arbetsdelning mellan olika personalkategorier blivit allt mer central för vårdarbetets utförande. I takt med att arbetsuppgifterna blivit mer diversifierade, har olika personalkategorier också blivit mer beroende av varandra för att vården ska bli
utförd. Samtidigt har vårdarbetets status förändrats i olika vårdtyper, och
kvinnor och män befinner sig inte inom samma vårdyrken. Det riskerar att
såväl könskoda vissa arbetsuppgifter som att skapa nya könsordningar i
arbetsorganisationen. Närmast ska jag undersöka om det skett en förändrad
könsordning i arbetet vid den geriatriska och intensiva vården i Umeå, och
om utvecklingen även är möjligt att koppla till arbetets förändring uttryckt
i curing, nursing och caring.
54
55

Dahle & Widding-Isaksen (2002) s.84f
Se Appendix M.
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3.1 Könsordningen i den industrialiserade sjukvården
Det finns problem med att studera på vilket sätt arbetsuppgifter skiljer sig
åt mellan män och kvinnor som arbetar som sjuksköterskor. Det beror delvis på att det i anställningskontrakten inte skrivs ut exakt vilka arbetsuppgifter som ingår i tjänsten. Ett annat problem är att synen på vad sjuksköterskor gör är väldigt statisk, det vill säga arbetsuppgifterna för en sjuksköterska ses som självklara. I takt med att de två avdelningarna har förändrats
har vi dock sett att vårdarbetet ändrat innehåll på flera sätt. Det tenderar
också att ändra relationen mellan kvinnor och män som arbetar på samma
vårdavdelning. Det är emellertid inte där som könskodningen av olika arbetsuppgifter är tydligast. Det är i jämförelsen mellan olika vårdavdelningar som såväl könskodningen av arbetet som den vertikala könsordningen
blir tydlig. Om det uttrycks på samma avdelning görs det främst genom
den horisontella könsuppdelningen i arbetet.

3.2 Den horisontella könsarbetsdelningen mellan avdelningarna
Geriatriken är den verksamhet inom sjukhuset som fortfarande bär upp
den största delen av den arbetsintensiva vården. Arbetet vid avdelningen
har också tydliga inslag av caring. I samband med omorganisationer och
bildandet av geriatriskt centrum har emellertid kompetensnivån bland personalen höjts, och en stor andel av sjukvårdsbiträdena har genom detta
omskolats till undersköterskor. Det har inneburit att caring-sysslorna till
stor del utförs av undersköterskor och sjuksköterskor. Bildandet av geriatriskt centrum innebar också att vårdavdelningarna delades in i olika specialiseringar, vilket även det har påverkat arbetsdelningen mellan olika perso-
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nalgrupper. Personalen har blivit specialister på den typ av vård som utförs
på den avdelning där de arbetar. Trots det präglas arbetet av stora delar caring, vilket tenderar att uttrycka låg status i vårdens vertikala arbetsdelning. Ensidigheten i arbetet motsäger också utvecklingen mot en ökad flexibilitet, vilket var en av huvudmålsättningarna i samband med centrumbildandet.
Vid IVA har också specialiseringsgraden höjts och samarbetet mellan
olika medicinska specialiteter har blivit tydligare och viktigare. Vården utgörs i huvudsak av teknikintensiv verksamhet, och arbetet domineras av
nursing och curing. Även där har vidareutbildningar kommit att bli allt viktigare, och sjuksköterskorna är den grupp som varit i centrum för utförandet av vården. Bildandet av operationscentrum kom att höja specialiseringsgraden ytterligare och den tekniska nivån på vården blev då allt mer
central. Inköp av modern teknik, översyn av redan använd teknik och uppföljningen av hur teknik används är områden som prioriteras högt för hur
det omvårdande arbetet ska utföras. Teknik utvecklas i allt snabbare takt
och i en verksamhet där säkerheten för patienten är viktigast är uppdateringen av tekniken ett måste. Att lära upp alla anställda i samma takt som
tekniken utvecklas är därför en stor utmaning för verksamheter av detta
slag. Personalen blir specialister och ska kunna kombinera teknik och omvårdande arbete på ett bra sätt. Genom att sjuksköterskornas arbetsuppgifter ofta har inslag av curing tenderar också arbetets status att höjas.
Diskussioner och problematiseringar omkring könsarbetsdelning vid
avdelningen har visat sig vara obefintliga områden om vi jämför med det
utrymme arbetets planering och ekonomin fått. Vid de två avdelningarna
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har det också varit svårt att ta fram könsuppdelad personalstatistik före
1990. Det kan tolkas som att intresset för vem som utfört arbetet varit svagt.
Under 1990-talet har emellertid frågor om jämställdhet och kön börjat diskuteras även inom sjukvården, vilket har lett till att uppgifterna blivit mer
detaljerade.
I diagram IV.3.1 visas hur andelen män inom respektive yrkeskategori
vid de två jämförda klinikerna förändrats mellan 1990 och 2000. Diagrammet visar att andelen manliga läkare vid geriatriken minskat sedan 1990,
vilket i sin tur innebär att kvinnornas andel ökade från ungefär 25% till 58%
år 2000. Vid operationscentrum är andelen manliga läkare fortsatt hög även
om det även där skett en förändring. Där har den manliga andelen minskat
från 70% år 1990 till 65% år 2000. Att männen fortsätter dominera kan vara
ett uttryck för statusfyllda arbetsuppgifter. Diagrammet uttrycker också
den könsordning som råder mellan de två läkarkompetenserna, och det är
också ett uttryck för såväl en vertikal fördelning mellan läkare i organisationen, som en horisontell fördelning mellan läkare på de två avdelningarna.
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Diagram IV.3.1 Andelen män inom olika yrken vid geriatriskt centrum
och operationscentrum 1990-2000

80
70
60
50
1990
1995
2000

40
30
20
10

n
at
er
op
en
äd

i tr

rs

sb

te

rd

kö
sj

uk

vå

rs
de
un

io

n
ra
pe
ro
ko

or
sk
er
öt
sk
uk
sj

rd
vå
uk
sj

t io

n
at
er
op

er
op
re
ka

sb

lä

en
äd
i tr

io

n
io
at

tri
ria
ge

er
rg
ko
rs
te
kö

rs
de
un

ke

n
tr i
ia

tr i
r ia
ge
or
sk

er
öt
sk
uk
sj

ke

n
ke

n
ke
tr i
r ia
ge
re
ka
lä

n

0

Anm: det totala antalet anges i Appendix L.
Källa: Västerbottens läns landsting.

Beträffande andelen manliga sjuksköterskor vid geriatriken är den låg jämfört med andelen män som arbetar som sjuksköterskor vid operationscentrum. Inom geriatriken är den kvinnliga sjuksköterskedominansen däremot
stor, och det kan också vara en förklaring till yrkets lägre status. Nursinguppgifternas förändring till att även omfatta caring är även det viktigt i
sammanhanget. Även detta kan vara ett uttryck för vilka av sjuksköters-
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kornas arbetsuppgifter som tenderar att vara mer statusfyllda än andra i
sjukvården. Här kan även den högre andelen teknik på operationscentrum
och IVA vara en viktig förklaring, eftersom teknik tenderar att kopplas
samman med mer statusfyllda arbetsuppgifter.
Bland de övriga vårdyrkena dominerar kvinnorna även om andelen
manliga undersköterskor är högre vid operationscentrum än vid geriatriken. En förklaring kan vara att även dessa caring-arbeten uppvärderas något i relation till den teknik som används i arbetet.
Att andelen män vid operationscentrum är störst inom yrkena läkare
och sjuksköterskor kan kopplas samman med teknikinnehåll i arbetsuppgifterna och specialiseringsgraden, samt vårdtypens vertikala position i
sjukhusets organisation. Diagrammet visar att det totalt sett vid geriatriskt
centrum är få män anställda, vilket antagligen beror på att arbetet i många
fall består av curing-, nursing- och caring-uppgifter utan koppling till medicinsk teknik.
En slutsats som kan dras av detta, i och för sig begränsade material, är
att sjukvårdens könsarbetsdelning är väldigt traditionell. Det vill säga
kvinnor arbetar som undersköterskor och sjuksköterskor och män som läkare. Det har emellertid börjat ske förändringar inom delar av vårdarbetet.
Män har i större utsträckning än tidigare börjat arbeta som sjuksköterskor
inom den teknikintensiva sjukvården. Normen för vad som betraktas som
manliga egenskaper tycks även inom vården bygga på närhet till tekniken.
Detta tenderar också att skapa en ny könsordning inom den teknikintensiva
vården där manliga läkare arbetar nära manliga sjuksköterskor. Att tala om
en maskuliniseringsprocess inom olika yrken och delar av vårdarbetet är
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emellertid att dra för grova slutsatser. Det som istället sker är en förändring
som skulle kunna kallas för en dual könsomordning.
Inom den geriatriska vården sker en något annorlunda förändring. Där
är de kvinnliga läkarna vid 2000-talets ingång fler än de manliga, vilket är
en något annorlunda könsordning än för bara tio år sedan.56 Utvecklingen
tyder emellertid på att det även inom geriatriken sker en långsam förändring av könsordningen. Uttrycket för detta är att kvinnor oavsett yrke dominerar inom den arbetsintensiva vården.
I könsomordningens kölvatten följer även att vissa vårdarbeten tenderar att bli mer statusfyllda än andra. Bärare av kunskapen om caring i denna
könsomordning är fortfarande kvinnorna, vilket innebär att de också bär
upp normen för vem, eller vilket kön det är som ska utföra caringuppgiften. Den omvända situationen råder för delar av nursing där män
börjat bära normen för de nursing-uppgifter som har inslag av kontroll, precision och teknikanvändning. Följden blir att kvinnorna fortsätter utgöra
normen för vilka som ska utföra de arbetsuppgifter som brukar betraktas
som traditionella i vårdarbetet.
Inom området curing, eller läkaryrket bär männen av tradition kunskapen inom den teknikintensiva sjukvården, vilket också verkar fortsätta.
De arbetsintensiva curing-arbetet har däremot börjat kopplas samman med
kvinnor.
Sjukvårdens könsomordning är med andra ord ganska komplex. Det
sker förändringar av könsarbetsdelningen både vertikalt och horisontellt.
Denna utveckling sker emellertid samtidigt som den ursprungliga köns56

Se Appendix N.
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kodningen i vissa fall hålls konstant. På så sätt råder det även en oföränderlighet beträffande könsmaktordningen inom delar av vårdarbetet. När dessa förhållanden också kopplas samman med arbetets status tenderar de
manliga sjuksköterskorna att vara pådrivande i könsomordningen. Om detta är mönster som också går att koppla samman med de arbetsuppgifter
som utförs på vårdavdelningarna ska närmast diskuteras.

3.3 Könsarbetsdelning uttryckt i curing, nursing och caring vid geriatriskt
centrum och operations centrum under 1990-talet
Att dra tydliga gränser mellan arbetsuppgifter och yrke har inte varit enkelt
i denna undersökning. Det har dock varit ännu svårare att sätta samman
detta med kön. För att på något sätt ändå visa att det finns olikheter mellan
de två vårdprocesserna, som här specialstuderats. Jag har valt att visa hur
antalet kvinnor och män förändrats och om detta sker i relation till det tre
arbetsuppgifterna curing, nursing och caring vid geriatriken och operations
centrum, se figur IV.3.2 och IV.3.3. Uppgifterna om antalet anställda vid de
två klinikerna är hämtade från landstingets personaldatabas. I diskussionen
av figurerna har jag valt att tolka utvecklingen före och efter 1995. För att
visa på yrkenas koppling till de olika arbetsuppgifterna har jag också valt
att behandla varje yrke separat.
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Figur IV.3.2 Arbetsuppgifternas fördelning på kön vid geriatriskt centrum 1990-2000.
Läkare
Curing
Diagnostisering
Ordinationer
Beslut om behandling
Beslut om fortsatt behandling
Beslut om när behandling ska avbrytas
Totalt män kvinnor
1990 11
7
4
1995 11
4
7
2000 21
9
12
-/+ +10 +2
+8

Sjuksköterskor
Nursing
Medicinskt ansvar
Patient ansvar
Verkställande av ordinationer och behandling
Arbetsledning
Vårdplanering
Ekonomiansvar
Provtagningar
Sårvård
Omläggningar
Kontakter med öppenvård, kommuner, anhöriga.
Planering av patienternas hemgång
Totalt män kvinnor
1990 47
5
42
1995 48
3
45
2000 90 10
80
-/+ +53 +5
+38

Undersköterskor/biträden
Caring
Patientvård
Matningar
Sängbäddning
Totalt män kvinnor
Uskor
1990 75
4
71
1995 117
11
106
2000 72
6
66
-/+ -3
+2
-5
Bitr.
1990 121 14
107
1995 10
0
10
2000 39
5
34
-/+ -82
-9
-73

