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Abstract 

 

This essay examines the policy process of specialist medical training in three Swedish 

counties. The essay will first describe the policy process. Secondly the politicians parti-

cipating in the process is examined. Thirdly, it is tested whether it is possible to analyze the 

policy process based on Ostrom's theories of cooperation around a common pool resource. In 

this case, the common pool resource is specialized medical practitioners skills that the 

Swedish county councils must collaborate on to competence should be sufficient for the 

county council needs, something that is not the case today. 

 

One conclusion of the study is that the health care law is not clear enough when it comes to 

who is responsible for providing a sufficient number of specialists. This makes it unclear who 

should intervene to adjust the shortage that exists today. The survey also shows that political 

participation in the investigation process is low, which creates problems of legitimacy in the 

access to and distribution of medical specialists. Consideration of Ostrom's theories shows 

that the theories are useful for describing the possibilities and problems of co-operation  

between Swedish county councils for better resource utilization of specialized medical 

practitioners skills. Based on the theories the conclusion of the essay is that a partnership 

would be possible, and in the end the essay presents suggestions on how such cooperation 

could be organized. 
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l. Inledning  

 

I det här kapitlet motiveras uppsatsens ämnesval, relevans och metoder. Uppsatsens syfte 

presenteras och konkretiseras i tre forskningsfrågor. Två relevanta teoriområden introduceras 

också. Dessutom beskrivs uppsatsens material och urval innan kapitlet avslutas med att en 

disposition över uppsatsen presenteras.  

 

1.1 Ämnesval 

Målet för den svenska sjukvården är att vi som bor i landet ska ha en god hälsa. Vägen till 

målet är enligt hälso- och sjukvårdslagen att sjukvården ska ge hela befolkningen en vård på 

lika villkor (SFS 1982:763, 2§). Men så ser det inte alltid ut i praktiken. Brist på utbildad 

personal begränsar möjligheten att ge vård till alla som behöver. Tillgången på personal 

varierar dessutom över landet vilket leder till geografiska orättvisor.  

 

Ett exempel är att många vårdcentraler saknar specialistutbildade allmänläkare. Vård-

centralerna tvingas då ofta att hyra in läkare, trots att det gör att patienterna inte får den 

kontinuitet de vill ha, samtidigt som patientsäkerheten hotas. Dessutom försämras arbets-

miljön för övrig personal och kostnaderna för landstingen ökar vilket begränsar deras 

möjlighet att finansiera annan vård (Eriksson et al. 2012). Svårigheterna att rekrytera läkare är 

enligt vårdcentralerna det största problemet för framtiden, och kostnaderna för att hyra in 

läkare är så höga att de hotar många vårdcentralers överlevnadsförmåga (Konkurrensverket 

2014).  

 

Förklaringen till bristen är att finns för få läkare som är allmänläkare, den specialitet som är 

tänkt att i första hand bemanna vårdcentraler (Socialstyrelsen 2014, sid 7). Liknande problem 

finns även när det gäller andra specialister (se 2.2). Samtidigt är det landstingen som själva 

bestämmer hur många läkare som ska utbildas i de olika medicinska specialiteterna. Enligt 

lagen ska utbildningen dimensioneras så att tillgången på specialistläkare är tillräcklig. I 

hälso- och sjukvårdslagens paragraf 15 finns en särskild skrivning om specialistläkare. Där 

står det att det i landstingen ska ”finnas möjligheter till anställning för läkares 

specialiseringstjänstgöring… i en omfattning som motsvarar det planerade framtida behovet 

av läkare med specialistkompetens i klinisk verksamhet” (SFS 1982:763, 15§). Alltså bryter 

landstingen mot lagens intention när de utbildar för få allmänläkare. 
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Hälso- och sjukvårdslagen är en så kallad ramlag. Det innebär att riksdagen anger den 

allmänna inriktningen medan det är upp till landstingen att sköta den praktiska tillämpningen. 

Tanken med ramlagar är att decentralisera makten. Staten ska följa verksamheten och ingripa 

först när det behövs. Men ramlagar riskerar att bli så vagt formulerade att de öppnar för stora 

tolkningsmöjligheter och ansvarsutkrävandet kan bli otydligt. (Petersson, 2010, s. 81) Det är 

heller ingen som ställs till svars för att det fattas läkare på många vårdcentraler. Landstingen 

får inget straff för att de inte uppfyller lagens intention när det gäller utbildning. Hälso- och 

sjukvårdslagen innehåller inga sanktionsmöjligheter för det. Men landstingen blir ändå 

förlorare genom att orsaka sänkt vårdkvalitet för sina patienter, försämrad arbetsmiljö för sin 

personal och onödiga utgifter för verksamheten.  

 

Därför vill jag undersöka hur det går till när landstingen kommer fram till hur många 

specialistläkare de ska utbilda. Jag vill alltså beskriva processen som leder till att det skapas 

utbildningsplatser. Dessutom vill jag undersöka hur fördelningen sker mellan olika 

medicinska inriktningar.  

 

Den svenska sjukvården är en del av den svenska välfärdsstaten som styrs genom 

representativ demokrati. Det innebär att sjukvården ska styras av politiska beslut, tagna av 

politiker som medborgarna väljer i fria och allmänna val (Petersson, 2010, s. 9). Ansvaret för 

att leverera sjukvård vilar på landstingen (SFS 1982:763, 13§). Ytterst är det därmed 

landstingspolitikerna som är ansvariga för all verksamhet inom ett landsting. Alltså är det 

politikerna som när det gäller allmänläkarna är ansvariga både för att lagen inte följs och för 

att landstinget, personalen och patienterna drabbas av negativa konsekvenser. Därför vill jag 

undersöka och beskriva vilken roll politikerna i landstingen spelar när landstingen bestämmer 

hur många läkare som ska specialistutbildas. På samma sätt vill jag också studera politikernas 

roll när utbildningsplatserna fördelas mellan de olika medicinska inriktningarna. 

 

Avslutningsvis vill jag undersöka hur specialistläkarbristen i Sverige skulle kunna minskas. 

Utgångspunkten blir då att jag betraktar den svenska läkarkårens specialistkunskaper som en 

allmänning - en resurs som många behöver men som behöver regleras för att den ska räcka till 

alla. Enligt teorier om gemensamma resurspooler är det möjligt för de aktörer som använder 

poolen att själva institutionalisera ett samarbete så att det blir långsiktigt hållbart (Ostrom 

2009). Därför vill jag analysera den process jag beskrivit utifrån de teorier som finns om vad 
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som krävs för ett lyckats samarbete. Därmed undersöker jag vilka förändringar som skulle 

kunna leda till att landstingen utnyttjade resursen så att den i större utsträckning än i dag 

räcker för att täcka landstingens behov av specialistläkarkunskaper. 

 

Jag vill påstå att min undersökning har utomvetenskaplig relevans som gör den angelägen. 

För att minska bristen på specialister behövs mer kunskap om hur landstingen sköter sitt 

utbildningsuppdrag. Av samma skäl är det också angeläget att pröva vilka förändringar som 

skulle öka möjligheten att få ett bättre fungerande system för specialistläkarutbildning. Bättre 

kunskap kan leda till en mer välfungerande sjukvård. Samtidigt har min undersökning en 

tydlig inomvetenskaplig relevans. Jag använder teorier om policyprocessen för att kunna 

beskriva den, och det fenomen jag studerar kan beskrivas som ett exempel på flernivåstyrning. 

Dessutom prövar jag Ostroms teorier om gemensamma resurser. De har använts tidigare på 

vitt skilda områden (se 2.3) men kommer här att användas på ytterligare ett sätt. 

