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NÅGRA KONKRETA 

POLITIKERROLLER 

 Initiativtagare 

 Politiskt initiativ som inte utgår från 

tjänstemannaorganisationen 

 Domare 

 Politiskt val mellan alternativ som formats i 

tjänstemannaorganisationen 

 Bekräftare 

 Politiken granskar det förslag som 

tjänstemannaorganisationen tagit fram 



FRÅN UTBYGGNAD TILL 

OMPRÖVNING 

 Utbyggnadsfas (~ 70-tal) 

 Allt fokus på det nytillkommande 

 Beslut på detaljnivå 

 Det etablerade betraktades som färdigt 

 Begynnande diskussion om omprövning (~ 80-tal) 

 Nya möjligheter stärker behoven av prioriteringar 
(inte längre bara ”nu eller senare”) 

 Helhetsgrepp omöjliggör politiska detaljbeslut 

 Tal om nollbasbudgetering 

 Kan ökad professionalism öka effektiviteten? 

 Offentliga åtagandets gränser? 



STRATEGIER FÖR ATT MÖTA 

OMPRÖVNINGSBEHOVEN 

 80-tal: Bredare chefsansvar 

 ”Alla pengar i en påse” 

 Målstyrning 

 90-tal: Fokus på output 

 DRG, produktionsmått 

 Beställar-utförarmodeller, konkretiserad målstyrning med 

uppdelade tjänstemannafunktioner 



VEM STYR BÅTEN? 

VAD BEHÖVER STYRAS? 

 Rorsmannen som håller i ratten? 

 Styrmannen som lägger ut kursen? 

 Kapten som väljer färdvägen? 

 Redaren som bestämmer traden? 

 Fraktköparen? 



DE GRUNDLÄGGANDE 

RELATIONERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Landstingsdrivna             Annan driftform 

Mottagning 

Sjukhus 

Etc. 

Behandling, 

vård och 

service 

Uppdrag och 

Finansiering 

Behov och 

önskemål 

Inre Organisation 

Landstinget 

Inriktning, omfattning, prioritering 

och struktur  

Invånarna i länet 

De sjuka 

Demokratisk styrning 

Skattefinansiering 



BESTÄLLAR-UTFÖRARMODELLERNAS 

KÄRNVÄRDEN 

 Konkretiserade mål i målstyrningen 

 Politikerroll med utgångspunkt 
befolkningsföreträdande – aktivt arbete med 
agendan 

 Producenter som utvecklar sin professionalism 
och utsätts för konkurrens  

 Uppdelade tjänstemannafunktioner:  

 Stöd till uppdragsgivarna att identifiera läge, 
behov, utmaningar och handlingsalternativ 

 Stöd till producenterna att bedriva effektivt 
arbete, både på kort och lång sikt  

 



BESTÄLLAR-UTFÖRARMODELLERNAS 

AVARTER 

 Avståndstagande snarare än öppenhet och 

samarbete 

 Fragmentisering snarare än helhetstänkande 

 Idealisering av kortsiktiga relationer snarare än 

långsiktiga partnerskap 

 Rollfördelning uppfattat som motsättning snarare 

än grund för samarbete 

 ”Market-economy built by people who know 

nothing about market-economy” 



NÅGRA HUVUDTEMAN MED 

ROLLFÖRDELNING 

Uppdragsgivare Producenter 

Vårdutbudets 

innehåll 

- Bedöma behov 

- Bedöma möjligheter, 

nya o gamla 

- Ge uppdrag 

- Identifierade behov 

- Utmaningar 

Vårdutbudets 

geografi 

- Bedöma efterfrågan 

- Balansera mot ekonomi 

- Ge uppdrag 

- Medicinska aspekter 

- Ekonomiska aspekter 

Kvalitet och 

Effektivitet 

- Efterfråga redovisning 

- Ompröva uppdrag 

- Organisera verksamhet 

- Redovisa resultat 

- Visa utmaningar och 

handlingsalternativ 



FINANSIERINGSMODELLER 

Alla 
pengar i 
en påse 

? 

Detalj-
beslut 

DRG-
ersättning 

Helhet 

Input Output 

Detalj 



EXEMPLET 

PRIMÄRVÅRDSKVALITET 

 Mäta 

 Professionellt utvecklade indikatorer 

 Automatiskt datauttag, osminkade 

 Återkoppla 

 Användarvänligt 

 Aktuellt 

 Använda 

 Lokalt förbättringsstöd 

 Samtalsunderlag i budget och uppföljning 



FRÅN ATT SE TILL ATT HANDLA 