Vid geriatriken ökade antalet undersköterskor med 42, varav 6 män fram
till 1995. Därefter minskade emellertid antalet undersköterskor med 45,
varav 5 män, fram till år 2000. För sjukvårdsbiträdena var minskningen
fram till 1995 ännu större när 111 biträden, varav samtliga män som arbetade som biträden då försvann. Mellan 1995 och 2000 ökade antalet sjukvårdsbiträden med 29, varav 5 män. Det fanns år 2000 totalt 72 underskö-
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terskor, varav 6 män, och 39 sjukvårdsbiträden varav 5 män andställda vid
geriatriken. Utvecklingen visar en total personalminskning med 85 personer sedan 1990.
Beträffande sjuksköterskorna ökade det totala antalet med 1, men
männen minskade med 2 mellan 1990 och 1995. Mellan 1995 och 2000 ökade sjuksköterskornas antal med 52, varav 7 var män. År 2000 fanns det 90
sjuksköterskor, varav 10 män, anställda vid geriatriken. Antalet sjuksköterskor har därmed ökat med 53 sedan 1990.
Antalet läkare var oförändrat mellan 1990 och 1995, däremot förändrades relationen i antal mellan kvinnor och män. Av 11 läkare var 7 män och
4 var kvinnor år 1990. Den situationen var den omvända år 1995, dvs. 7
kvinnor och 4 män. Efter 1995 ökade antalet läkare med 10 och det arbetade
21 läkare vid geriatriken år 2000. Av dessa var 12 kvinnor och 9 var män.
Kvinnorna dominerar numera som läkare vid geriatriken.
Sammanfattningsvis kan vi se att kvinnodominansen vid geriatriken är
stor. År 2000 arbetade totalt 192 kvinnor och 30 män vid geriatriken. Det
verkar som att både curing- och nursing-arbetena vid geriatriken har innehåll som tilltalar kvinnor. Ändå verkar det som att nursing-uppgifterna i
vissa delar fått mer inslag av specialisering som också tilltalar männen.
Vi kan skönja fyra tydliga utvecklingsdrag beträffande arbetsuppgifter och
kön på geriatriken. För det första tyder den stora minskningen av antalet
undersköterskor och sjukvårdsbiträden på att traditionella caring-uppgifter
blivit inbakade i andra yrkeskategoriers arbetsuppgifter. För det andra verkar caring-arbetet vid geriatriken ha inslag som tilltalar kvinnor i större utsträckning än männen, vilket också männens låga antal tyder på.
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Vid geriatriken har antalet anställda under en tio års period minskat med
totalt 32 personer. Den största minskningen har skett bland undersköterskor och sjukvårdsbiträden (-85st). Antalet sjuksköterskor har under inte
ökat i samma utsträckning (+53st). Vi kan därför anta att stora delar av caring-arbetet lagts över på sjuksköterskorna som arbetar kvar. Det stämmer
också väl överens med den kritik som personalen haft i fråga om att arbetsbördan blivit tyngre. Vi ska se vilka mönster som framträder vid operations
centrum under 1990-talet.

Figur IV.3.3 Arbetsuppgifternas fördelning på kön vid operations centrum 1990-2000.
Läkare
Curing
Diagnostisering
Ordinationer
Beslut om behandling
Beslut om fortsatt behandling
Beslut om när behandling ska avbrytas
med mera
Totalt män kvinnor
1990 44
32
12
1995 30
22
8
2000 49
34
15
-/+ +5
+2
+7

Sjuksköterskor
Nursing
Medicinskt ansvar
Patient ansvar
Verkställande av ordinationer och behandling
Arbetsledning
Vårdplanering
Ekonomiansvar
Provtagningar
Preoperativvård
Interaoperativvård
Postoperativvård
Totalt män
kvinnor
1990 134
27
107
1995 236
41
195
2000 222
39
183
-/+ +88 +12
+76

Undersköterskor/biträden
Caring
Patientvård
Sängbäddning
Sårvård
Omläggningar
Totalt män kvinnor
Uskor
1990 155
9
146
1995 198
13
185
2000 158
7
151
-/+ +3
-2
+5
Bitr.
1990 12
2
10
1995 24
0
24
2000 14
1
13
-/+ +2
-1
+3
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Även här var kvinnodominansen bland de anställda stor år 2000. Av 434
var 362 kvinnor och 81 var män. Könsarbetsdelningen ser därmed något
annorlunda ut än vid geriatriken. Vid operations centrum minskade antalet
undersköterskor med 43 fram till 1995, antalet män ökade dock med 4. Efter
1995 fortsatte minskningen med 40, varav 6 var män. Antalet sjukvårdsbiträden minskade fram till 1995 med 12, av dessa var 2 män, dvs. alla män
som då arbetade som biträden. Efter 1995 ökade emellertid antalet sjukvårdsbiträden med 10, varav 1 man. År 2000 arbetade det totalt 158 undersköterskor, varav 7 män, och 14 sjukvårdsbiträden, varav 1 man, vid operations centrum.
Beträffande sjuksköterskorna ökade deras antal med 102 personer,
varav 14 män, fram till 1995. Efter 1995 minskade antalet sjuksköterskor
med 14 (männen minskade med 2). År 2000 arbetade det 222 sjuksköterskor
vid operations centrum, 183 kvinnor och 39 män.
Läkarna minskade med 14 tjänster före 1995, av dessa var 10 män och 4
kvinnor. Efter 1995 ökade antalet läkare med 19, varav männen ökade med
14 och kvinnorna med 7. År 2000 arbetade det 49 läkare på operations centrum, 15 kvinnor och 34 män.
Att det caring-arbete som utförs i den teknikintensiva vården skulle innehålla annorlunda arbetsuppgifter än vid geriatriken tyder inte könsarbetsdelningen på. Männen verkar inte tilltalas av caring-arbete även om det
är på operations centrum. Beträffande sjuksköterskorna arbetade år 2000
fler män vid operations centrum än vad fallet var vid geriatriskt centrum.
Det kan vara ett uttryck för att nursing-uppgifterna har annorlunda inslag
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och har närmat sig curing-arbetet i större utsträckning än vad det är vid geriatriken.
Beträffande läkarna vid operations centrum var antalet manliga mer än
dubbelt så stort som kvinnliga år 2000. Det kan vara ett tecken på vårdens
vertikala könsarbetsdelning, dvs. curing-arbetets högre specialisering och
koppling till tekniska inslag tenderar att höja arbetets status.
Figurerna ovan visar att det schematiskt går att koppla arbetsuppgifterna curing, nursing och caring till kön. Figurerna illustrerar således en vertikal könsarbetsdelning i vården. Män tenderar att arbeta i större utsträckning med både curing och nursing inom den teknikintensiva vården. I den
arbetsintensiva vården är emellertid kvinnodominansen nästan total, vilket
i sin tur tyder på att det där finns curing- och nursing –uppgifter som tilltalar kvinnor eller som inte tilltalar männen. Könsarbetsdelningen vid båda
avdelningarna visar att män, oavsett var i vårdprocessen det är, inte arbetar
inom caring-arbetet. Det är ett område som oavsett vårdtyp verkar vara förbehållet kvinnorna. Resultatet ovan visar att det börjat ske en könsomordning i sjukvården, i vilken männen tenderar att arbeta med tekniska nursing-uppgifter och kvinnorna med arbetsintensiva curing-uppgifter.
När män arbetar som sjuksköterskor gör de det främst inom den teknikintensiva vården. Ett tydligt exempel på att männens andel minskar ju
längre från den specialiserade vården man kommer är inom skolsköterskeyrket där endast 2 % av de yrkesarbetande är män. Detta mönster framträder även inom läkaryrket där drygt 81% ledningsansvariga läkare och chefsöverläkare är män. Inom gruppen inte specialistkompetenta läkare är
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männens andel bara 51%.57 Det blir ännu tydligare inom gruppen företagsläkare och skolläkare där männens andel endast är 46%.58 Såväl den horisontella som den vertikala könsindelningen visar sig inom dessa båda yrken och männen tenderar att arbeta inom chefspositioner av olika slag.
Kvinnorna är därmed underordnade männen även inom sjukvården trots
att de både dominerar i antal, och att de har den professionella utbildning
som krävs i yrket. Konstateras kan att vårdarbetets innehåll och status i
vårdorganisationen har en mycket stor betydelse för männens representation. Här får slutligen barnsköterskeyrket visa detta inom vilket endast
0,8% män arbetar. 59
Sjukvårdens ökade specialisering kan till viss del förklara att olika typer av sjuksköterskeuppgifter också har olika könskod. När den svenska
sjukvården ”moderniserades” under 1980-talet blev avancerad medicinsk
teknik en viktig del i vården. Detta ändrade vårdens organisation och innehåll men också arbetsuppgifterna i det traditionella sjuksköterskearbetet.
Arbetsuppgifternas förändring kom att påverka relationerna mellan olika
yrkeskategorier. Detta har också påverkat relationerna mellan olika delar i
vårdarbetet och därmed även interaktionen mellan olika yrkeskategorier.
Hos personalen finns det en uppfattning om att olika vårdtyper också har
olika status och beroende på inom vilken specialitet man arbetar värderas
samma arbetsuppgifter på olika sätt. Högst status är att arbeta som sjuksköterska på thorax, medan ett sjukvårdsbiträde på geriatriken har lägst status.
Följande citat speglar en bild som finns hos delar av vårdpersonalen.
Hälso- och sjukvårdsstatsikt årsbok 2001 tabell, 16, s.146ff.
Ibid.
59 Ibid.
57
58
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”Genomgående så är det finare ju längre bort man befinner sig från patienten. Det finaste är att arbeta med patienten när denna är sövd.”60
Sjukvårdens prioriteringar och tydliga gränsdragning för vad sjukvård ska
vara har under 1990-talet förstärkt statusskillnaderna mellan olika typer av
vårdarbeten. Det leder till att arbetsuppgifter som kopplas till teknik ges
högre status än de vårdarbeten som sker nära patienten.61 Att sjuksköterskeyrket fått en dual könsordning påverkar också var i hierarkin män väljer
att arbeta. Valet visar att det är vanligare att män väljer att jobba på IVA,
nära tekniken och med sovande patienter.62
Ytterligare en utvecklingstendens är att sjukvårdens förändringar påminner mycket om den förändring som tidigare skett inom industrin. I industrin innebar teknisk utveckling ofta att tekniskt avancerade arbeten avsattes för männen och att kvinnors arbeten skedde vid sidan av tekniken
eller med ”enklare” teknik som inte krävde specialistkunskaper. För kvinnorna innebar detta att deras arbeten ofta var styrda av vad tekniken inte
klarade av, och deras arbete blev därmed underordnade vad maskinen
kunde göra. De manliga arbetena var friare men de var också högre i hierarkin än vad de kvinnliga arbetena var. Den vertikala könsordningen blev
genom detta tydlig. Att detta också är utvecklingstendenser som sker i
sjukvården är tydligt. Trots de förändringar som skett under 1990-talet är
sjuksköterskeyrket fortfarande dominerat av kvinnor, vilka utgör 90%.

Robertsson & Pingel (1996a) s 42.
Robertsson & Pingel (1996c) s10ff.
62 Strömberg (2000).
60
61
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Sammanfattningsvis visar det sig att vårdprocessen vid de två här undersökta klinikerna förändrats på flera och avgörande sätt. Ett tydligt uttryck
för det är att antalet anställda vid operations centrum var mer än dubbelt så
stort som vid geriatriskt centrum år 2000. Det innebär också att sjukvårdens
arbetsdelning blivit allt viktigare för att den vård som ges till patienterna
ska fungera. Antalet anställda har minskat med totalt 32 och ökat med nästan 100 anställda på IVA på tio år. I den processen har de som arbetar i de
olika vårdtyperna också fått nya arbetsuppgifter, vilket förändrat relationerna mellan curing, nursing och caring. Det visar sig också att den medicinska tekniken är en viktig orsak bakom förändringarna. Sjuksköterskearbete som sker med teknik har blivit mer orienterad mot curing och arbete
som sker när patientens dagliga vård har blivit mer riktad mot caring. Tydligt är att för sjuksköterskeyrket har produktionsprocessens förändring förstärkt bilden av att deras arbetsuppgifter ser olika ut beroende på var i organisationen de arbetar. Där har också sjukhusets egen prioriteringsordning lett till att olika arbetsuppgifter fått olika status beroende på vilken
vård som utförs. Arbetets status uttrycks som att det sjuksköterskearbete
som fått inslag av curing värderas högre än det sjuksköterskearbete som har
inslag av caring.
Ett viktigt område som inte har diskuterats här är hur arbetsuppgifterna i de två verksamheterna fördelats mellan kvinnor och män. En annan
viktig fråga är om statusen på olika vårdarbeten kan påverka arbetsuppgifternas könskodning, och om detta även kan påverka vårdens könsordning.
Om detta är en utveckling som kommer att förstärkas under 2000-talet är en
fråga som framtida forskningsprojekt får undersöka.