 

1.2 Syfte 

Avsikten med den här uppsatsen är alltså att beskriva hur det går till när tre landsting väljer 

hur många specialister de ska utbilda. Genom beskrivningen vill jag öka förståelsen för varför 

tillgången på specialister är ojämnt fördelad mellan den svenska sjukvårdens olika medicinska 

inriktningar. Politikernas roll i processen kring specialistutbildningen ska också undersökas. 

Avslutningsvis ska dessutom landstingens möjlighet till ett förbättrat samarbete om 

specialistutbildningen undersökas. Till hjälp ska flera statsvetenskapliga teorier användas. 

Innan undersökningen kan börja behöver de teorierna beskrivas, och ett antal centrala begrepp 

i uppsatsen definieras. 

 

1.3 Teorianknytning och definitioner  

I avsnittet presenteras de två teoriområden som uppsatsen rör sig inom – policyanalys och 

gemensamma resurser. Samtidigt definieras flera begrepp som är centrala i uppsatsen. I det 

första teoriområdet definieras den aktuella policyprocessen, men även begreppet politik 

definieras. I det andra teoriområdet definieras begreppet allmänning på ett sätt jag inte stött på 

tidigare i statsvetenskaplig litteratur. 

 

1.3.1 Policyanalys 

I den här uppsatsen är policy ett centralt begrepp. Det som mer specifikt ska undersökas i 

uppsatsen är vägen fram till en policy – det som kan benämnas policyprocessen. Det är ett 
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vanligt begrepp inom statsvetenskapen, men samtidigt är det ett begrepp som är svårt att 

definiera (Hill 2007, s. 14ff).  

 

Förklaringen till osäkerheten kring begreppets innebörd är att policyprocess består av två 

begrepp som i sin tur är svåra att definiera – policy och process. Klart är att den definition 

man väljer på policy kommer påverka definitionen av processen, och tvärtom. En policy kan 

beskrivas som ett handlingsmönster, ett sätt att agera inom till exempel ett politikområde. 

Men det som leder fram till en policy kan vara både handlingar och icke-handlingar. Det gör 

att en policy sällan kan sammanfattas i ett enda beslut. Därför kan hela processen fram till ett 

beslut vara av intresse när en policy ska studeras. Det är heller inte självklart att ett beslut i en 

viss riktning faktiskt får den avsedda effekten i verkligheten. Därför kan studiet av en policy 

utvidgas till att även omfatta vad den leder till (Hill 2007). 

 

För att analysera en policyprocess kan olika systemmodeller användas, där processen beskrivs 

stegvis. Greppet är ifrågasatt eftersom det riskerar att missa komplexiteten i processen, till 

exempel den återkoppling som ofta förekommer mellan stegen. I den här uppsatsen kommer 

ändå en systemmodell att användas för att kunna göra analytiska distinktioner mellan olika 

delar i processen (Hill 2007).  

 

Jag har valt att använda mig av Jenkins modell, som delar upp processen i sju steg: Initiativ – 

Information – Överväganden – Beslut – Implementering – Utvärdering – Avslutning (Hill, 

2007, s. 29). Efter att ha gjort en pilotstudie (se 1.5) bedömer jag att den modellen bäst kan 

fånga den process jag vill beskriva och analysera. Jag har dock gjort en justering av modellen. 

Eftersom utbildning av specialistläkare är en ständigt pågående process i de svenska 

landstingen väljer jag att utesluta det första och det sista steget i den delen av undersökningen. 

Ändå kommer initiativet till specialistläkarutbildningen – hälso- och sjukvårdslagen –att på 

olika vis ingå i uppsatsen eftersom det är en grundläggande förutsättning för utbildningen, och 

därmed för den policyprocess som ska studeras. Den modell jag använder mig av visas nedan 

i figur 1.  

 

Figur 1. Bearbetad version av Jenkins modell 

Information Överväganden Beslut Implementering Utvärdering 
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Ett utmärkande drag hos den policyprocess som ska beskrivas och analyseras i uppsatsen är 

att det är en demokratisk offentlig policy. Det innebär att den gör anspråk på att vara legitim 

(Hill, 2007, s. 18). Därför blir kopplingen mellan policyprocessen och det demokratiska 

systemet i landstinget av särskilt intresse i uppsatsen. 

 

Det är policyprocessen inom i huvudsak tre svenska landsting jag ska undersöka, beskriva och 

analysera. För att definiera processen utgår jag från David Eastons definition av en policy: ”en 

policy… består av ett nätverk av beslut och handlingar som fördelar… värden” (Hill 2007, s. 

14). Från David Easton lånar jag också definitionen av politik som ”den auktoritativa 

fördelningen av värden” (Lindahl 2001, s. 11). 

 

Den politiska policyprocess som ska analyseras här blir därför alla de beslut och handlingar 

som påverkar vilka resurser (värden) som satsas på specialiseringstjänstgöring (ST) för läkare 

i de undersökta landstingen. Det handlar dels om värdefördelningen mellan 

specialistläkarutbildning och annat, dels om värdefördelningen mellan olika 

specialistläkarutbildningar.  

 

Det första av de fem stegen i policyprocessen som ingår i undersökningen är information, 

definierat som framtagande av fakta. Nästa steg, överväganden, är resonemang om 

exempelvis tillgång till ekonomiska resurser inför nästa steg i processen – beslut – som är när 

antalet ST-tjänster avgörs. Implementering handlar sedan om hur och i vilken utsträckning 

dessa tjänster tillsätts, innan det avslutande steget – utvärdering – handlar om reflektion kring 

utfallet av hela processen. 

 

1.3.2 Gemensamma resurser   

Den här uppsatsen knyter också an till teoribildning om gemensamma resurser (common pool 

resources, CPR). Ett centralt begrepp i teorin är allmänning som ursprungligen betecknade 

betesmarker för djur. Marken används av många djurägare. De behöver ta ett gemensamt 

ansvar för allmänningen för att betet ska räcka till alla djur. Problemet är att varje djurägare 

tjänar på att öka sin hjord och därmed utnyttja allmänningen mer än den klarar av. För-

sämringen av avkastningen delas mellan alla djurägare, medan den som ökar sin hjord drar 

egna fördelar av sin ökning. Med utgångspunkt i att alla individer är rationella nytto-

maximerare kommer djurägarna att drivas till en ökad användning av allmänningen trots att 

den inte klarar av det. Fenomenet kallas ”allmänningens tragedi” (Hardin, 1968). 
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Mot denna deterministiska tes vänder sig Elinor Ostrom i bland annat boken ”Allmänningen 

som samhällsinstitution”. Med utgångspunkt i egna och andras empiriska studier 

argumenterar hon för att de inblandade aktörerna istället kan välja att samarbeta, och att de 

tillsammans kan hitta enkla och hållbara institutionella arrangemang som ökar den kollektiva 

nyttan. Men hennes slutsats är också att hur regleringen ska se ut är en mycket komplex fråga 

och att de institutionella detaljerna är avgörande för regleringens framgång (Ostrom 2009). 

 

Det urval som hon använder för sina studier är att det handlar om småskaliga resurser som 

mellan 50 och 15000 individer är mycket beroende av och därmed motiverade för att resursen 

brukas på ett hållbart sätt. Hon utgår också från att det handlar om förnybara resurser men 

som inte finns i tillräcklig utsträckning. Det innebär att aktörerna kan skada varandra 

allvarligt genom att överutnyttja resursen. (Ibid.) 