231

SAMMANFATTANDE SLUTDISKUSSION
Denna studie har visat att svensk sjukvårdssektor och sjukhusvård genomgått stora och på många sätt genomgripande förändringar sedan 1960-talet.
Det har skett inom ramen för tre övergripande institutionella förändringar.
För det första innebar sjukvårdslagens tillkomst 1962 att landstingen
kom att få ett ökat ansvar för folkhälsan, vilket omfattade både en ökning
av sjukvårdsinsatser och av det ekonomiska ansvaret. Utbyggnaden av regionsjukvården och de nio specialiserade regionsjukhusen blev den organisation inom vilken specialiserade sjukvården skulle utföras.
För det andra kom begreppet hälsa att omdefinieras i och med hälsooch sjukvårdslagen 1983. Det innebar att sjukvården inte enbart skulle ha
ansvar för att behandla sjukdomar utan också för att förebygga sjukdomar
hos befolkningen. Det skedde samtidig som staten valde att införa Dagmarreformerna. Sammantaget innebar det ett nytt sätt för sjukvården att prioritera mellan olika vårdinsatser. För sjukhusen innebar detta tydligare riktlinjer för vad det var för vård som just dom skulle bedriva och prioritera före
andra.
Under 1990-talet kom sjukvårdens ramar att förändras ytterligare.
Sjukvård blev verksamhet som tydligare än tidigare skedde i öppna vårdformer vid vårdcentraler, som sluten vård vid universitetssjukhus och ute i
kommunerna.
Den tredje institutionella förändringen var ädel- psykädel- och handikapp reformerna som infördes mellan 1992 och 1995. Eftervården för långvarigt sjuka patienter flyttades genom detta från sjukvården till kommunerna. Konvalescenterna omfattades därmed inte på samma sätt som tidi-
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gare av hälso- och sjukvården. Genom detta kom dessa vårdinsatser att lyftas bort från sjukvårdens ansvarsområde. Trots att vården rationaliserades
hårt, ledde det inte till att sjukvårdens andel av offentliga sektorn minskades, andelen låg på 51% år 2000.
En förklaring till detta var effekterna av de tre vårdreformerna. Vid de
tidigare förändringarna 1962 och 1983 hade vårdansvaret förts över från
staten till landstingen, mellan institutioner med vana av sjukvård. Under
1990-talet kom ansvaret för olika vårdområden att föras över från landstingen till kommunerna. För kommunerna innebar detta en verksamhet
med helt nya ansvarsområden. Effekterna för sjukvården var att gamla,
psykiskt sjuka och handikappade människors vårdbehov inte minskade
bara för att kommunerna fick ansvaret för deras eftervård. Ansvaret för att
vårda deras sjukdomar och åkommor kom ändå att läggas på sjukvården.
Att vårdbehovet var stort tyder också ökningen av antalet vårdtillfällen på.
År 2000 var antalet vårdtillfällen uppe på 1,5 miljoner. Det skedde
samtidigt som sjukdomspanoramat hos befolkningen förändrades. Där kom
de välfärdsrelaterade sjukdomarna att stå för en stor del av ökningen, samtidigt som sjukdomarna blev fler innebar också den medicinska utvecklingen att det blev möjligt att upptäcka sjukdomarna tidigare. I takt med detta
kom också andelen äldre äldre, de över 80, att öka från 3,3 till 5,1% mellan
1985 och 2000. Dessa förändringar skedde samtidigt som antalet vårdplatser år 2000 endast var en tredjedel av antalet 1960.
Sjukvårdens förändringar har också gett effekter för verksamheten.
Arbetsprocessen har förändrats inom ramen för olika organisationsmodeller och val av arbetsdelning. Det har skett genom att organisera om arbets-
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uppgifterna curing som utförs av läkare, nursing som utförs av sjuksköterskor och caring som utförs av undersköterskor och sjukvårdsbiträden. Tre
olika vårdtyper har också vuxit fram, vilka grovt sett kan delas in i teknintensiv-, blandad-, och arbetsintensiv vård. De olika vårdtyperna karaktäriseras av att de har olika inriktningar och roll i vårdkedjan. Den teknikintensiva vården utförs med hjälp av en hög grad teknik i arbetet, och arbetet
präglas av exakthet och precision. Det kan vara vård som intensivvård eller
operationsvård. Den blandade vården är den vårdtyp där tekniken används om patienttillstånd och sjukdom kräver det. Det kan vara medicinska- eller ortopediska vårdavdelningar. Den arbetsintensiva vården är den
vårdtyp där den tekniska nivån är låg. Det kan vara geriatriska- eller rehabiliterade vårdavdelningar.
Delar av vårdarbetet har därför förblivit väldigt praktiskt medan andra
genom tillkomsten av medicinsk teknik i större utsträckning mekaniserats.
Teknikanvändningen ser också väldigt olika ut beroende på var i vårdprocessen vårdarbetet sker. Det har förändrat innehållet i delar av arbetsuppgifterna, och har skapat nya relationer mellan olika vårdyrken. I den vertikala indelningen mellan olika vårdyrken är sjuksköterskor i mellanposition.
Det är också det yrke som är representerat i alla vårdtyper. Sjuksköterskeyrket är därför det yrke som tydligast påverkats av sjukvårdens förändringar.
Sjukvården har specialiserats, vilket till viss del förklara att olika typer
av sjuksköterskeuppgifter också ändrat könskod. När den svenska sjukvården ”moderniserades” under 1980-talet, blev en avancerad medicinsk teknik en viktig del i vården. Detta ändrade vårdens organisation och innehåll
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men också arbetsuppgifterna i det traditionella sjuksköterskearbetet. Arbetsuppgifternas förändring kom att påverka relationerna mellan olika yrkeskategorier. En följd av detta har blivit att samma arbetsuppgifter tenderar att värderas på olika sätt inom olika vårdtyper. Det innebär att curing,
nursing och caring fått olika status beroende på om arbetet utförs i den teknikintensiva eller den arbetsintensiva vården.
I den teknikintensiva vården, som ofta också är den första länken i
vårdkedjan, är det curing-uppgifterna som dominerar. Curing utförs av läkare som ställer diagnos och beslutar om behandling. Därefter är det sjuksköterskor som verksställer ordinationerna genom sina nursing-uppgifter.
Efter avslutad vård inom den teknikintensiva vårdtypen tar andra delar av
vårdkedjan vid. Beroende på sjukdom och behandlingsförlopp kan det vara
den blandade vården eller den arbetsintensiva vården. I den arbetsintensiva vården sker nursing-uppgifter och caring-uppgifter parallellt, men nursing-arbetet är överordnat caring. Därefter tar curing-arbetet vid igen och
beslutar om när patienten är medicinskt färdigbehandlad och ska lämna
sjukhuset. Den horisontella fördelningen av vårdarbetet blir tydligt genom
arbetsdelningen, liksom i den vertikala arbetsdelningen som baseras på de
olika yrkenas ansvar i processen.
Vårdprocessen har också förändrats vertikalt. I den processen har de
som arbetar i de olika vårdtyperna fått nya arbetsuppgifter, vilket förskjutit
positionerna mellan curing, nursing och caring. Det visar sig att den medicinska tekniken är en viktig orsak till förändringarna.
För sjuksköterskearbetet har det lett till att uppgifter som sker med
teknik har blivit mer orienterade mot curing och arbeten som sker nära pa-
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tientens dagliga vård har blivit mer riktade mot caring. Tydligt är att produktionsprocessens förändring förstärkt bilden av att sjuksköterskeyrkets
arbetsuppgifter ser olika ut beroende på var i processen de utförs. Där har
också sjukhusets egen prioriteringsordning lett till att olika arbetsuppgifter
fått olika status beroende på i vilken vårdtyp de utförs. Det sjuksköterskearbete som fått inslag av curing värderas högre än det sjuksköterskearbete
som har inslag av caring.
Sjukvårdens prioriteringar och tydliga gränsdragning för vad sjukvård
skulle vara kom under 1990-talet att förstärka statusskillnaderna mellan
olika typer av vårdarbeten. I den processen har arbetsuppgifter som kopplas till teknik givits högre status än de vårdarbeten som sker nära patienten.
Vårdprocessens vertikala förändring har också lett till en förändring av
sjukvårdens könsarbetsdelning, vilket skett samtidigt som det skapats en
ny könsordning mellan olika vårdyrken. Det betyder att det skapats olikheter mellan de curing-, nursing- och caring-uppgifter som utförs i de olika
vårdtyperna, medan skillnaderna inom samma vårdtyp är små. Där har
sjuksköterskeyrket tenderat att få en dual könsordning. Det påverkar var i
processen manliga och kvinnliga sjuksköterskor arbetar. Män tenderar att
arbeta med både curing och nursing i den teknikintensiva vården, men inte i
den arbetsintensiva vården. I den arbetsintensiva vården är emellertid
kvinnodominansen nästan total och där är det kvinnor som dominerar
inom både curing, nursing och caring. Sjukvårdens könsarbetsdelning visar
att män, oavsett var i vårdprocessen de arbetar inte är verksamma inom caring-arbetet. Det är ett område som oavsett vårdtyp verkar vara förbehållet
kvinnorna.
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Den könsomordning som sker i sjukvården har lett till att männen tenderar
att arbeta med tekniska nursing-uppgifter och kvinnorna med arbetsintensiva curing-uppgifter. Vårdarbetets innehåll och status i vårdorganisationen
har därmed en mycket stor betydelse för männens representation i de olika
vårdyrkena. Denna studie visar att det är vanligare att män väljer att jobba i
den teknikintensiva vården, nära tekniken och med sovande patienter.
Sjukvårdens förändringar påminner, beträffande både arbetsdelningen
och arbetsprocessen, mycket om de förändringar som tidigare skett inom
industrin. I industrin innebar teknisk utveckling att produktiviteten ökade i
takt med att arbetet mekaniserades. I den förändringen kom de tekniskt
avancerade arbetena att avsättas för männen och kvinnors arbeten skedde
vid sidan av tekniken eller med ”enklare” teknik som inte krävde specialistkunskaper. För kvinnorna innebar detta att deras arbeten ofta var styrda
av vad tekniken inte klarade av, och deras arbete blev därmed underordnade vad maskinen kunde göra. De manliga arbetena var friare men de var
också högre i hierarkin än vad de kvinnliga arbetena var. Arbetsdelningens
vertikala könsordning blev genom detta tydlig. Industriarbetet dominerades av män och kvinnor var med sin minoritet avvikande. I sjukvården
dominerar emellertid kvinnorna, men trots det visas det att män väljer arbetsuppgifter högre upp i den vertikala arbetsdelningen och könsordningen i arbetets olika delar blir därmed tydligt.
Det går med andra ord att jämföra sjukvårdens omvandling med industrin ur ett generellt ekonomisk-historiskt perspektiv. Efter 1962 har vården
börjat domineras av storskalighet och massproduktion, vilket liknar de rationaliseringstendenser som redan ägt rum i varuproduktionen. Liksom att
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tekniken i industrin ledde till förändrade produktionsprocesser har den
medicinska tekniken varit central för utvecklingen av olika specialistinriktningar i sjukvården. Den medicinska teknikens utveckling har också haft
betydelse för hur olika arbetsuppgifter och vårdkedjan förändrats. Med en
vertikalt förändrad arbetsdelning och standardiserade behandlingsmetoder
har sjukvården kommit att sätta priser på vad varje vårdande insats kostar.
Genom att köpa och sälja tjänster mellan kliniker och mellan sjukhus har
sjukvården skapat en konkurrerande markand mellan olika vårdtyper.
Det finns likheter men det finns naturligtvis också skillnader mellan
sjukvården och industrin. Den avgörande skillnaden mellan sjukvården
och industrisektorn har varit att sjukvårdens verksamhet bygger på att
hjälpa människor att bli friska, medan industrins mål varit att i konkurrens
skapa vinster. Sjukvårdens utveckling under de sista 20 åren visar emellertid att den skarpa skiljelinje som funnits mellan varuproduktion och vårdproduktion sakta börjat luckras upp. Det innebär att vårdens förändringar
måste fortsätta att diskuteras och kanske måste vi även börja definiera om
vårdprocessens innehåll, liksom normen för vad vårdarbete är.
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Concluding English summary
This study has shown that the Swedish Health Service sector and hospital
care have undergone great, and in many ways sweeping changes, since the
1960s. These changes have occurred under three comprehensive institutional changes.
The first institutional change involved the passing of the Medical Services Act in 1962 which entailed that the county councils were given increased responsibility for public health, something that included an increase in medical services and additional financial responsibility. Expansion of regional medical care and the nine specialized regional hospitals
provided the new organizational framework in which the specialized medical care would be performed.
Next, the concept of health was redefined in the Health and Medical
Services Act of 1983. Essentially it meant that hospital care would not only
be responsible for the treatment of diseases, but that it should also strive to
prevent diseases in the general population. This occurred at the same time
that the government introduced the Swedish Dagmar Reform. Generally,
this was a new way that hospital care could establish priorities between
various forms of treatment. Moreover, this provided hospitals with clearer
guidelines for what type of medical treatment they should provide and
what the priorities were.
During the 1990s the reference frames for medical care continued to be
changed. Medical care became measures that more clearly than before were
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performed more as outpatient care at health care centers, and in hospital
treatment at university hospitals and out in the municipalities.
The third institutional change was the implementation of several reforms between 1992 and 1995: namely, the ÄDEL-reform, the psychiatry
reform and the handicap reform. This change resulted in a transfer of aftercare for long-term ill patients from hospital care provided by the county
councils to the municipalities. The convalescent patients were subsequently
not included in medical care as previously. In this manner, care measures
were no longer an area of responsibility for hospital care. Although streamlining health and medical care operations was intense, the percentage of
care in the public sector was not reduced. The percentage remained at 51%
in 2000.
One explanation of this situation was the impact of the three health and
medical care reforms. In the earlier reforms of 1962 and 1983, the responsibility for medical care had been transferred from the state to the county
councils, to institutions that were accustomed to medical care. Once again,
during the 1990s, the responsibility was transferred, but this time it was
from the county councils to the municipalities. This meant that the municipalities became responsible for areas that were completely new to them.
The medical care needs of the elderly, the mentally ill, and the disabled did
not decrease just because the responsibility for their after-care had been
shifted to the municipalities. The responsibility for the treatment of their
diseases and illnesses was still placed on the medical service. That the need
for medical service was great was also indicated by an increase in the number of medical care events.
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In 2000, the number of medical care events was up to 1.5 million. This occurred at the same time that the population’s panorama of diseases
changed. Here, much of the increase was due to affluence-related diseases,
and at the same time as diseases increased it also meant that developments
in medicine made it possible to discover diseases earlier. In addition to this,
the percentage of the elderly, those over 80 years, increased from 3.3% to
5.1% between the years 1985 and 2000. These above changes occurred while
the number of beds decreased, which is to say that in 2000 there was only a
third of the number of beds available as compared with 1960.
The changes in hospital care have also had effects on work. The operational process has been altered under different organizational models and
divisions of labor. This has been accomplished by reorganizing job tasks:
curing, which is performed by doctors; nursing, which is done by nurses;
and caring, which is attended to by assistant nurses and nurse’s aids. Three
different types of treatment have also developed that can roughly be divided into three types of care: technique-intensive care, mixed care and labor-intensive care. The different kinds of care are characterized by the fact
that they have different aims and roles in the care chain. The techniqueintensive care is carried out with a high degree of technology and exactness
and precision characterize the work. Examples are intensive care and operating care. Mixed care is the type of care that uses technology if the condition and illness of the patient so requires. This can be medical or orthopedic
wards. The labor-intensive care is the type of care that is required when the
technical level is low, examples being the geriatric or rehabilitative wards.
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Some areas of the nursing practice have subsequently become very practical
while others have been, for the most part, mechanized, due mainly to the
advent of medical technology. The use of technology in the nursing process
varies greatly depending on where in the process the nursing is practiced.
This has altered the contents of work tasks and it has developed new connections within the caring profession. Nursing has a middle position in the
vertical structure between different caring professions. It is also the job that
is represented in all types of care. The nursing profession is therefore the
one job that has been most clearly affected by the changes that have occurred in medical service.
Hospital care has become more specialized, something, which to a certain degree, explains why different types of nursing tasks have also
changed gender codes. When the Swedish medical service was ‘modernized’ during the 1980s, advanced medical technology became an essential
part of care. This in turn changed not only the organization and contents of
medical service, but it also altered the traditional work tasks of the nurses.
This change in the work tasks affected the connections with other professional categories. As a consequence, the same work tasks tend to be rated
differently depending on the type of nursing. This means that curing, nursing and caring can have different status depending on whether the work
task is performed in technique-intensive or labor-intensive care.
In technique-intensive care, which is often the first link in the care
chain, it is the curing tasks that are dominant. Curing is performed by doctors who make the diagnosis and decide on treatment. Afterward, the
nurses implement the decision through their nursing tasks. Upon comple-
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tion of care in the technique-intensive type of nursing, the next part of the
care chain begins. It can either be mixed care or labor-intensive care, depending on the illness and the course of treatment. In the labor-intensive
care, the nursing tasks and the caring tasks are carried out in parallel, but
the nursing task is superior to caring. Subsequently, the caring task takes
over again and determines when the medical treatment is completed and
the patient can be discharged from the hospital. The horizontal division of
nursing tasks becomes clear when the division of labor is considered and,
as in the vertical division of labor, it is based on the degree of responsibility
the jobs have in the process.
The nursing process has changed vertically as well. In the process those
who work in the different types of nursing have gotten new work tasks,
which have shifted the relationship between curing, nursing and caring. It
is apparent that medical technology is a major source of change.
For nursing, the result has been that tasks that use technology have become more curing oriented, while tasks that deal closely with the daily care
of patients have become more directed toward caring. It is obvious that the
changes in the production process have strengthened the view that the jobs
of nursing practice are different depending on where in the process they are
performed. Consequently, it is also the hospital’s order of priorities that has
influenced the differentiation of job status based on the type of nursing that
is performed. The nursing jobs that contain tasks that deal with curing are
valued higher than jobs that have to do with caring.
During the 1990s, the differences in status among the various types of
nursing practices came to be intensified by the priorities of hospital care
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and the clearly defined boundaries for what hospital care should entail. In
this process the work tasks that were connected with technique have been
given higher status than nursing practices that are close to the patient. The
vertical changes in the nursing process have also led to a change in the sexual division of labor of hospital care, something which has occurred simultaneously with the introduction of a new gender system for the various
nursing practices. This means that differences have been created between
the curing, nursing and caring tasks that are performed in the various
forms of nursing. However, the differences within the same nursing practice are slight and there has been a tendency to develop a dual gender system. This is determined by where in the process the male and female nurses
work. Men tend to work with both curing and nursing in techniqueintensive care but not in labor-intensive care. On the other hand, in laborintensive care, the domination of women is almost complete and here it is
women that dominate in curing, nursing and caring. The sexual division of
labor of hospital care shows that men, no matter where in the nursing process they work, they do not work with caring tasks. This is an area that regardless of the type of care seems to be reserved for women.
The gender system that exists in hospital care has supported the fact
that men tend to work with technical nursing tasks and women work with
the labor-intensive curing tasks. Therefore, within the nursing organization,
the type of tasks and the status of the jobs are of great importance for male
representation in the various nursing practices. This study shows that it is
more common that men choose to work in technique-intensive nursing,
where the tasks are of a technical nature and the patients are sleeping.
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Concerning the division of labor and the work process, the changes that
have occurred in hospital care closely resemble the changes that occurred
earlier in industry. In industry technical development meant that productivity increased as the work became more mechanized. In this change, the
technologically advanced tasks were reserved for men and women either
worked with more “elementary” technology or did something else that did
not require specialized competence. The implication was that the tasks for
women were often steered by what technology could not mechanize and
their work then became subjugated to what machines could accomplish.
The male tasks were freer and had a higher ranking in the hierarchy than
the female tasks. The result is that the vertical gender system of the division
of labor became very clear-cut. Industrial work was dominated by men, and
women, who constituted a minority, were an exception. In hospital care, on
the other hand, women are dominant, but despite this, men choose work
tasks that are higher up in the vertical division of labor and the gender system of the various tasks becomes very distinct.
In other words, from an economic-historical perspective it is entirely
possible to compare the transformation of hospital care with the momentous changes that have transpired in industry. After 1962 nursing began to
be dominated by large-scale solutions and volume production that are similar to the streamlining tendencies that were already being conducted in the
manufacturing of goods. Technology in industry had led to changes in the
production processes in the same way that medical technology has been
essential for the development of various specialized areas in hospital care.
The development of medical technology has also been important for how
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the various work tasks and care chain have changed. With a transformed
vertical division of labor and standardized methods of treatment, hospital
care has begun to assign costs to each nursing effort for the purpose of
health care cost management. Furthermore, through buying and selling
services between clinics and departments, as well as between hospitals,
hospital care has created a competitive market among the various forms of
nursing.
There are clear similarities, but there are of course differences between
hospital care and industry. The major difference between the two is that
hospital care is aimed at helping people to get well, while the goal of industry has been to generate profits in competition with others. The development of hospital care over the past 20 years shows however that the distinct
dividing line between the production of goods and the production health
services has gradually begun to be less well defined. This means that the
changes in hospital care must continue to be discussed and perhaps we
should even redefine the contents of the nursing process, as well as set new
norms for what the nursing practice entails.
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APPENDIX A Ålders- och könsfördelade sjukdomsrelaterade dödsorsaker/100 000 invånare 1941-1996.
ÅR
1941
1951
1961
1971
1981
1985
1993

1996

ÅLDER
1-14
20-29
40-49
1-14
20-29
40-49
1-14
20-29
40-49
1-14
20-29
40-49
1-14
20-29
40-49
1-14
20-29
40-49
1-14
15-24
25-44
45-64
65-74
75-84
851-14
15-24
25-44
45-64
65-74
75-84
85-

TUMÖR SJK.
MÄN
KVINNOR
6
10
74
12
14
75
10
12
68
10
12
74
5
10
64
6
8
56
4
6
18
196
908
1804
2765
3
3
17
189
864
1800
2686

8
10
124
10
13
112
7
12
110
7
8
98
3
7
84
4
5
75
40
5
26
201
636
1023
1482
2
4
21
200,
609
1029
1465

CIRKULATIONS
SJK.
MÄN
KVINNOR
13
15
119
96
5
4
100
71
3
5
86
48
5
3
111
41
5
1
102
33
7
2
76
21
1
1
3
2
19
7
257
83
1494
634
4453
2828
1155
9821
0
1
2
2
15
7
220
71
1326
578
3934
2411
11082
9112

MATSMÄLTNINGS
SJK.
MÄN
KVINNOR
14
9
10
7
32
25
4
5
5
5
28
18
2
2
2
2
18
9
1
1
2
2
24
8
1
0
2
0
24
8
0
1
1
1
14
6
0
1
1
0
5
2
33
2
94
55
206
146
568
504
0
0
0
0
3
1
29
12
86
43
187
151
574
504

Källa: Hälsostatistisk årsbok 1987/88 tabell A4, ss. 132-138. Hälso- och sjukvårdsstatistiks årsbok 1995, tabell 26, s.47f. Hälso- och sjukvårdsstatistiks årsbok 1998, tabell 45, s.56.
Anm. Jag har här valt att redovisa de sjukdomar som brukar betraktas som välfärdsrelaterade.
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APPENDIX B Antal vårdplatser, vårdtillfällen och vårddagar totalt 19601995.
ÅR

FASTSTÄLLDA VÅRDTILLFÄLLEN VÅRDDAGAR
VÅRDPLATSER

1960

116681

1001203

37670000

1965

125667

1132160

38243000

1970

133644

1341077

42534000

1985

114202

1671339

35514000

1993

61258

1703192

16057200

1996

38139

1603604

11398200

2000

31765

4592587

9929747

Anm: Vårdtillfälle är vårdkontakt i sluten vård, avgränsas av inoch utskrivning inom ett medicinskt verksamhetsområde/ klinik/motsvarande. Vårdtid avser tid under vilken ett vårdtillfälle äger rum och uttrycks i antal dagar. Den
beräknas som antalet vårddagar exklusive utskrivningsdagen. Medelvårdtid beräknas som summa vårdtid dividerad
med antal vårdtillfällen. Vårdplats avser bäddplats på vårdenhet som ställts till förfogande i sluten vård. Hälso- och
sjukvårdsstatistisk årsbok 2001 s. 174.

Källa: SOS Allmän hälso- och sjukvård 1965, 1970, 1975, 1980. Hälso- och sjukvårdsstatistisk
årsbok 1987/1988, tabell D1, s.241. Hälso-och sjukvårdsstatistisk årsbok tabell 16 och 17, s.116f.
Hälso-och sjukvårdsstatistisk årsbok 1998, tabell 24, s.144. Hälso-och sjukvårdsstatistisk årsbok
2001, tabell 23, s.183. Hälso-och sjukvårdsstatistisk årsbok 2002, tabell 6, s.133.

248

APPENDIX C Regionsjukhus och deras specialiteter perioden 1960-1997
Region
1 Stockholmsregionen
1 Stockholmsregionen
1 Stockholms- regionen
1Stockholmsregionen

år
1965

Regionsjukhus
S:t Eriks sjukhus

1975

Karolinska sjukhuset

1 Stockholmsregionen

1997

2 Uppsala regionen

1965

2 Uppsala regionen

1975

2 Uppsalaoch Örebro regionen

1985

2 Uppsala och Örebro regionen

1990

2 Uppsala och Örebro regionen

1997

3 Östergötlandslän
3 Östergötlandslän

1965
1975

3 Östergötlandslän

1985

1985
1990

3 Sydöstraregionen
1990
3 Sydöstraregionen
1997
4 Malmöhusregionen
1965

4 Malmöhusregionen
1975
4 Malmöhusregionen
1985

Specialitet
Njurklinik

Vårdplatser för: plastik-, thorax-, neurokirurgi, radioterapi, urologi,
barnkirurgi, dermatologi, neurologi, reumatologi
Karolinska sjukhuset
Specialistkliniker och vårdplatser för plastik-, thorax- och neurokirurgi,
Huddinge sjukhus
radioterapi, urologi, barnkirurgi, dermatologi, neurologi, reumatologi.
Karolinska sjukhuset
Specialistkliniker och speciell utrustning för vård vid plastikkirurgi,
Huddinge sjukhus
thoraxkirurgi och neurokirurgi, radioterapi, urologi, barnkirurgi, dermatologi, neurologi, reumatologi. Vårdplatser för plastikkirurgi, thoraxkirurgi och neurokirurgi, radioterapi, urologi, barnkirurgi, dermatologi,
neurologi, reumatologi
Karolinska sjukhuset
Specialistkliniker och speciell utrustning för vård vid plastikkirurgi,
Huddinge sjukhus
thoraxkirurgi och neurokirurgi, radioterapi, urologi, barnkirurgi, dermatologi, neurologi, reumatologi. Vårdplatser för plastikkirurgi, thoraxkirurgi och neurokirurgi, radioterapi, urologi, barnkirurgi, dermatologi,
neurologi, reumatologi
Akademiska sjukhuset Neurologi, dermatologi, radioterapi, neuro- thorax och plastikkirurgi.
Vårdplatser för kardiologi, reumatologi, medicinsk urologi, barnkirurgi,
urologi vid kir. kliniken. Medicinska barnkliniken för barn med cerebral
pares. (Folke Bernadotte –hemmet, Valsätra.)
Akademiska sjukhuset Vårdplatser för; plastik- thorax-, neurokirurgi, radioterapi, barnkirurgi,
dermatologi, neurologi, kardiologi.
Akademiska sjukhuset Vårdplatser för; plastik- thorax-, neurokirurgi, radioterapi, barnkirurgi,
Regionsjukhu- dermatologi, neurologi, kardiologi.
set Örebro
Akademiska sjukhuset Specialistkliniker och speciell utrustning för vård vid plastikkirurgi,
Regionsjukhuset Öre- thoraxkirurgi, neurokirurgi, radioterapi, barnkirurgi, dermatologi, neubro
rologi, kardiologi. Dessutom vårdplatser för; plastik- thorax-, neurokirurgi, radioterapi, barnkirurgi, dermatologi, neurologi, kardiologi.
Akademiska sjukhuset Specialistkliniker och speciell utrustning för vård vid plastikkirurgi,
Regionsjukhuset Öre- thoraxkirurgi, neurokirurgi, radioterapi, barnkirurgi, dermatologi, neurologi, kardiologi. Dessutom vårdplatser för; plastik- thorax-, neurokibro
rurgi, radioterapi, barnkirurgi, dermatologi, neurologi, kardiologi
Linköpings lasarett
Neurologi, radioterapi, neurokirurgi. Vårdplatser för njurmedicin
Regionsjukhuset LinVårdplatser för; plastikkirurgi, neurokirurgi, radioterapi, neurologi,
köping
njurmedicin.
Regionsjukhuset LinSpecialistkliniker med speciell utrustning vid klinker för neurologi,
köping
radioterapi, neurokirurgi. radioterapi, neurologi, och njurmedicin
Universitetssjukhuset Specialistkliniker med speciell utrustning vid klinker för neurologi,
Linköping
radioterapi, neurokirurgi. radioterapi, neurologi, och njurmedicin
Universitetssjukhuset Specialistkliniker med speciell utrustning vid klinker för neurologi,
Linköping
radioterapi, neurokirurgi. radioterapi, neurologi, och njurmedicin
Lunds lasarett
Kliniker för njursjukdomar, reumatologi, neurologi, kardiologi, dermatologi, radioterapi (allmän), radioterapi (gynekologisk), neurokirurgi
(2st) thoraxkirurgi,, urologi. Malmö allmänna sjukhus: kliniker för
thorax- och plastikkirurgi
Lunds lasarett
Vårdplatser för; thorax-, neurokirurgi, radioterapi, urologi, barnkirurgi,
dermatologi, neurologi, kardiologi, njurmedicin.
Lunds lasarett
Vårdplatser för; thorax-, neurokirurgi, radioterapi, urologi, barnkirurgi,
dermatologi, neurologi, kardiologi, njurmedicin
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4 Södraregionen
1990
4 Södraregionen
1997