 

Ostrom är tydlig med att det inte finns någon säker teori om vad som gör att det uppstår 

samarbete om vissa resurser men inte om andra. Men hon anser sig hitta principer som 

behöver finnas för att göra ett samarbete möjligt. De principerna kan, något förenklat, 

beskrivas så här: 

- Det ska vara tydligt vilka som har rätt att använda resurspoolen. 

- Reglerna ska ha en koppling till egenskaperna på resurspoolen och till de som använder den. 

- Reglerna ska åtminstone delvis vara utformade av de som använder poolen. 

- Övervakningen av reglerna ska göras av individer som är ansvariga inför de som använder 

poolen. 

- Reglerna ska upprätthållas av graderade sanktioner. 

(Ostrom 2009, s. 257) 

 

Det som i den här uppsatsen definieras som en allmänning är den specialistkompetens som de 

legitimerade läkare har som nu går eller har gått en specialistutbildning. De aktörer som 

behöver samarbeta om denna allmänning är de 21 svenska landsting och regioner som har 

ansvar för att organisera den svenska sjukvården. En utförligare argumentation om varför den 

definition som här görs är båda möjlig och lämplig finns i avsnitt 2.3. 

 

1.4 Forskningsfrågor  

Mina forskningsfrågor kan sammanfattas så här: 
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1. Hur ser policyprocessen ut?  

Jag ska beskriva hur det går till när landstingen kommer fram till hur många specialistläkare 

de ska utbilda, och hur fördelningen ska vara mellan olika medicinska inriktningar. 

2.  Vilken roll spelar politikerna? 

Jag ska undersöka vilken roll landstingspolitikerna spelar i den policyprocess som jag 

beskriver som svar på den första forskningsfrågan. 

3. Hur skulle landstingen kunna samarbeta? 

Utifrån Ostroms teorier om hur ett samarbete kring en gemensam resurs är möjlig vill jag 

undersöka vilka förändringar som skulle kunna leda till ett utfall med mindre brister.  

 

1.5 Metod 

Jag har inte lyckats hitta någon tidigare svensk forskning kring ST-utbildningens 

dimensionering och i den enda undersökning jag hittat hävdas att området är outforskat i 

Sverige (Sveriges läkarförbund 2014, sid 6). Att bygga vidare på utländsk forskning i den 

mån det finns har jag bedömt som problematiskt eftersom hela sjukvårdssystem inklusive 

läkarutbildningen och vem som har ansvar för utbildningens dimensionering varierar mellan 

olika länder. 

 

Arbetet med att konstruera en metod för den här uppsatsen inleddes därför med en 

förutsättningslös pilotstudie i ett landsting utanför det urval som senare gjordes för uppsatsen. 

I pilotstudien undersöktes centrala dokument om ST-tjänster, nyckelpersoner intervjuades och 

dagordningar för politiska nämnder granskades. Resultatet gav bilden av en process med 

mycket lågt deltagande från landstingspolitikerna, med undantag för processen kring 

allmänläkare där det fanns ett tydligt politiskt inriktningsbeslut. 

 

En användbar metod för att närma sig outforskade ämnen är kvalitativa samtalsintervjuer med 

inblandade personer. Det är också en bra metod för att få förståelse för de fenomen som ska 

undersökas, som exempelvis en policyprocess (Esaiasson et al. 2012). I första hand ville jag 

dock undersöka den formella beslutsprocessen eftersom den är central i mina forsknings-

frågor. Därför valde jag istället att fokusera på att göra en dokumentstudie med inriktning på 

kvalitativ textanalys. Eftersom den policyprocess jag ville undersöka många gånger visade sig 

vara svår att identifiera kompletterade jag efter hand med informantintervjuer med nyckel-

personer (se vidare 1.5.5). 
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1.5.1 En ansats för att beskriva 

Uppsatsen vilar på en deskriptiv ansats. Det är en kvalitativ studie där policyprocessen kring 

ST-utbildningen ska beskrivas, och det sker med hjälp av Jenkins modell (se 1.2.1). Jag har 

tänkt brett kring den aktuella policyprocessen för att kunna beskriva den så fullständigt som 

möjligt. Det har lett till att jag även tar med landstingens totala kompetensförsörjning av 

läkare. Detta kan ifrågasättas eftersom undersökningen visar att det inte alltid finns någon 

tydlig koppling mellan till exempel kompetensförsörjningsplaner och processen kring ST-

dimensioneringen. Men eftersom min utgångspunkt är att betrakta hela läkarkårens 

specialistkompetens som en och samma resurs tycker jag att mitt val är logiskt. Dessutom 

bedömer jag att den breda ansatsen har underlättat framställningen så att processen blivit 

lättare att följa. 

 

1.5.2 En ansats för att jämföra 

Min forskningsdesign är komparativ. Motivet till att även ha en jämförande ansats är att jag 

bedömer att det kan förfina beskrivningen av processen (Denk 2002). För att göra en 

jämförelse möjlig genomförs undersökningen som en fallstudie med tre typfall. Dels jämförs 

policyprocessen mellan landstingen, dels jämförs policyprocessen mellan olika specialist-

utbildningar. Resultatet av den jämförande ansatsen sammanfattas både i löpande text och i 

tabellform. 

 

1.5.3 En ansats för att förbättra 

De resultat som synliggörs med de deskriptiva och komparativa ansatserna ska sedan jämföras 

med Ostroms teorier om vad som kan få aktörer att samarbeta. Ansatsen ska uppfattas som en 

ambition att genom en ökad förståelse för de specialistbrister som finns i dag, söka tänkbara 

förbättringar. Uppsatsen gör alltså anspråk på att vilja beskriva för att förstå och för att vilja 

förändra. Det finns en naturlig koppling mellan ansatserna. Hill förklarar det kärnfullt med att 

”motivet för att försöka förstå är en önskan att göra saker och ting bättre” (Hill 2007, s. 31). 

För att förstärka ansatsen undersöker jag också tre initiativ som de senaste åren tagits för att 

nå en förbättring (se kapitel 4). 

 

Min utgångspunkt är att en förbättring är nödvändig. Jag anser att det inte är något subjektivt 

ställningstagande. Att det råder brist på specialistläkare med vissa inriktningar är fakta 

(Socialstyrelsen 2014, sid 7). Alltså finns det för få utbildningsplatser inom de inriktningarna 

för att hälso- och sjukvårdslagens intentioner ska vara uppfyllda. I lagen står det som tidigare 
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nämnts att möjligheterna till specialiseringstjänstgöring ska vara ”i en omfattning som 

motsvarar det planerade framtida behovet av läkare med specialistkompetens i klinisk 

verksamhet” (SFS 1982:763, 15§). 

 

1.5.4 Material  

Huvudmaterialet i undersökningen som redovisas i kapitel 3 är dokument från tre utvalda 

landsting. Det är både uttalat politiska beslut som till exempel budgetar, och bakgrundmaterial 

framtaget av tjänstemän som till exempel kompetensförsörjningsstatistik. Många gånger har 

jag använt samma typ av dokument från alla tre landstingen, men inte alltid.  

 

Flera dokument har jag tagit del av via landstingens hemsidor. Andra dokument som till 

exempel kompetensförsörjningsplaner har jag fått ta del av genom att begära ut dem från 

landstingen. Jag har också genom att vara i kontakt med personal inom landstingen fått ta del 

av dokument som jag inte uttalat efterfrågat men som ändå har visat sig vara relevanta. Det 

handlar till exempel om kompetenskartläggningar och PM över interna ersättningssystem. Här 

har alltså de tjänstemän jag varit i kontakt med försett mig med de dokument som de bedömt 

vara relevanta utifrån mina frågor.  