Lunds lasarett
Malmö allmänna sjukhus
Lunds universitetssjukhus
Universitetssjukhuset
MAS

5 Göteborgs- regionen

1965

Sahlgrenska sjukhuset

5 Göteborgs- regionen
5 Göteborgs- regionen
5 Västsvenska- regionen

1975

Sahlgrenska sjukhuset

1985

Sahlgrenska sjukhuset

1990

Sahlgrenska sjukhuset

5 Västsvenska- regionen

1997

Sahlgrenska sjukhuset

6 Örebroregionen

1965

6 Örebroregionen

1975

7Umeåregionen

1965

Regionsjukhuset, Örebro
Regionsjukhuset Örebro
Umeå lasarett

7 Umeåregionen

1975

Umeå lasarett

7 Umeå regionen

1985

7 Norraregionen

1990

7 Norraregionen

1997

Vårdplatser för; thorax-, neurokirurgi, radioterapi, urologi, barnkirurgi,
dermatologi, neurologi, kardiologi, njurmedicin
Specialistkliniker med särskild utrustning vid kliniker för njursjukdomar, reumatologi, neurologi, kardiologi, dermatologi, radioterapi (allmän), radioterapi (gynekologisk), neurokirurgi (2st) thoraxkirurgi,, urologi. Dessutom har Malmö allmänna sjukhus specialistkliniker för
thorax- och plastikkirurgi
Neurologi, dermatologi, radioterapi (allmän), radioterapi (gynekologisk), neuro- thorax och plastikkirurgi, kliniskt bakteriologiskt lab. Och
ett kliniskt- virologiskt lab. Vårdplatser för medicinsk och kirurgisk
urologi. Göteborgs barnsjukhus: klinik för barnkirurgi och röntgendiagnostisk avdelning.
Vårdplatser för; plastik-, thoraxkirurgi, neurokirurgi, radioterapi, urologi, dermatologi, neurologi. Östra sjukhuset: vårdplatser för barnkirurgi
Vårdplatser för; plastik-, thoraxkirurgi, neurokirurgi, radioterapi, urologi, dermatologi, neurologi. Östra sjukhuset: vårdplatser för barnkirurgi
Specialistkliniker för plastik, thorax- neurokirurgi, radioterapi, urologi,
dermatologi och neurologi. Östra sjukhuset har dessutom, specialistkliniker för barnkirurgi.
Specialistkliniker och utrustning för neurologi, dermatologi, radioterapi
(allmän), radioterapi (gynekologisk), neuro- thorax och plastikkirurgi,
kliniskt bakteriologiskt lab. Och ett kliniskt- virologiskt lab. Vårdplatser
för medicinsk och kirurgisk urologi. Dessutom Östra sjukhuset som har
specialistkliniker för barnkirurgi.
Dermatologi, plastikkirurgi. Avdelning för kardiologi vid medicin. klin.
Vårdplatser för; plastik-, thoraxkirurgi, radioterapi, urologi, barnkirurgi,
dermatologi, neurologi, reumatologi, kardiologi
Kliniker för neurologi, dermatologi, radioterapi (allmän), radioterapi
(gynekologisk), plastikkirurgi. Vårdplatser för konstgjord njure vid
medicinska kliniken.

Vårdplatser för; plastik-, , thorax-, neurokirurgi, radioterapi, urologi,
barnkirurgi, dermatologi, neurologi.
Regionsjukhuset Umeå Specialistkliniker för neurologi, dermatologi, (gynekologisk) radioterapi,
(allmän) radioterapi, plastikkirurgi. Donationsspecialitet. Thorax och
akutspecialiteter. Neurologiskt och operativt centrum.
Norrlands universitets Specialistkliniker för neurologi, dermatologi, (gynekologisk) radioterapi,
sjukhus
(allmän) radioterapi, plastikkirurgi. Donationsspecialitet. Thorax och
akutspecialiteter. Neurologiskt och operativt centrum.
Norrlands universitets Specialistkliniker för neurologi, dermatologi, (gynekologisk) radioterapi,
sjukhus
(allmän) radioterapi, plastikkirurgi. Donationsspecialitet. Thorax och
akutspecialiteter. Neurologiskt och operativt centrum.

Källa: Sammanställt från, SOS Allmän Hälso- och sjukvård 1965, 1970, 1975, 1980. Hälsostatistisk årsbok 1987/1988. Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 1990. 1995, 2000

250

APPENDIX D Huvudmannaskapets förändringar inom svensk hälso- och
sjukvård 1960-2000
LAGSTIFTNING

STATENS ANSVAR

LANDSTINGEN

LANDSTINGSFRIA

KOMMUNER/STÄDER
1963 års HSL – hälso- och sjukvårdslag
1967- begreppet mentalsjukhus
utgår ur lagstiftningen, och klassificeras som lasarett specialiserade för psykiatrisk vård.
1969- sanatorier och epidemisjukhus klassificeras som lasarett
och infektionskliniker
1973 -psykiatrisk vård flyttar från
staten till landsting. Epidemisjukhusen uppgår i lasaretten.
Sanatorier omdefinieras till lungkliniker vid lasarett för lungsjukvård.

1960-talet
Länsläkarorganisationen
Vissa undervisningssjukhus (Karolinska
sjukhuset, Serafimerlasarettet, Akademiska sjukhuset)
Mentalsjukhusen utom i (Stockholm,
Göteborg, Malmö,)
Epilepsisjukhuset Vilhelmsro
Länsläkarorganisationen
Antalet undervisningssjukhus minskar
(1970-talet) Karolinska och Akademiska.
Riksförsäkringsverkets sjukhus (drivs
av privat organisation) och har hand
om bl.a. förtidspensioneringar,
tilläggspensionering, arbetsskador,
samt försäkringar av olika slag.

1960-talet
Sjukhusvård i allmänhet (driften för lasarett,
sjukstugor, förlossningshem, sanatorier, epidemisjukhus, sjukhem för långvarigt kroppssjuka,
mentalsjukhus, sjukhem för lättares psykiskt
sjuka, anstalter för psykiskt efterblivna, konvalescenthem osv.)
Provinsialläkarväsendet
Förlossningsvård (öppen genom distriktsbarnmorskor och sluten genom sjukhus.)
Förebyggande mödra- och barnavård
Abortförebyggande verksamhet
Familjerådgivning
Tuberkulosdispensärer
Psykisk barna- och ungdomsvård
Folktandvård
Förste stadsläkarna
Provinsialläkarna
Stadsdistriktsläkarna
Hälsovårdsnämnder
Fristående polikliniker
Viss anstaltsvård (Stockholm)
Skolhälsovård

1983 HSL hälso- och sjukvårdslag
med speciell lagstiftning för
tandvård och psykiskt- utvecklingsstörda
1984- Dagmaravtalet vilken
revideras flera gånger under
1980-talet
1990-TALET
HSL 1983 omfattar all hälso- och
sjukvård.
Samt revidering av Dagmaravtalet
1992- ädelreformen
1994- handikappreformen
1995-psykiatrireformen
2000-läkemedelsreformen

1980-talet
Verksamheter vid riksförsäkringsverkets
sjukhus (drivs i privat regi), rättspsykiatrisk, rättskemisk, rättsmedicinsk verksamhet

1980-talet
Hälso- och sjukhusvård, folktandvård, omsorger
om psykiskt utvecklingsstörda, viss social
verksamhet
Psykiatriskvård börjar flyttas ut till kommunerna

1990-talet
Riksförsäkringsverkets sjukhus rättspsykiatrisk, rättskemisk, rättsmedicinsk verksamhet

1990-talet
Hälso- och sjukvård, folktandvård, akut psykiatrisk vård

Källa: Sammanställt från; SOS Allmän Hälso- och sjukvård 1965, 1970, 1975, 1980. Hälsostatistisk årsbok 1987/1988. Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 1990. 1995, 2000.
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APPENDIX E DRG användning i svenska landsting år 2000
DRG-användning i svenska landsting år
2000
NordDRG HCFA

AP

U B D U B D U B D Kommentarer
U = Uppföljningsinstrument
Förkortningar:
B = Budgetinstrument
SV = somatisk slutenvård UL = utomlänspat IL = inomlänspat
D = Debiteringsinstrument
Stockholms läns landsx x x
x x x SV, Dagkir & viss Dagvård. Ersättningsnivå=100 % för både UL & IL.
ting
AP-DRG endast för pediatrik, annars NordDRG.
Landstinget i Uppsala län x

Kompletterande beskrivningssystem för SV.

Landstinget Sörmland

x

Landstinget i Östergötland

x x x

SV & Dagkir på vissa sjukhus. Ersättningsnivå=100 % för UL, 30 % för IL.
Övergång till NordDRG planerad år 2001.

Landstinget i Jönköpings
län

x

Endast SV. Debitering endast UL.
Övergång till NordDRG planerad år 2001.

Landstinget Kronoberg

x

x

x

x

Landstinget i Kalmar län

Två av tre sjukhus. Endast SV. Debitering endast UL.

Endast SV. Debitering endast UL.
x

x

Endast SV på vissa kliniker. Debitering endast UL.
Övergång till NordDRG planerad år 2001.

Landstinget Blekinge
Region Skåne

x x x Uppgifterna gäller t.v. bara Helsingborg & Ängelholm. SV & Dagkir. Ersättningsnivå=100 % för både UL & IL. Övergång till NordDRG år 2001.

Landstinget Halland

x x x x x x

SV & Dagkir. Ersättningsnivå=100 % för UL, 50 % för IL.
NordDRG i norra och HCFA i södra men övergång till NordDRG år 2001.

Västra Götalandsregionen

x

SV & viss Dagkir på SU. Ersättningsnivå=100 % för UL, 50 % för IL.
NordDRG i SkaS och HCFA för övrigt men övergång till NordDRG år 2001.

x x x x

Landstinget i Värmland
Örebro läns landsting

x x x

Endast SV. Debitering endast UL.

Landstinget Västmanland
Landstinget Dalarna

Använder ej DRG.

Landstinget Gävleborg

x x x Uppgifterna gäller t.v. bara Gävle-Sandviken. Endast SV.

Landstinget Västernorrland
Jämtlands läns landsting
Västerbottens läns landsting
Norrbottens läns landsting
Gotlands kommun

x
x

Kompletterande beskrivningssystem för SV på enstaka kliniker.
Endast för debitering av UL inom SV & Dagkir.

Anm: DRG – en kort beskrivning DRG (Diagnosis Related Groups) är ett system för sekundär patientklassificering avsett för
slutenvård på akutsjukhus. Syftet var att använda DRG för kvalitetskontroll av sjukhusvården. Genom att alla vårdtillfällen på
sjukhuset delas in i ett relativt litet antal grupper fick man i DRG ett instrument för överskådlig verksamhetsbeskrivning. Den
fortsatta utvecklingen av DRG gjordes i samarbete med HCFA (Health Care Financing Administration), varför det i Sverige kom
att kallas HCFA-DRG, och mot bakgrund av de ökande sjukvårdskostnaderna i USA utvecklades DRG nu också till ett instrument
för kostnadskontroll och resursstyrning. NordDRG är i princip samma klassificeringssystem som HCFA-DRG men anpassat till
nordiska förhållanden. Båda systemen består av ca 500 grupper och klassificeringsprincipen är att medicinskt likartade vårdtillfällen, som dessutom är ungefär lika resurskrävande, sorteras in i en och samma grupp. DRG är ett sätt att beskriva sjukhusets patientsammansättning (case mix), mycket mer överskådligt än om verksamheten skulle beskrivas med tusentals diagnos- och operationskoder. DRG-priset är ett fast belopp som helt eller delvis skall täcka kostnaderna för ett genomsnittligt vårdtillfälle i den
aktuella gruppen. Vårdtiden i det enskilda fallet har då ingen betydelse för ersättningsbeloppets storlek utom vid extremt långa
vårdtider (s.k. vårdtidsytterfall). http://www.sos.se/epc/cpk/vad_DRG.htm 2002-01-22.

Källa http://www.sos.se/epc/cpk/vad_DRG.htm 2002-01-22.
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APPENDIX F Antal yrkesverksamma läkare med specialistbevis 1998
Specialitet

Antal män

Antal kvinnor

Totalt

Kvinnor %

3044

1928

4972

39

Anestesi och intensivvård

833

289

1122

26

Barn- och ungdomsmedicin

698

464

1162

40

Hud- och könssjukdomar

144

189

333

57

Internmedicin

1848

651

2499

26

Endokrinologi

107

28

135

21

Kardiologi

412

69

481

14

Infektionssjukdomar

305

52

457

33

Lungsjukdomar

178

83

261

32

Med gastroenterologi och

122

25

147

17

Med njursjukdomar

145

45

190

24

Reumatologi

114

86

200

43

Geriatrik

248

345

593

58

58

22

80

28

1432

166

1598

10

77

29

106

27

Handkirurgi

58

16

74

22

Neurokirurgi

80

8

88

9

870

72

942

8

88

19

107

18

Allmänmedicin

hepatologi

Yrkes- och miljömedicin
Kirurgi
Barn och ungdomskirurgi

Ortopedi
Plastikkirurgi
Thoraxkirurgi

107

7

114

6

Urologi

261

30

291

10

Transfusionsmedicin

32

20

52

38

Klin bakteriologi

84

49

133

37

Klin fysiologi

131

37

168

22

Klin kemi

122

35

157

22

44

7

51

14

Klin patologi

153

50

203

25

Klin virologi

26

18

44

41

Klin immunologi

41

15

56

27

Obstetrik och gynekologi

632

543

1175

46

Neurologi

207

69

276

25

Psykiatri

761

617

1 378

45

Barn- och ungdomspsykiatri

118

164

282

58

Rättspsykiatri

33

14

47

30

Socialmedicin

36

10

46

22

Med radiologi

703

217

920

24

Onkologi

160

89

249

36

Klin neurofysiologi

253
Gynekologisk onkologi

27

32

59

54

Ögonsjukdomar

292

274

566

48

Öron- näs- och halssjukdomar

440

133

573

23

52

20

72

28

Hörselrubbningar
Röst- och talrubbningar

11

2

13

15

Rehabiliteringsmedicin

72

92

164

56

Hematologi

61

29

90

32

Allergisjukdomar

65

38

103

37

Barn- och ungdomsallergi

39

18

57

32

Barn- och ungdomsneurologi

19

20

39

51

Barn- och ungdomskardiologi

17

1

18

6

Neonatologi

40

8

48

17

Neuroradiologi

40

7

47

15

Barn- och ungdomsradiologi

19

15

34

44

3

2

5

40

36

6

42

14

Koagulations- och blodrubbningar
Klin farmakologi
Klin genetik

15

4

19

21

Klin cytologi

37

14

51

27

Rättsmedicin

8

5

13

38

540

199

739

27

27

32

59

54

6

0

6

0

Antal fysiska personer

12896

6337

19233

33

Antal specialistbevis

16378

7628

24006

32

Företagshälsovård
Skolhälsovård
Klin näringslära

Källa: Läkarförbundet. Jämställda läkare http://www.slf.se/upload/18.pdf 2003-11-26.
Anm: En läkare kan inneha flera specialistbevis och redovisas då dubbelt.

254

APPENDIX G Omvårdnadsprogrammet/Gymnasieutbildning 2003
OP - Omvårdnadsprogrammet
3 år
Programmål
Syfte
Omvårdnadsprogrammet syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete i verksamheter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. Programmet syftar även till att ge en grund för ett fortsatt lärande
i arbetslivet och för vidare studier.
Programmets karaktär och uppbyggnad
Omvårdnadsprogrammet karaktäriseras av kunskaper om människan ur biologiskt, psykologiskt, socialt
och existentiellt perspektiv och omfattar människans hela livslopp. Strävan att främja människors hälsa
och stödja varje individs förmåga att utveckla sina resurser är utgångspunkten för såväl hälso- och sjukvård som vård och omsorg. I utbildningen kombineras därför grundläggande kunskap från olika områden som exempelvis psykologi, sociologi, pedagogik, medicin och omvårdnadsvetenskap. Utbildningen
utgår från en värdegrund som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet och välbefinnande.
Detta utgör en central utgångspunkt för arbete inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. De verksamheter som utbildningen i första hand förbereder för styrs av en lagstiftning som präglas av tankar om
solidaritet och lika rättigheter för människor. Etiska aspekter spelar en särskilt viktig roll och genomsyrar
utbildningen som helhet. Utbildningen ger också insikter i hur man möter och kommunicerar med människor i olika vård- och omsorgssituationer och på vilka sätt människors olika erfarenheter har betydelse i
sådana möten samt belyser skillnaden mellan mäns och kvinnors förutsättningar och villkor. I utbildningen uppmärksammas även sådana kulturella och religiösa mönster som präglar människans liv. Språket är
där ett redskap för kommunikation men också för reflektion och lärande. Att utveckla förmågan att använda språket är ett ansvar för alla ämnen inom utbildningen. En samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen är nödvändig för att utbildningen skall utveckla den kompetens som efterfrågas. Kunskapsoch teknikutvecklingen påverkar arbetet inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg såväl i användning av medicinteknisk utrustning som för dokumentation i arbetet. Utvecklingen ger nya möjligheter att
söka information, och att skapa kontakter över nationsgränser, varvid färdigheter i främmande språk
kommer till användning. Utbildningen utvecklar elevernas förmåga att iaktta, uppfatta och värdera förhållanden och påståenden, att beakta olika behov och förutsättningar bland människor från andra kulturer samt att arbeta både självständigt och tillsammans med andra i arbetslag. Den arbetsplatsförlagda
delen av utbildningen utgör en viktig del inom omvårdnadsprogrammet och ger förutsättningar för en
integrering och en djupare förståelse av de skilda kunskapsområden som ingår i utbildningen. Detta lägger också en grund för fortsatt lärande och utveckling av förmågan att hantera mänskliga relationer i vård
och omsorg. Miljöperspektivet präglar utbildningen både vad gäller fysisk och psykosocial arbetsmiljö
och vad gäller förutsättningar för en ekologiskt hållbar utveckling. Omvårdnadsprogrammet har inga
nationella inriktningar.
Skolans ansvar
Skolan skall ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning: har kunskap om människan och hennes livslopp ur biologiska, psykologiska, sociala och existentiella aspekter, kan bidra till att människors grundläggande behov av vård och omsorg tillgodoses, kan främja människors hälsa och egenvård genom stödjande åtgärder och information, har insikt om vad som påverkar och styr mänskliga relationer, är medveten om historiska, sociala och kulturella sammanhang som har betydelse för möten mellan människor
inom hälso- och sjukvården samt vården och omsorgen, har förmåga att diskutera och ta ställning till
etiska frågor och förhållningssätt som rör yrkesutövningen, har förmåga att möta och kommunicera med
människor i olika situationer inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg samt kan använda språket
för reflektion och lärande, kan kommunicera på svenska och engelska med sikte på behovet i yrket, samhällslivet och vidare studier, kan använda informations- och kommunikationsteknik inom verksamhetsområdet, har kunskaper om faktorer som påverkar hälsa och säkerhet och har kännedom om hur arbetsmiljöfrågor hanteras inom berörda verksamheter samt kan verka för en god fysisk och psykosocial ar-

255
betsmiljö, har insikt om hur kretsloppstänkande kan tillämpas samt hur resurs- och energihushållning
kan användas inom de verksamheter som utbildningen berör, har kännedom om de bestämmelser och
internationella överenskommelser som gäller för området.
Gemensamma kurser
Arbetsliv ARL1201 Arbetsmiljö och säkerhet
Datoranvändning DAA1201 Datorkunskap
Omvårdnad OMV1209 Medicinsk grundkurs
OMV1215 Vård- och omsorgsarbete
Projektarbete PA1201 Projektarbete
Psykologi PS1201 Psykologi A
Social omsorg SOMS1201 Etik och livsfrågor
SOMS1202 Människan socialt och kulturellt
Kurser som är valbara
Arbetsliv ARL1202 Projekt och företagande
Engelska EN1202 Engelska B
Historia HI1201 Historia A
Matematik MA1202 Matematik B
MA1203 Matematik C
Naturkunskap NK1202 Naturkunskap B
Omvårdnad OMV1201 Alternativ medicin
OMV1202 Barn- och ungdomssjukvård
OMV1203 Folkhälsokunskap
OMV1204 Fothälsovård
OMV1205 Geriatrik
OMV1206 Handledning
OMV1207 Hemsjukvård
OMV1208 Lindrande vård
OMV1210 Omvårdnad
OMV1211 Psykiatri
OMV1212 Sjukvård
OMV1213 Tandvård
OMV1214 Vårdpedagogik
Social omsorg SOMS1203 Rehabilitering och habilitering
SOMS1204 Social omsorg
SOMS1205 Socialpsykiatri
SOMS1206 Socialt behandlingsarbete
SOMS1207 Utvecklingsstörning/funktionshinder

50
50
100
200
100
50
100
100
50
100
100
50
100
100
50
200
50
200
100
100
100
100
150
200
200
200
50
100
150
100
100
200

Källa: Skolverket
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0304&infotyp=15&skolform=21&id
=15&extraId=0

2003-11-26.
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APPENDIX H
Total expenditure on health,
% GDP 1960 –
2002
1960 1970 1980 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Total expenditure on
health, %
GDP
Australia
4,1
7 7,8
8 8,1 8,2 8,2 8,2 8,4 8,5 8,6 8,7 8,9 9,2
Austria
4,3 5,3 7,6 7,1 7,1 7,5 7,9 7,9 8,2 8,3 7,6 7,7 7,8 7,7 7,7 7,9
Belgium
4 6,4 7,4 7,8
8 8,1 7,9 8,6 8,8 8,4 8,4 8,5 8,6
9
Canada
5,4
7 7,1
9 9,7 10 9,9 9,5 9,2
9 8,9 9,1 9,1 9,2 9,7
Czech Repu5 5,2 5,4 7,2 7,3 7,3 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,3
blic
Denmark
9,1 8,5 8,4 8,5 8,8 8,5 8,2 8,3 8,2 8,4 8,5 8,3 8,6
Finland
3,8 5,6 6,4 7,8 8,9 9,1 8,3 7,7 7,5 7,6 7,3 6,9 6,9 6,7
7
France
8,6 8,8
9 9,4 9,4 9,5 9,5 9,4 9,3 9,3 9,3 9,5
Germany
6,2 8,7 8,5
9,9 9,9 10,2 10,6 10,9 10,7 10,6 10,6 10,6 10,7
Greece
6,1 6,6 7,4 7,2 7,9 8,8 9,7 9,6 9,6 9,4 9,4 9,6 9,4 9,4
Hungary
7,1 7,7 7,7 8,3 7,5 7,2
7 6,9 6,8 6,7 6,8
Iceland
3 4,7 6,2
8 8,2 8,4 8,5 8,3 8,4 8,4 8,2 8,6 9,5 9,3 9,2
Ireland
3,7 5,1 8,4 6,1 6,5 7,1
7
7 6,8 6,6 6,4 6,2 6,2 6,4 6,5
Italy
8 8,3 8,4 8,1 7,8 7,4 7,5 7,7 7,7 7,8 8,2 8,4 8,6
Japan
3 4,5 6,4 5,9 5,9 6,2 6,4 6,7 6,8 6,9 6,8 7,1 7,5 7,7
8
Korea
4,8 4,5 4,7 4,7 4,7 4,7 4,9
5 5,1 5,6 5,9
Luxembourg
3,6 5,9 6,1 5,9 6,2 6,2 6,1 6,4 6,4 5,9 5,8 6,1 5,6
Mexico
4,8 5,2 5,6 5,8 5,8 5,6 5,1 5,3 5,4 5,6 5,6
6
Netherlands
7,5
8 8,2 8,4 8,5 8,4 8,4 8,3 8,2 8,6 8,7 8,6 8,9
New Zealand
5,1 5,9 6,9 7,4 7,5 7,2 7,2 7,2 7,2 7,5
8 7,9
8 8,1
Norway
2,9 4,4 6,9 7,7 8,1 8,2
8 7,9 7,9 7,9 7,8 8,5 8,5 7,6
8
Poland
5,3 6,6 6,6 6,4
6
6 6,4 6,1 6,4 6,2
6 6,3
Portugal
2,6 5,6 6,2 6,8
7 7,3 7,3 8,3 8,5 8,6 8,6 8,7
9 9,2
Slovak Repu5,9 5,8 5,8 5,7 5,7
blic
Spain
1,5 3,6 5,4 6,7 6,9 7,2 7,5 7,4 7,6 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Sweden
6,7 8,8 8,2 8,1 8,3 8,6 8,2 8,1 8,4 8,2 8,3 8,4 8,4 8,7
Switzerland
4,9 5,6 7,6 8,5 9,2 9,6 9,6 9,8 10 10,4 10,4 10,6 10,7 10,7 11,1
Turkey
2,4 3,3 3,6 3,8 3,8 3,7 3,6 3,4 3,9 4,2 4,8
United King3,9 4,5 5,6
6 6,5 6,9 6,9
7
7
7 6,8 6,9 7,2 7,3 7,6
dom
United States
5 6,9 8,7 11,9 12,6 13 13,3 13,2 13,3 13,2 13 13 13 13,1 13,9
Copyright OECD
HEALTH DATA 2003 3rd
ed.
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APPENDIX I Public funding as a percentage of health expenditure,
1970 to 2001
Table 1. Public funding as a percentage of health expenditure, 1970 to 2001

Australia

1970
62,7 (1971)

1980
63,0

1990
67,1

2000
68,9

2001
..

Austria

63,0

68,8

73,5

69,7

..

Belgium

..

..

..

72,1

71,7

Canada

69,9

75,6

74,5

70,9

70,8

Czech Republic

96,6

96,8

97,4

91,4

91,4

Denmark

83,7 (1971)

87,8

82,7

82,5

82,4

Finland

73,8

79,0

80,9

75,1

75,6

France

..

..

76,6

75,8

76,0

Germany

72,8

78,7

76,2

75,0

74,9

Greece

42,6

55,6

53,7

56,1

56,0

..

..