 

För att kunna skildra policyprocessen så komplett som möjligt har jag dessutom intervjuat en 

del nyckelpersoner (se 1.5.5). Inledningsvis använde jag intervjuerna i första hand för att 

försöka spåra upp den policyprocess jag ville beskriva. Medan jag gjorde undersökningen 

insåg jag genom intervjuerna att det saknades formella dokument för delar av processen. Det 

gav informantintervjuerna en ökad betydelse som stämmer väl med uppfattningen att en 

policyprocess inte låter sig beskrivas i enstaka beslut (Hill 2007, s. 15). 

 

Intervjuerna kan beskrivas som informantintervjuer (Esaiasson et al. 2012, s. 257-258). Det 

innebär att de intervjuade har varit källor som beskriver hur en process faktiskt går till. 

Dessutom visade intervjuerna att de dokument som finns, inte alltid beskriver hur verk-

samheten faktiskt bedrivs. Det ger informantintervjuerna ytterligare en dimension som kan 

beskrivas som källkritisk. I möjligaste mån har jag i de lägena försökt belägga den praktiska 

processen genom samtal med två olika tjänstemän för att öka trovärdigheten i uppgifterna. 

(Esaiasson et al. 2012, s. 324-325). 

 

Intervjuerna har skett på telefon. Det valet är främst av praktiska skäl eftersom min bostad 
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inte ligger i något av de undersökta landstingen. Men min bedömning är också att det är 

tillräckligt med tanke på syftet. Jag har antecknat under intervjuerna och sedan sammanfattat 

dem i ”stolpanteckningar” som sparats. Mina frågor har varit explorativa, men i takt med att 

min kännedom om policyprocessen ökat har avsikten varit att i möjligaste mån följa 

policyprocessens fem steg när det varit lämpligt. Informanterna har i samtliga fall gett sitt 

godkännande till att delta, och har fått ta del av de textdelar där deras uppgifter används. 

 

Utöver undersökningen av landstingen kommer ”tre initiativ för förändring” att undersökas. 

Det är också framför allt en dokumentstudie med kompletteringar genom informantintervju, 

och även här har informanten godkänt att delta. 

 

1.5.5 Urval  

Sverige har 21 landsting/regioner som ansvarar för sjukvården. Jag kommer undersöka tre av 

dem – landstingen i Jönköpings län, Värmlands län och Västerbottens län. För att underlätta 

läsningen kommer de i fortsättningen ofta benämnas som Jönköping, Värmland och Väster-

botten. Det skulle självklart vara intressant att studera samtliga landsting/regioner, till 

exempel för att kunna se om det finns skillnader i deras agerande. Att jag begränsar min 

undersökning beror i första hand på att min tid för undersökningen är begränsad. I mitt urval 

har jag valt landsting som sett till antalet invånare är förhållandevis typiska. De flesta av de 

svenska landstingen har mellan 200 000 och 400 000 invånare; bland annat de tre jag har valt.  

 

Samtidigt har jag på flera sätt försäkrat mig om en bredd i urvalet. För det första finns olika 

politiska majoriteter representerade. Den mandatperiod som undersökningen framför allt 

speglar - den som avslutades i och med valet 2014 - var det borgerligt styre i landstingen i 

både Jönköping och Värmland, och socialdemokratiskt styre i Västerbotten. För det andra 

ingår landstingen i tre av de sex olika sjukvårdsregioner som den svenska sjukvården är 

uppdelad i. Uppdelningen gjordes i mitten av 1900-talet för att samordna högspecialiserad 

vård, men har de senaste åren fått ökad betydelse (Socialstyrelsen 2006, s. 9). Jag bedömer att 

det är angeläget att undersöka landsting från olika regioner eftersom det är tänkbart att ett 

gemensamt förhållningssätt till specialistutbildningen sprids mellan de landsting som ingår i 

samma sjukvårdsregion.  

 

Undersökningen av landstingen har dessutom kompletterats med tre andra källor som 

redovisas i kapitel 4. Genom att på så sätt komplettera med relevant material som berör även 
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landsting utanför urvalet ökar möjligheten att tillämpa slutsatser på fler landsting. Frågan är 

om det utökade materialet tillsammans med medvetna val kring flera variabler för de 

undersökta landstingen gör det möjligt att dra några generella slutsatser för alla Sveriges 

landsting. Jag har inte hittat något som tyder på att de valda fallen är avvikande från andra 

landsting på något avgörande sätt, möjligen med undantag för Västerbotten. Flera av de 

intervjuade har beskrivit Gävleborgs läns landsting och i viss mån även Östergötlands län som 

avvikande genom en kraftfullt centraliserad policyprocess om specialistläkarutbildning, men 

varken i intervjuer eller i dokument har de tre landsting jag valt beskrivits som lika avvikande. 

Om studiens resultat från de tre landstingen dessutom stämmer väl med både de 

kompletterande källorna och det intryck som kom fram i den inledande pilotstudien (se 1.5) 

borde det därför finnas goda skäl för att kunna generalisera. 

 

Mot det talar att landstingen inte är tvingade att agera lika, utan har en stor frihet att välja till 

exempel hur omfattningen av specialistutbildningen dimensioneras. Därför är det tänkbart att 

de agerar på olika sätt.  Min ambition är därför inte att generalisera eftersom jag finner det 

som allt för riskabelt. Däremot bedömer jag att det är troligt att undersökningens slutsatser i 

åtminstone viss utsträckning går att tillämpa även på fler landsting. Framför allt borde detta 

gälla landsting av liknande storlek befolkningsmässigt, vilket alltså är de allra flesta. 

 

Både urvalet av dokument och intervjupersoner har skett löpande och kan närmast beskrivas 

som ett snöbollsurval där intervjuer som gjorts och dokument som undersökts lett vidare till 

nya intervjuer och dokument i samma landsting och/eller i andra (Esaisson et al. 2012, s. 291).  

Ambitionen har varit att använda de dokument som har störst betydelse för de lokala policy-

processerna som ska studeras. När det gäller urvalet av informanter har jag valt att hålla mig 

på en central nivå eftersom det är den generella policyprocessen i de utvalda landstingen som 

jag vill beskriva. Här utkristalliserade sig med tiden två huvudkällor. Dels personal på 

personalavdelningar, dels studierektorer för ST-utbildningar. I Västerbotten hittade jag också 

en läkarplanerare. Något motsvarande har jag inte hittat i de andra landsting jag undersökt. 

 

När det gäller urvalskriteriet för de dokument som redovisas i kapitel 4 (”initiativ för 

förändring”) har det varit att ta med de relevanta initiativ som jag under mitt arbete fått 

kännedom om. Min bedömning är att jag därmed fått med åtminstone de mest betydelsefulla 

initiativ som tagits under de senaste åren. 
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1.6 Disposition  

Efter detta inledande kapitel följer i kapitel två en bakgrund. Kapitlet inleds med ett avsnitt 

om hur svensk specialistläkarutbildning är upplagd. Därefter följer ett stycke om de brister i 

tillgång på kompetens som finns för en del av de medicinska specialiteterna. Avslutningsvis i 

kapitel två förs ett resonemang om i vilken utsträckning det är möjligt och lämpligt att 

betrakta den svenska läkarkårens samlade specialistkompetens som en gemensam resurs.  

 

I kapitel tre redovisas resultatet av uppsatsens fallstudie. De tre landsting som ingår har egna 

avsnitt, och avsnitten följer samma struktur för att underlätta en jämförelse mellan 

landstingen. Upplägget följer de fem steg i policyprocessen som ska undersökas. Dessutom 

kompletteras avsnitten om varje landsting med dels ett avsnitt baserat på övriga iakttagelser 

där det finns sådana, dels ett sammanfattande avsnitt.  

 

I kapitel fyra presenteras tre initiativ för en förändring av den svenska 

specialistläkarutbildingen. Det är först en granskning av Riksrevisionen, sedan en strategi från 

SKL (Sveriges kommuner och landsting), och avslutningsvis en undersökning av Sveriges 

läkarförbund. 

 

Kapitel fem ägnas åt analys. Det följer i stor utsträckning uppsatsens tre forskningsfrågor. 

Först kommer en beskrivande sammanfattning av policyprocessen i de tre landstingen, utifrån 

de fem steg i policyprocessen som används i undersökningen. Sedan analyseras politikernas 

roll i den beskrivna processen. För att kunna besvara den tredje forskningsfrågan om sam-

arbete mellan landstingen jämförs sedan processen med de fem principer som enligt Ostrom 

gör det möjligt att samarbeta. Därefter följer ett avsnitt om hur nära ett samarbete är i 

dagsläget.  

 

I kapitel sex sammanfattas resultatet av uppsatsen i tre slutsatser, med tillhörande 

resonemang. Avslutningsvis följer ett kapitel med mina egna reflektioner. Där finns bland 

förslag om tänkbara förändringar av policyprocessen. Förändringarna kopplas samman med 

undersökningens resultat för att visa att det är troligt att de skulle kunna leda till en 

förbättring. 
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2. Bakgrund 

 

I det här kapitlet ges en bakgrund över den svenska specialistläkarutbildningen, och de brister 

i tillgång på specialistläkare som den leder till. Dessutom fördjupas den teoretiska 

utgångspunkten att betrakta den svenska specialistläkarkompetensen som en gemensam 

resurs. 

 

2.1 Den svenska specialistläkarutbildningen 

Den svenska läkarutbildningen består av tre steg, och det är det sista som den här uppsatsen 

inriktar sig på. Utbildningen inleds med att alla blivande läkare går en grundläggande 

läkarutbildning som är fem och ett halvt år lång. Den finansieras av staten och är knuten till 

några av landets universitet. Sedan gör studenterna en 18 månader lång allmäntjänstgöring 

(AT) på landstingsfinansierade AT-tjänster innan de kan få sina läkarlegitimationer. Men för 

att bli specialist finns ett tredje steg som är en minst fem år lång specialisttjänstgöring (ST) på 

landstingsfinansierade ST-tjänster. Staten finansierar här bara en del mindre 

utbildningsinsatser, så kallade specialiseringskurser. Avslutningsvis är det staten som via 

Socialstyrelsen utfärdar specialistbevis och därmed godkänner läkaren som specialist (Riks-

revisionen 2009, s. 90). 

 

Ansvaret för specialistutbildningen vilar alltså i första hand på landstingen. De ansvarar både 

för att genomföra utbildningen och – i huvudsak - för att finansiera den. De väljer också hur 

många läkare som de ska specialistutbilda, och hur de ska fördela utbildningsplatserna mellan 

de över 50 olika inriktningar som finns. I hälso- och sjukvårdslagen finns som tidigare nämnts 

en tydlig skrivning om att omfattningen av specialistutbildningen ska motsvara det framtida 

behovet (SFS 1982:763, 15§). Om det är de enskilda landstingen som har ansvaret eller om 

det är landstingen gemensamt framgår dock inte i lagen. Riksrevisionens bedömning är att 

eftersom det i paragrafen står ”landstingen”, alltså i plural, så kan det tolkas som ett kollektivt 

ansvar. Men hur det ansvaret i så fall förhåller sig till landstingens självstyre är oklart (Riks-

revisionen 2009, s. 98). 

 

Innehållet i specialistutbildningen regleras i Socialstyrelsens föreskrifter. Där anges till 

exempel vilka andra verksamheter som en läkare ska ha tjänstgjort vid för att kunna nå en viss 

specialitet. Regleringen är här olika noggrann för olika specialiteter (Socialstyrelsen 2012). 
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När den här uppsatsen skrivs pågår en förändring av specialistutbildningen som väntas börja 

gälla våren 2015. ”Målet är att öka kvaliteten i ST, bland annat genom stärkt handledning, nya 

bestämmelser för tredjelandsspecialister, ny struktur i målbeskrivningarna med fler 

specialitetsövergripande delmål samt en mer dynamisk specialitetsindelning med ökad 

flexibilitet mellan specialiteterna” (Socialstyrelsen 2014b). Någon översyn av 

dimensioneringen är det alltså inte tal om. 

 

Den nära kopplingen mellan verksamhet och specialistutbildning har funnits sedan 

läkarutbildningen reformerades 1969. Tanken var att omfattningen av utbildningen därmed på 

ett smidigt sätt skulle kunna anpassas till verksamhetens behov. I regeringens proposition 

betonade socialministern vikten av att läkarutbildningen skulle vara en del av den totala 

sjukvårdsplaneringen. Det betonades också att läkarutbildningen skulle ses som en enhet där 

både grundutbildning och vidareutbildning ingick. Socialstyrelsen gavs en viktig roll och fick 

ansvar för att kontinuerligt kartlägga och rapportera behoven av specialistutbildade läkare. 

Men när Utbildningsdepartementet genom reformen frikopplades från ansvaret för läkarnas 

vidareutbildning fick aldrig Socialdepartementet något tydligt markerat ansvar istället (Riks-

revisionen 2009, s. 102). 

 

2.2 Brister i tillgången på specialister 

Socialstyrelsen har fortfarande regeringens uppdrag att bedöma både utbud och efterfrågan 

när det gäller flera typer av vårdpersonal, till exempel specialistläkare. Därför publicerar 

myndigheten varje år rapporten Nationella planeringsstödet (Socialstyrelsen 2014a, s. 3). I 

rapporten jämförs sysselsättningsstatistik från Statistiska Centralbyrån med Socialstyrelsens 

egen statistik om antalet legitimerade inom de olika yrkesgrupperna (Socialstyrelsen 2014a, s. 

9). För att bedöma efterfrågan gör Socialstyrelsen varje år en enkät till alla landsting om 

rekryteringsläget för hälso- och sjukvården och tandvården (Socialstyrelsen 2014a, s. 41). 

 

Den senaste rapporten från Socialstyrelsen visar att dagens system inte fungerar fullt ut för att 

ge vården den kompetens den behöver. I Nationella planeringsstödet för 2014 skriver Social-

styrelsen att behovet av specialister totalt sett fortsätter vara större än tillgången. Störst är 

bristen när det gäller specialister inom allmänmedicin och psykiatri (Socialstyrelsen 2014a, s. 

7). Men det finns fler signaler om brist på personal inom vissa kompetensområden. I 

cancervården saknas patologer och radiologer. Cancerfonden bedömer att det både är ett akut 

problem och ett hot mot vårdens kvalitet i framtiden (Cancerfonden 2014, sid 6). 
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Bristen på specialister har funnits länge. Inom allmänmedicin har den enligt Sveriges 

läkarförbund funnits i 50 år. Det var då landstingen tog över ansvaret för primärvården, som 

före dess sköttes av staten (Sveriges läkarförbund 2014, s. 4). Inom psykiatrin nämndes 

problemet med vakanta tjänster när läkarutbildningens förändrades 1969 (Riksrevisionen 

2009, s. 102-103).  