89,1 (1991)

75,5

75,1

Iceland

66,2

88,2

86,6

83,7

82,9

Ireland

81,7

81,6

71,9

73,3

76,0

..

..

79,3

73,4

75,3

Japan

69,8

71,3

77,6

78,3

..

Korea

..

..

36,6

44,4

..

88,9

92,8

93,1

87,8

..

43,0

47,9

45,9

Hungary

Italy

Luxembourg
Mexico

..

Netherlands

60,2 (1972)

69,4

67,1

63,4

63,3

New Zealand

80,3

88,0

82,4

78,0

76,7

Norway

91,6

85,1

82,8

85,0

85,5

Poland

..

..

91,7

70,0

71,9

59,0

64,3

65,5

68,5

69,0

..

..

..

89,4

89,3

Spain

65,4

79,9

78,7

71,7

71,4

Sweden

86,0

92,5

89,9

85,0

85,2

..

..

52,4

55,6

..

Turkey

37,3

27,3

61,0

71,9 (1998)

..

United Kingdom

87,0

89,4

83,6

80,9

82,2

United States
Average (27)a

36,4

41,5

39,6

44,2

44,4

n.a

n.a.

73,8

71,6

71,7

Average (21)b

70,2

75,1

75,5

74,3

74,5

Portugal
Slovak Republic

Switzerland

a. The average excludes: Belgium, Slovak Republic and Turkey.
b. The average excludes: Belgium, France, Hungary, Italy, Korea, Mexico, Poland, Slovak Republic and Switzerland.
c. The average includes 2000 figures for countries that have not reported 2001 figures.
Source: OECD Health Data 2003.

258

APPENDIX J Antal vårdplatser och verksamhetsområden Umeå universitetssjukhus 2003
Antal vårdplatser och verksamhetsområden Umeå universitetssjukhus 2003
Antal vårdpl
40
4
4
5
30
53
20+10
25
76
18
25
17
8
72
54
8
54
120
16
9
10
82

30

Klinik/avd/lab
Barn- o ungdomsklinik
Barn- och ungdomspsyk klinik
Hand- och plastikkirurgisk klinik
Hud- och STD-klinik
Idrottsmedicin
Infektionsklinik
Kirurgisk klinik och akutmottagn
Kvinnoklin inkl BB
Rehabiliteringsmedicin
Lung- och Allergiklinik
Medicinsk klinik
Strokeenheten
Neurocentrum
Neurokirurg
Neurolog
Neurorehab
Neurofysiologiskt lab
Onkologisk klinik
Onkologiskt centrum
Ortopedisk klinik
Reumatologisk klinik
Psykiatrisk klinik
Geriatriskt centrum
Urologisk klinik
Yrkesmedicinsk klinik
Ögonklinik
Öron-, näs- o halsklinik
Hjärtcentrum
Kardiologi
Klinisk fysiologi
Thorax
Thoraxradiologi
Thorax anestesi och intensivvård
Laboratoriecentrum
Klinisk bakteriologi/immunologi
Klinisk genetik
Klinisk farmakologi
Klinisk patologi/cytologi
Klinisk virologi
Transfusionsmedicin/blodcentralen
Medicinsk teknik och informatik
Operationscentrum
Radiofysiskt laboratorium
Diagnostisk radiologi
Samvårdsenheten, (Ögon, öron, handplastik)
Enhet för rehabilitativ neurologi
Björkgården Box 48, 918 21 Sävar 090-17 73 50

Källa: http://www.vll.se/Default.asp?lngStructureID=55

Chef
Erik Bergström
Anna S Lindström
Clas Backman
Elisabeth Ekholm
Magnus Högström
Jill Söderberg-Svanström
Karl-Axel Ängquist
Inga Sjöberg
Britt-Marie Stålnacke
Kerstin Ström
Kerstin Lagerwall
Lennart Norberg
Göran Algers
Per Åke Ridderheim
Lars Forsgren
Sonja Thorburn
Marianne Ericsson
Göran Edbom
Lena Damber
Bengt Borssén
Agneta Uddhammar
Tonny Andersén
Sture Eriksson
Jan-Gunnar Sjödin
Anders Knutsson
Eva Mönestam
Britt-Inger Wenngren
Torkel Åberg
Ulf Näslund
Ove Rinnström
Vakant
Peter Eriksson
Ulf Segerberg
Roger Stenling
Rolf Lundholm
Gösta Holmgren
Rune Dahlqvist
Tomas Höckenström
Göran Wadell
Steen Thyme
Ronnie Lundström
Ulf Segerberg
Birgitta Lanhede
Börje Morian
Kerstin Franzén
Gunilla Janzén

2003-12-04
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APPENDIX K Vårdplatser och läkarbesök 1998. Läns- och regionsjukvård i Sverige.
SJUKHUS
AB

C
D

E

Danderyds sjukhus
Huddinge sjukhus
Karolinska sjukhuset
Södersjukhuset
Norrtälje sjukhus
S:t Görans sjukhus
Södertälje sjukhus
Löwenströmska sjukhuset
Nacka sjukhus
Sabbatsbergs sjukhus
Blackebergs sjukhus
Dalens sjukhus
Handens sjukhus
Jakobsbergs sjukhus
Nynäshamns sjukhus
Rosenlunds sjukhus
Beckomberga sjukhus
Björka behandlingshem
Bonden
Ekbacken
Enskede psyk mott
Farsta psyk mott
Lövstalund
Långbro villa 39
Mariamottagningarna
Nynäshamnskliniken
Regnbågen
Rosenhillshemmet
Råsten
Rödkinda
Skonaren
Spånga behandlingshem
Tallbacken
Vantör psyk mott
Vildrosen, Atle, Skeppet
Ytterö
Örnsbergs behandlingshem
Haninge/Tyresö psyk
Nacka/Värmdö psyk
Övrig öppen geriatrik AB
Övrig öppen psykvård AB
Akademiska sjukhuset
Enköpings lasarett
Mälarsjukhuset
Kullbergska sjukhuset
Nyköpings lasarett
Karsudden
Universitetssjukhuset i Linköping
Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Finspångs lasarett

FASTSTÄLLDA
VÅRDPLATSER
757
1049
1025
494
109
424
264
126
68
113
120
90
36
92
18
132
8
18
6
8
8
8
10
2
70
10
5
30
8
6
18
12
4
8
23
35
20
35
39
0
0
1408
75
449
137
274
96
735
502
32

LÄKARBESÖK
(1000-TAL)
161.8
541.2
503.4
214.7
55.8
138.5
84.6
1.7
0.1
0.6
2.6
2.1
0.7
1.6
0.0
6.5
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
12.4
0.9
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
3.2
0.0
1.2
2.8
0.0
0.0
1.2
2.8
6.7
88.9
303.8
38.7*
150.8
56.9
95.2
0.0
242.8
126.0*
7.8
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Lasarettet i Motala
Länssjukhuset Ryhov
Höglandssjukhuset
Värnamo sjukhus
G
Centrallasarettet Växjö
Ljungby lasarett
Psykiatriska klinikerna Växjö
H
Länssjukhuset i Kalmar
Oskarshamns sjukhus
Västerviks sjukhus
K
Blekingesjukhuset Karlskrona
Blekingesjukhuset Karlshamn
Psykiatrin i Blekinge
SKÅNE Lund/Landskrona/Orup
Univ. sjh MAS/Trelleborg
Helsingborg/Ängelholm
Kristianstad/Hässleholm
Ystad-Österlen
N
Länssjukhuset Halmstad
Sjukhuset i Varberg
Övrig öppen psykvård N
O
Kungälvs sjukhus
Elfvebacken
P
Södra Älvsborgs sjukhus
NU
NU-Sjukvården
R
Skaraborgs sjukhus
S
Centralsjukhuset i Karlstad
Sjukhuset i Arvika
Sjukhuset i Kristinehamn
Sjukhuset i Säffle
Sjukhuset i Torsby
Vårdcentralen i Hagfors
Övrig öppen psykvård S
T
Regionsjukhuset i Örebro
Karlskoga lasarett
Lindesbergs lasarett
Psykiatrin i Örebro län
U
Västerås lasarett
Fagersta lasarett
Köpings lasarett
Sala lasarett
Övrig öppen psykvård U
W
Falu lasarett
Avesta lasarett
Ludvika lasarett
Mora lasarett
Borlänge sjukhus
Säters sjukhus
X
Länssjukhuset Gävle/Sandviken
Bollnäs-Söderhamns sjukhus
Hudiksvalls sjukhus

F

236
639
385
302
444
149
206
509
144
340
340
152
148
1308
1283
750
509
236
430
429
0
183
6
812
1031
997
525
126
154
102
100
8
0
680
134
124
167
672
56
102
121
0
478
58
62
181
24
205
536
204
242

72.9*
183.1
90.6
66.0
144.0
52.4
8.2
144.2*
46.9
76.5
111.5
53.5
9.7
400.0
453.3
245.3
208.1*
87.4*
166.8
82.5
12.4
55.2
0.0
244.3
296.2
222.7
166.3
28.4
31.1
22.5
23.2
0.4
0.1
209.3
48.2
40.7
13.2
194.8*
23.6
40.8
28.9
0.3*
184.7
13.5
9.9
39.3
7.0
15.0
152.2
65.2
58.4

261

Y

Z
AC

BD

I
SU
OG

Sundsvalls sjukhus
Härnösands sjukhus
Sollefteå sjukhus
Örnsköldsviks sjukhus
Östersunds sjukhus
Norrlands universitetssjukhus
Lycksele lasarett
Skellefteå lasarett
MS-hemmet Björkgården
Luleå-Bodens sjukhus
Gällivare lasarett
Kalix lasarett
Kiruna lasarett
Piteå lasarett
Visby lasarett
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Frölunda specialistsjukhus
Nordhem
Totalt 1998
1997
1990

572
103
156
218
473
819
155
270
30
543
149
100
76
297
193
2744
20
15
32978
34618
62854

Källa :Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 2001, tabell 16 s.146ff.

142.4
21.7
33.3
55.2
107.0*
193.7
26.0
69.9
0.0
133.5
39.6
19.1
13.8
39.6
64.2
647.3
50.7
11.4
9477.4*
9763.8
10261.4
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APPENDIX L Sjukhus med korttidsvård och vårdplatser efter sjukhustyp och huvudman, 2000 i Sverige.
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Anm: Från och med 1996 har Nacka sjukhus och Löwenströmska sjukhuset lagts ner som
akutsjukhus. Från 1996 redovisas Kärnsjukhuset Skövde och bassjukhusen i Lidköping och
Falköping som Skaraborgs sjukhus. Från och med 1997 har Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) bildats. Sjukhuset omfattar bl a de tidigare sjukhusen Sahlgrenska, Östra och Mölndal. Från 1997 redovisas Ystad-Österlen och Kristianstad-Hässleholm som parsjukhus och
Gävle-Sandviken redovisas som en enhet. Från och med 1998 redovisas Landskrona/Lund/Orup, Universitetssjukhuset MAS/Trelleborg resp Helsingborg/Ängelholm som
gemensamma enheter. Från 1998 redovisas sjukhusen i Borås, Alingsås och Skene som Södra
Älvsborgs sjukhus och sjukhusen Uddevalla, Norra Älvsborg, Strömstad och Dalsland redovisas som en gemensam enhet under namnet NU-sjukvården. Från och med 1999 · redovisas
Bollnäs-Söderhamns sjukhus och Hudiksvalls sjukhus som Hälsinglands sjukhus. Från och
med 2000 redovisas sjukhusen i Skåne var för sig i stället för ihopslagna till parsjukhus
(Ystad-Österlen, Kristianstad-Hässleholm) eller gemensamma enheter (Landskrona/Lund,
Universitetssjukhuset MAS/Trelleborg, Helsingborg/Ängelholm). Två nya landsting, Skåne
läns landsting och Västra Götalands läns landsting, har bildats sedan 1 januari, 1999.
Källa: http://www.sos.se/FULLTEXT/46/2001-46-1/k2.pdf 2004-03-30
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APPENDIX M Legitimerade läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster
m.fl. 1992-2000.

Källa: http://www.sos.se/FULLTEXT/46/2001-46-1/k2.pdf 2004-04-13
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APPENDIX N Utveckling av antalet anställda vid Geriatriska kliniken
och operationscentrum 1990-2000, Umeå sjukvård.
Umeå sjukvård.
Utveckling av antalet anställda på vissa basenheter.
Geriatriska kliniken
Yrkesgrupper
Man
Läkare
Sjuksköterska
Undersköterska
Sjukvårdsbiträde
Tot

1990 (Be 0030)
Kvinna
Tot
7
4
5
42
4
71
14
107
30
224

Yrkesgrupper
Man
Läkare
Sjuksköterska
Undersköterska
Sjukvårdsbiträde
Tot

1990 (Be 0050)
Kvinna
Tot
32
12
27
107
9
146
2
10
70
275

Man
11
47
75
121
254

1995 (Be 0030)
Kvinna
Tot
4
7
3
45
11
106
0
10
18
168

Man
11
48
117
10
186

2000 (Be 0032)
Kvinna
Tot
9
12
10
80
6
66
5
34
30
192

21
90
72
39
222

2000 (Be 0050)
Kvinna
Tot
34
15
39
183
7
151
1
13
81
362

49
222
158
14
443

Operationscentrum
Man
44
134
155
12
345

1995 (Be 0050)
Kvinna
Tot
22
8
41
195
13
185
0
24
76
412

Källa: Västerbottens läns landsting. Statistikserier.