 

Länge kunde bristerna förklaras med att det fanns en generell brist på läkare i Sverige. Men 

efter att den svenska läkarutbildningen under de senaste åren har byggts ut, så stämmer inte 

den förklaringen längre (Sveriges läkarförbund 2014, s. 4). I dag finns det fler läkare som 

arbetar i den svenska vården än någonsin. Sverige är ett av de länder inom OECD som har 

flest läkare per tusen invånare. Men när det gäller allmänläkare är Sverige samtidigt ett 

genomsnittligt OECD-land (Vård-analys 2013, s. 23-24). 

 

I sin senaste långtidsprognos gör Socialstyrelsen bedömningen att bristen på en del 

specialister kommer finnas kvar till 2025 som prognosen sträcker sig till. Även om 

invandringen av läkare kommer fortsätta i samma takt som i dag blir både antalet allmän-

läkare och psykiatriker till och med mindre än i dag. En förklaring är att många av de 

specialisterna väljer att utbilda sig vidare till andra specialiteter och sedan arbeta inom de 

områdena istället. En annan förklaring som framför allt gäller allmänläkare är att stora 

pensionsavgångar väntar (Socialstyrelsen 2014c, s. 34). 

 

När det gäller flera andra specialiteter så räknar Socialstyrelsen med en ökad tillgång, oavsett 

hur invandringen utvecklas. Det gäller till exempel internmedicin och kirurgi. Förklaringen är 

dels att den nuvarande personalkåren är förhållandevis ung, men också att ST-utbildningen 

har ökat de senaste åren inom de här specialiteterna (Socialstyrelsen 2014c, s. 35). 

 

2.3 Samarbete om en begränsad resurs 

Den här uppsatsen prövar att tillämpa teorier om allmänning på den svenska läkarkåren. Det 

kan naturligtvis finnas invändningar mot att jämföra kompetensen hos en yrkesgrupp med en 

betesmark. Men begreppet allmänning har redan använts av forskare på en lång rad områden. 

Tillgången till mat och konflikter mellan folkgrupper är bara två exempel (Ostrom 2009, s. 

32). Att använda allmänning som en metafor kan därför inte anses som särskilt problematiskt. 

Frågan är ändå om det är lämpligt att göra det på just specialistläkare, och att dessutom 
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tillämpa Ostroms teorier om samarbete kring en allmänning. De teorierna har i stor 

utsträckning arbetats fram genom studiet av samarbete kring naturtillgångar, som till exempel 

tillgången på fisk (Ostrom 2009, s. 61).  

 

Med utgångspunkt i vilka kriterier Ostrom använder för att göra sitt urval (se 1.3.2) gör jag 

ändå bedömningen att det finns starka skäl som talar för att det är möjligt att tillämpa 

teorierna på det sätt jag ska försöka göra. De läkare som är på väg in i en specialist-

läkarutbildning handlar om en klart begränsad resurs. År 2013 utfärdade Socialstyrelsen strax 

över 2200 nya läkarlegitimationer, alltså personer som avslutat sin grundutbildning och nu 

kan specialisera sig (källa Socialstyrelsen 2014d). Eftersom de aktörer som med den här 

uppsatsens definition ska använda resursen är de svenska landstingen finns det i huvudsak 

bara 21 stycken tänkbara aktörer. Ett så begränsat antal aktörer – färre än de i Ostroms urval – 

och som dessutom alla har tämligen likartade intressen borde rimligen öka möjligheterna till 

samarbete.  

 

Landstingen uppfyller också Ostroms kriterier genom att vara helt beroende av legitimerade 

läkare för att kunna erbjuda åtminstone stora delar av den vårdverksamhet de är ålagda att 

sköta. Läkarkompetensen kan också betraktas som förnybar eftersom nyexaminerade läkare 

hela tiden kommer till. Avslutningsvis kan också landstingen skada varandra kraftigt genom 

hur de använder den gemensamma specialistläkarkompetensen. Det kan ske genom att 

landstingen för att tillfredsställa egna intressen anställer så pass många specialistutbildade 

läkare att det finns för få kvar för att de ska räcka till det kollektiva intresset, det vill säga till 

alla andra landsting.  

 

Självklart finns det ändå invändningar till de paralleller jag drar mellan läkare och natur-

tillgångar. En sådan är att läkarna är självständiga aktörer som har en möjlighet att göra 

individuella val för hur den egna kompetensen ska användas. De har först möjlighet att välja 

vilken inriktning de vill specialistutbilda sig till och sedan om ska arbeta hos något av de 21 

landstingen, hos någon privat vårdgivare eller om de ska söka sig till den utländska arbets-

marknaden. Men tankegången att specialistläkarnas kompetens kan ses som en gemensam 

resurs är inte unik för den här uppsatsen. Den finns som en förutsättning i alla de tre initiativ 

för förändring som presenteras i kapitel 4.  

 

Yrkesgruppen läkare betraktas som en stark profession (Winblad-Spångberg 2003). Den 
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verkar inom vården där en ständig dragkamp pågår mellan profession, administration och 

politik (Kouzes & Mico, 1979). Det gör självklart omständigheterna speciella men kan också 

ses som att det ökar intresset för att genomföra en prövning av om Ostroms teorier är möjliga 

att tillämpa även här.  

 

Det avgörande för mitt val av perspektiv är dock att läkarutbildningen är en gemensam 

angelägenhet. Det finns lagar som reglerar läkarutbildningen, och som garanterar att samhället 

finansierar specialistutbildningen (SFS 1982:763).  
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3. Tre svenska landsting - en fallstudie 

 

Det här kapitlet är en redovisning av den undersökning av policyprocessen om 

specialistläkarutbildning som gjorts i tre svenska landsting. Resultatet presenteras i tre avsnitt, 

ett avsnitt för varje landsting. 

 

3.1 Policyprocessen i Jönköpings läns landsting 

I det första avsnittet presenteras resultatet för landstinget i Jönköpings län. Redovisningen 

följer de fem steg som den här uppsatsen delar upp policyprocessen i. Sedan följer ett separat 

avsnitt om en revisorsgranskning innan resultatet sammanfattas. 

 

3.1.1 Information 

I den budget som Landstingsfullmäktige i Jönköpings län antagit för 2014 finns en särskild 

avdelning om landstingets medarbetare. Som en planeringsförutsättning lyfts behovet av 

kompetensförsörjning fram: ”Kompetensförsörjning är av stor vikt för Landstingets verk-

samheter, både på kort och på lång sikt” (Jönköpings läns landsting 2013a, s. 76). Här finns 

en mängd statistik för att beskriva personalläget i landstinget. När det gäller läkare framgår 

det att de blir allt fler i landstinget. Det är den personalgrupp som ökat mest den senaste 

tioårsperioden. Ökningen är nästan 21 procent (Jönköpings läns landsting 2013a, s. 79).   

 

Men ändå är det samtidigt brist på läkare i landstinget. Det framgår av den verksamhets-

berättelse för 2013 som Landstingsfullmäktige också har antagit. Bristen gör att landstinget 

behöver hyra in läkare. Kostnaderna för det ökar. Landstinget behöver främst rekrytera läkare 

inom specialiteterna allmänmedicin, psykiatri och radiologi. De brister som finns på 

läkarsidan speglar enligt landstinget en nationell brist. När det gäller ST-läkare har dessa ökat 

i antal under senare år (Jönköpings läns landsting 2014a, s. 60). En stor del av ökningen av 

ST-läkare har skett i primärvården (Jönköpings läns landsting 2013a, s. 79). 

 

Landstinget i Jönköping har ett ST-koncept som är grunden för arbetet med specialistläkar-

utbildning, och en studierektorsorganisation som ansvarar för att ST-utbildningen genomförs 

med god kvalité. I konceptet redovisas struktur, ansvar och innehåll i ST-tjänstgöringen. Det 

koncept som nu gäller fastställdes i september 2013 av landstingsdirektören. Enligt konceptet 

är det landstings-/sjukvårdsledningen som ansvarar för att ”långsiktigt kartlägga och planera 
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för att tillhandahålla ST-tjänster för att säkra en adekvat bemanning vid klinikerna” 

(Jönköpings läns landsting 2014b). 

 

Landstingets personalavdelning gör en central inventering när det gäller behovet av ST-

tjänster. Det görs också en inventering på regional nivå tillsammans med de andra landstingen 

i Sydöstra sjukvårdsregionen - Kalmar och Östergötland. Dessutom inventerar varje 

verksamhetschef själv sitt eget behov av ST-läkare. Hänsyn tas till vilka pensioneringar som 

kommer och vilket behov som finns för verksamheten
1
.  

 

3.1.2 Överväganden 

Behovet av ST-läkare ska diskuteras med både förvaltningschef, den medicinska 

programgruppen som finns inom verksamheten och med en studierektor. Det framgår av ett 

PM som upprättats av landstingets budgetchef och som reglerar ersättningsmodellen inom den 

specialiserade sjukvården för bland annat ST-läkare. Av PM:et framgår att för att 

verksamheten ska få anställa en ST-läkare måste verksamheten vara godkänd som 

utbildningsplats. Den måste också ha utsett en handledare för ST-läkaren. Dessutom ska det 

finnas en utbildningsplan som en studierektor har godkänt (Jönköpings läns landsting 2014c).   

 

Verksamheten får då ersättning med 60 procent av en genomsnittlig lön under en 

utbildningstid på fem år. Tiden kan förlängas om det finns särskilda skäl. Dessutom omfattar 

ersättningen en ”utbildningspeng” som går till särskilda utbildningar och omkostnader i 

samband med dem (Jönköpings läns landsting 2014c). 

 

Ersättningssystemet för ST-läkare inom primärvården ser annorlunda ut. Den regleras i 

särskilda avtal som tecknas mellan vårdcentralen och landstinget. Det framgår av det 

förfrågningsunderlag som finns för den som vill driva vårdcentral i länet (Jönköpings läns 

landsting 2014d). I praktiken innebär det att vårdcentralerna får en högre ersättning från 

centralt håll för ST-läkarna än vad sjukhusklinikerna får. Ersättningen täcker i regel ungefär 

80 procent av vårdcentralens kostnader. Den högre nivån motiveras med att de som ska bli 

allmänläkare till stor del tjänstgör på sjukhuskliniker som en del av sin utbildning, och då inte 

arbetar på vårdcentralen
2
.   

                                                 
1
 Inga-Lena Alm-Larsson, personalstrateg och Raymond Lenrick, studierektor, Jönköpings läns landsting. 

Intervjuer november 2014.  
2
 Ibid. 
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Inom primärvården är det i första hand möjligheten att rekrytera som avgör hur många ST-

tjänster som vårdcentralen väljer att inrätta. Inom sjukhusvården är det vanligt att klinikerna 

redan har tänkbara kandidater när de beslutar sig för att inrätta ST-tjänster
3
. 

 

3.1.3 Beslut 

I Landstingsfullmäktiges budgetbeslut för 2014 finns en handlingsplan för landstingets 

kompetensförsörjning. Där slås fast att utvecklingen av AT- och ST-verksamheten ska 

fortsätta och utgöra grunden för försörjningen av specialistutbildade läkare. ”De verksamheter 

och specialiteter där det råder brist behöver särskilt uppmärksammas när det gäller försörjning 

av ST-läkare” (Jönköpings läns landsting 2013a, s. 79).   

 

Av handlingsplanen framgår också att rekryteringsarbetet behöver kompletteras med 

rekryteringsinsatser utomlands. Landstinget ska ta fram ett koncept för att främja sådan 

rekrytering och för att ge introduktion till svenskar som studerar till läkare utomlands. ”För 

läkare som rekryteras från andra länder erbjuds utbildning i både sjukvårdssvenska och 

kunskaper i det svenska sjukvårdssystemet” (Jönköpings läns landsting 2013a, s. 79).   

 

I handlingsplanen hänvisas också till det beslut som togs under 2013 om att ansluta 

landstinget till SKL:s strategi för att minska beroendet av bemanningsföretag (se även 3.4). I 

strategin finns en skrivning om att en del av strategisk kompetensplanering på övergripande 

nivå är att ST-utbildningarna behöver styras bättre ur ett nationellt perspektiv (Jönköpings 

läns landsting 2013b). 

 

Beslutet att ansluta Jönköpings läns landsting till strategin togs av Landstingsstyrelsen 2013. I 

beslutet ingår en satsning på sex miljoner som ska gå till 10 AT-tjänster fördelade på 

landstingets tre sjukhus. Dessutom listas i beslutet en rad arbetsområden och förslag till 

åtgärder. När det gäller ST finns ett särskilt stycke: ”Fortsatt finansiering av ST genom en 

särskild ersättning. Anställning av ST i primärvården sker fortlöpande förutsatt att vård-

enheten har förutsättningar att kunna ta sitt utbildningsansvar. I ersättningen för utbildning av 

ST i den specialiserade sjukvården kommer ersättning utgå som ett särskilt uppdrag och likna 

den modell som tillämpas i primärvården” (Jönköpings läns landsting 2013b). 

                                                 
3
 Ibid. 
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Hur många ST-tjänster som verkligen ska inrättas i landstinget avgörs i praktiken av 

verksamhetscheferna i självständiga beslut. För primärvården finns inget tak för hur många de 

får anställa
4
.   

 

3.1.4 Implementering 

Alla ST-läkare får en tillsvidareanställning när de inleder sin ST-tjänstgöring. Sjukhus-

tjänsterna blir inte alltid utlysta utan tillsätts med interna sökanden. Landstinget strävar dock 

efter att alla tjänster blir utlysta eftersom det anses förbättra landstingets rykte som attraktiv 

arbetsgivare
5
.  

 

3.1.5 Utvärdering 

Hur många ST-tjänster som blivit tillsatta följs upp både i en landstingsövergripande 

uppföljning och inom varje förvaltning
6
.   

  

3.1.6 Övrigt 

2011 presenterade landstingets revisorer en granskning av strategisk kompetensförsörjning på 

landstingets tre akutsjukhus. Slutsatsen är att de bedömningsunderlag som finns måste 

kopplas bättre till klinikernas uppdrag för att den strategiska kompetensförsörjningen ska vara 

ändamålsenlig fullt ut (Svensson 2011).   

 

Bedömningen i revisionsrapporten är att den läkarkartläggning som görs är ett bra underlag 

för planering och samordning av ST-läkare. Men slutsatsen i rapporten är att det behövs en 

ökad dialog mellan profession och landstingsledning om klinikerna nuvarande inriktning och 

uppdrag, och vilka förutsättningar de har för att lösa sitt uppdrag. Här finns det en efterfrågan 

från verksamheten, framför allt när det gäller läkarförsörjningen. I revisionsrapporten varnas 

för att en för svag koppling mellan kompetensförsörjning och dialog kring uppdrag ”relativt 

snabbt kan leda till ökade kostnader för t.ex. hyrläkare eller köpt vård, en sämre arbetsmiljö 

och problem att klara uppdraget” (Svensson 2011 s. 4). 