Man
30
236
198
24
488
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APPENDIX O Utbildningsorter för sjuksköterskeutbildningen m.fl. i
Sverige 2000.
Universitet/Högskola
Ersta Sköndal Högskola
Göteborgs Universitet

Hälsohögskolan i Jönköping

Hälsohögskolan Väst i Vänersborg

Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle

Högskolemässig/examina
Ja
Sjuksköterskeexamen
Ja
Arbetsterapeut
Audionomexamen
Sjukgymnastexamen
Social omsorgsexamen
Tandhygienistexamen

Ja
Arbetsterapeutexamen
Biomedicinsk analytikerexamen
Otropedingejörsexamen
Sjuksköterskeexamen
Ja
Social omsorgsexamen

Ja
Sjuksköterskeexamen
Ja

Högskolan Halmstad

Ja
Sjuksköterskeexamen
Ja

Högskolan i Kalmar

Ja

Högskolan Karskrona/Ronneby

Ja

Högskolan Kristianstad

Ja
Social omsorgsexamen
Sjuksköterskeexamen
Ja

Högskolan i Skövde

Karlstad Universitet

Ja
Social omsorgsexamen

Kommentar
Utbildningens innehåll och
organisation behöver utvecklas
bl.a. genom att de forskarutbildade lärarna kontinuerligt
medverkar i utbidlningen i
större utsträckning och integrering sker med övriga lärosätet.
Vidare behöver forskaranknytningen stärkas och ämnet omvårdnad förtydligas.

Utbildningens lärarkompetens
behöver säkras genom kontinuerlig medverkan av forskarutbildade lärare i ämnet omvårdnad. Vidare behöver ämnet omvårdnad förtydligas.

Utbildningen behöver förtydliga ämnet omvårdnad.

Utbildningens innehåll och
organisation behöver tutvecklas så att likvärdiga studievillkor garanteras studerande på
de olika orterna.
Utbildningens forskaranknytning behöver stärkas och ämnet
omvårdnad förtydligas.
Utbildningen behöver förtydliga ämnet omvårdnad och ge
det större utrymme i utbildningen.

Utbildningens lärarkompetens i
ämnet omvårdnad behöver
utvecklas och stabiliseras.
Utbildningens innehåll och
organisation behöver utvecklas
så att studenternas vetenskapliga förhållningssätt stärks.
Framförallt behöver kopplingen mellan kliniska och teoretiska moment förbättras. Även
möjligheterna till studentinflytande bör ses över.
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Karolinska Institutet

Nej
Arbetsterapeutexamen
Barnmorskeexamen
Biomedicinsk-analytikerexamen
Sjugymnastexamen
Tandhygienistexamen

Linköpings universitet

Ja
Arbetsterapeutexamen
Sjukgymnastexamen
Social omsorgsexamen

Lunds Univeristet

Ja
Arbetsterapeutexamen
Audionomexamen
Sjugymnastexamen
Social omsorgsexamen
Tandhygienistexamen
Ja
Social omsorgsexamen

Mitthögskolan

Mälardalens Högskola

Röda korsets Högskola
Sophiahemmets sjuksköterskeskola
Umeå Universitet

Uppsala Universitet

Ja
Sjuksköterskeexamen
Barnmorskeexamen
Ja
Sjuksköterskeexamen
Ja
Sjuksköterskeexamen
Ja
Arbetsterapeutexamen
Biomedicinsk-analytikerexamen
Sjugymnastexamen
Sjuksköterskeexamen
Ja
Sjukgymnastexamen

Vårdhögskolan Boden numera
Luleå tekniska universitet

Ja
Sjukgymnastexamen
Sjuksköterskeexamen
Social omsorgsexamen

Växjö Universitet

Nej

För att nå högskolemässighet
måste utbildningens innehåll
och organisation utvecklas för
att öka förutsättningarna att ge
studenterna ett vetenskapligt
förhållningssätt. Framför allt
behöver utbildningen integreras med övriga lärosätet och
utbildningens samordning bli
bättre. Även höjd lärarkompetens i form av forskarutbildande ämnen i ämnet omvårdnad,
förtydligande av ämnet omvårdnad, stärkt forskningsanknytning och ökat studentinflytande är viktiga utvecklingsbehov.
Utbildningens innehåll och
organisation behöver utvecklas
för att garantera likvärdiga
studievillkor på båda studieorterna.

Utbildningens innehåll och
organisation behöver utvecklas,
främst samordningen och samverkan mellan de tre studieorterna för att garantera de studerande likvärdiga studievillkor.
Vidare behöver lärarkompetensen i form av forskarutbildande
i ämnet omvårdnad förstärkas
samt forskningsanknytningen
förbättras.

Utbildningens lärakompetsn i
ämnet omvårdnad behöver
höjas samt ämnet omvårdnad
förtydligas.

För att nå högskolemässighet
måste utbildningens innehåll
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och organisation utvecklas.
Bland annat behöver utbildningen integreras med övriga
lärosätet och utbildningens
ledningsfunktioner förbättras.
Även höjd lärarkompetens i
form av forskarutbildade i
ämnet omvårdnad , samt stärkt
forskningsanknytning är viktiga utvecklingsbehov som kan
främja studenternas vetenskapliga förhållningssätt.
Örebro Universitet

Ja
Arbetsterapeut
Audionomexamen
Biomedicinsk- analytikerexamen
Sjuksköterskeexamen

Källa: HSV 2000:5 R. Utbildningar inom vård och omsorg –en uppföljande utvärdering.
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APPENDIX P. Platsannonser för olika sjukskötersketjänster.
Annons: 1 vik Sjuksköterska
Sorsele kommun söker1 vik sjuksköterska, 100 %, vid Solhem/Servicehuset, sommarvikarie under
perioden juli-augusti, arbetstid - dagtid.
Närmare upplysningar om tjänsten får du genom Robert Tettli, sjuksköterska, och AnnCatrin Janeheim, MAS. Information om fackliga företrädare ges via växeln. Samtliga nås på telefon 0952-140 00.
Du är legitimerad sjuksköterska.
Lön: Enligt överenskommelse.
Vid ev anställning kommer Sorsele kommun att begära att Du lämnar in utdrag ur polisens belastningsregister.
Ansökan med meritförteckning samt löneanspråk skall vara oss tillhanda senast 2004-04-19 under
adress: Sorsele kommun, omsorgsavd, Box 101, 920 70 Sorsele (ansökan via e-post ska kompletteras
med undertecknat original).
Arbetstid/Varaktighet: Heltid / vikariat
Lön: Individuell lönesättning

Källa: http://www.expressjobb.com/index.asp?do=visaannons&id=5460 2004-04-27
___________________________________________________________________________

Leg. Sjuksköterskor; Söderort Personalkraft AB; Umeå; 040416
25 platser. Söderort Personalkraft är en del av MEDICORE och är idag ett av Sveriges största
bemanningsföretag specialiserat på enbart vårdsektorn. Söderort grundades -98 och har sedan starten etablerat oss hos ett stort antal trogna kunder runt om i Sverige. Bla är vi huvudleverantör till Carema koncernen ( Svensk äldreomsorg, Svensk hälsovård, Sergelklinikerna
m.m) och även ISS care partner. Vårt starkaste kännetecken och vår strategi som gjort att vi
klarat oss väl under åren är att vi helt enkelt har den bästa personalen att erbjuda. Våra anställda bär sina blå bussaronger med stolthet. Vi behöver idag bli fler och söker nu därför 25
st pigga trygga leg. sjuksköterskor som kan hjälpa våra kunder inom äldreomsorgen för sporadiska eller längre uppdrag under perioden juni-juli-augusti. Uppdragen finns inom äldreomsorgens olika grenar. I Umeå med omnejd. Vi vill att du är leg sjuksköterska med minst
två års yrkeserfarenhet. Du bör tycka om nya utmaningar och känna dig trygg i din yrkesroll
då arbetet ofta kräver att man snabbt och självständigt kan komma in i arbete på en helt ny
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arbetsplats. Välkommen till ett utvecklande, uppskattat och självständigt arbete där personalen alltid sitter i finrummet. Är du rätt person? TVEKA INTE, RING ELLER MAILA OSS
REDAN IDAG! Vill du veta mer? Gå gärna in på vår hemsida.
http://platsbanken.ams.se/data/exit.fcgi/http://platsbanken.ams.se/sommar/20911/1500
00,1.html&http://www.soderort.se
Arbetstid/Varaktighet: upp till tre månader
Lön: individuell lönesättning
Ansökan: Sista ansökningsdag 2004-05-16
Källa: http://platsbanken.ams.se/direkt/34/040416,150090,020911,10,462034.shtml 2004-0427
Sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden
Arbetsuppgifter
Vi behöver vikarier inom den kommunala sjukvården på våra särskilda boenden samt äldre- och handikappomsorgen. Arbetsområdena omfattar servicehus, sjukhem, gruppboenden för dementa, rörelsehindrade och psykiskt utvecklingsstörda samt inom öppna vården.
Kvalifikationer
För sjuksköterskor krävs adekvat grundutbildning, gärna med vidareutbildning inom öppen hälsooch sjukvård. Erfarenhet av arbete inom äldrevården ser vi som en tillgång Gymnasieskolans vårdlinje, årskurs 2, grenen för hälso- och sjukvård, gymnasieskolans 2-åriga sociala servicelinje eller annan
utbildning/erfarenhet som prövas likvärdig.
Antal tjänster: Sommarvikarier
Anställning
Anställningsform: Vikariat ()
Lön: Du erbjuds både längre och kortare vikariat natt och dag Löne- och anställningsvillkor enligt
gällande avtal. Kontakta: Monica Ek, tel 0954-108 05 Britta Fjällryd, tel 0954-140 11 Maud Barruk, tel
0951-142 74 Mona Mörtzell, tel 0951-140 61 Inger Sundin, tel 0951-140 60 Siv Johansson, tel 0951-141 25
Birgit Karlsson, tel 0951-205 65
Information om arbetsgivaren
I landskapet Lappland i Västerbottens län hittar Du Storumans kommun. Med goda flygkommunikationer når Du oss från Arlanda inom en och en halv timme. Vi har en väl utbyggd offentlig service,
attraktiva, prisvärda boendealternativ och en fantastisk natur med närhet till fjällen i Tärnaby/Hemavan
Ansökan
Godkända svarstyper:
E-post: info@storuman.se
Via Internet
Post
Storumans kommun, 92381 Storuman

Källa:
http://www.manpower.se/MPNet3/Content.asp?NodeRef=JOB_SHOW_CAND&JobID=10
3444&Ref=SWEDEN_NORDIC 2004-04-27
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ARKIV
Västerbottens länslandsting arkiv
VLL landstingsprotokoll
– revisionsberättelser, skrivelser, motioner, flerårsplaner, förvaltningsutskottets yttranden, landstingens protokoll och diarieförda handlingar, 1960, 1965, 1970, 1975,
1980, 1985, 1990, 1995, 1999, 2001.
VLL landstingsplan 2000-2002 landstingsfullmäktige 15-16 juni 1999
Brev till landstingsdirektionen från Bertil Steen professor och överläkare 1980-12-17.
Umeå sjukvårdsdistrikts verksamhetsberättelse 1986.
Årsberättelser 1972 för verksamhetens inom Umeå sjukvårdsdistrikt.
Årsberättelser 1975 för verksamheten inom Umeå sjukvårdsdistrikt.
Årsberättelser 1981 för verksamheten inom Umeå sjukvårdsdistrikt.
Kursplan, Hälso- och sjukvårdslinjen. Inriktning mot allmän hälso- och sjukvård
120p.
Östergötlands länslandsting arkiv
LiÖ landstingsprotokoll
– revisionsberättelser, skrivelser, motioner, flerårsplaner, förvaltningsutskottets yttranden och landstingens protokoll och diarieförda handlingar, 1960, 1965, 1970, 1975,
1980, 1985, 1990, 1995, 2001.
Bokslut och revisionsberättelser för år 1969 budgetredovisning.
Förvaltningsutskottets budgetskrivelse del 1(2).
Geriatriska kliniken Umeå universitets sjukhus
Delårsrapport 2 – 2000. Geriatriskt centrum
Geriatriska kliniken inför 1996 Målbeskrivning och arbetsformer.
Geriatriska klinikens verksamhetsplan 1995-1997.
Omstrukturering av geriatriska kliniken vid Norrlands Universitetssjukhus Umeå
1996.
Rapportering/Analys Geriatriska/psykogeriatriska geriatriska enheten 1995.
Årsrapport 2000 Geriatrisktcentrum.
Årsrapport 2001 Geriatriskt centrum.
Intensivvårdskliniken vid Umeå universitets sjukhus
Verksamhetsberättelse anestesiavdelningen 1990.
Verksamhetsplan för 1994-1996 operationscentrum.
Verksamhetsplan vid operationscentrum 2000-2002.
Årsrapport 1994 Operationscentrum.
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Befolkningsutveckling 1749-1998
Civildepartementet
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Svensk författningssamling (SFS)
SFA 1999:49 Hälso- och sjukvårdslagen
SFS 1977:218 Lag om ändring i högskolelagen
SFS 1982:763 Hälso- och sjukvårdslagen
SFS 1993:100 Högskoleförordningen
SFS1990:1404 Betalningsansvarslagen
Statens Officiella Statistik (SOS)
SOS Allmän hälso- och sjukvård 1950
SOS Allmän hälso- och sjukvård 1955
SOS Allmän hälso- och sjukvård 1960
SOS Allmän hälso- och sjukvård 1965
SOS Allmän hälso- och sjukvård 1970
SOS Allmän hälso- och sjukvård 1975
SOS Allmän hälso- och sjukvård 1979
Statens Offentliga Utredningar (SOU)
SOU 1948:17 1946 års kommitté för sjuksköterskeutbildningen. Betänkande angående utbildning av sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal
SOU 1962:4 Arbetsuppgifter och utbildning för viss sjukvårdspersonal. Betänkande
av utredningen ang. vissa sjuksköterskornas och undersköterskornas arbetsuppgifter
m. m.
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