 

                                                 
4
 Inga-Lena Alm-Larsson, personalstrateg och Raymond Lenrick, studierektor, Jönköpings läns landsting. 

Intervjuer november 2014. 
5
 Ibid. 

6
 Ibid. 
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3.1.7 Sammanfattning 

Policyprocessen i Jönköpings län är starkt decentraliserad. Finansieringen är visserligen delvis 

central, men all dimensionering sker ute i verksamheterna. Intressant är att det leder till ett 

glapp mellan verkligheten och budgetbeslutet i landstingsfullmäktige om att bristspecialiteter 

särskilt ska uppmärksammas när ST-tjänster ska fördelas. I verkligheten sker ingen styrning 

som ökar antalet ST-tjänster inom bristspecialiteter. Noteras kan också att revisorernas far-

hågor om att brist på koppling mellan uppdrag och kompetensförsörjning kan leda till ökade 

kostnader för hyrläkare verkar ha gått i uppfyllelse eftersom hyrläkarkostnaderna för 

landstinget ökar. 

 

3.2 Policyprocessen i Värmlands läns landsting 

I det andra avsnittet presenteras resultatet för landstinget i Värmlands län. Redovisningen 

fortsätter att följa de fem steg som den här uppsatsen delar upp policyprocessen i. Även här 

följer ett separat avsnitt om en revisorsgranskning innan resultatet för landstinget 

sammanfattas. 

 

3.2.1 Information 

Av landstingets årsredovisning för 2013 som landstingsfullmäktige antog under våren 2014 

framgår det att antalet läkare i Värmlands läns landsting ökat under det senaste året. Det är 

framför allt ett resultat av en långsiktig strategi med satsningar på AT- och ST-läkare. Trots 

det har landstinget inte balans när det gäller kompetens inom alla specialiteter och an-

vändningen av bemanningsläkare har fortsatt att öka (Värmlands läns landsting 2014a). 

 

Av landstingets officiella personalstatistik framgår att det framför allt är en ökning av antalet 

anställda specialister som gör att antalet läkare ökar. Ökningen har pågått under de senaste 

fem åren. Men det är inte alla specialiteter som ökar – antalet allmänläkare har samtidigt 

minskat (Värmlands läns landsting 2014b, s. 23). Totalt sett beskrivs landstingets 

rekryteringsbehov under de närmaste tio åren som ”omfattande” (Värmlands läns landsting 

2014b, s. 6). 

 

För närvarande finns det cirka 200 läkare som arbetar som ST-läkare vid sjukhusen eller 

vårdcentralerna i länet. Cirka 30-35 nya ST-läkare anställs varje år. Ett centralt  

studierektorskansli ansvarar för övergripande samordning i utbildningsfrågor för ST-läkare 

(Värmlands läns landsting 2014c). 
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I landstingets personal- och kompetensförsörjningsplan slås fast att läkarförsörjningen av nya 

specialister framför allt sker genom egna utbildningsinsatser. ”Utvecklingsprogram för AT 

och ST-läkare är därför viktiga” (Värmlands läns landsting 2011, s. 14). I planen görs också 

en sammanfattning av Socialstyrelsens bedömning av det nationella läget. Landstingets 

bedömning är att Socialstyrelsen bedömningar stämmer med landstingets egna (Värmlands 

läns landsting 2011, s. 23). Dessutom innehåller planen bland annat en genomgång av den 

internationella tillgången av till exempel läkare. Sammanfattningen är att den framtida 

invandringen av utländska läkare är svår att bedöma på förhand (Värmlands läns landsting 

2011, s. 26). 

 

När det gäller det nuvarande behovet av ST-läkare är det verksamhetscheferna som kartlägger 

det hos sin egen verksamhet. Ingen central sammanställning görs
7
.   

 

3.2.2 Överväganden 

Inför beslutet om hur många ST-läkare som ska anställas i psykiatri och sjukhusvård tar 

verksamhetscheferna hänsyn till sina budgetar. Det är den som helt finansierar ST-tjänsterna. 

Det motiveras med hur Socialstyrelsen reglerar verksamhetschefernas arbetsuppgifter
8
. I 

Socialstyrelsens föreskrift om verksamhetschefens ansvar står det att ”till verksamhetschefens 

uppgifter hör… att personalens kompetens upprätthålls genom adekvata vidareutbildnings-

insatser” (Socialstyrelsen 1997, s. 6). 

 

I primärvården får vårdcentralens verksamhetschefer vända sig till primärvårdsledningen och 

ansöka om ST-tjänster. De enskilda vårdcentralerna har inte tillräcklig budgetram för att 

kunna göra egna ST-anställningar. Motivet till den centraliserade modellen är den omfattande 

kompetensbristen och att verksamheten är geografiskt utspridd
9
.  

 

Modellen för hur primärvården i Hälsoval Värmland ska finansieras revideras genom beslut i 

landstingsfullmäktige. Nivån på ersättningarna avgörs när landstingsstyrelsen beslutar om de 

ekonomiska ramarna till verksamheterna (Värmlands läns landsting 2013, s. 17). 

 

                                                 
7
 Elisabeth Wikström, strateg HR-ledning och Anders Carlstedt f.d. studierektor, Värmlands läns landsting. 

Intervjuer november 2014. 
8
 Ibid. 

9
 Anders Carlstedt f.d. studierektor, Värmlands läns landsting. Intervju november 2014. 
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3.2.3 Beslut 

I budgeten för 2014 slår Landstingsfullmäktige fast att landstinget ska arbeta för en 

kompetensförsörjning i balans. Därför ska ”insatserna för landstinget som attraktiv arbets-

givare” fortsätta. Inga särskilda insatser nämns dock i budgeten (Värmlands läns landsting 

2013, s. 9).  

 

Landstinget har ett politiskt mål att minska sina kostnader för inhyrda läkare. Därför deltar 

landstinget i SKL:s strategi för att minska beroendet av bemanningsföretag. Det framgår i 

inledningen av landstingets officiella personalstatistik Medarbetare 2013 (Värmlands läns 

landsting 2014b). 

 

När det gäller ST-tjänster tar de flesta verksamhetscheferna själva beslut om hur många 

tjänster som ska inrättas. Så länge de håller sig innanför sina ekonomiska ramar har de full 

frihet
10

.  Det enda undantaget är att verksamhetscheferna i primärvården måste ansöka om 

ST-läkare hos en samordnande funktion
11

. 

 

3.2.4 Implementering 

Det är verksamheterna som själva annonserar ut och tillsätter ST-tjänsterna. De som anställs 

får en tillsvidareanställning. En handlingsplan upprättas för hur de ska fullfölja sin utbildning. 

Även sidotjänstgöring på universitetssjukhus i andra landsting kan förekomma, eftersom verk-

samheten på länets egna sjukhus är begränsad
12

.  

 

3.2.5 Utvärdering 

På central nivå sker ingen utvärdering av hur många ST-tjänster som blir tillsatta
13

. 

 

3.2.6 Övrigt 

År 2013 genomförde Landstingets revisorer en granskning av psykiatrin i länet. I 

granskningen ingick även att studera kompetensförsörjning (EY 2013, s. 5). Av granskningen 

framgår att det finns ett stort behov i verksamheten både av färdigutbildade specialister och av 

ST-läkare (EY 2013, s. 20). 

                                                 
10

 Elisabeth Wikström, strateg HR-ledning och Anders Carlstedt f.d. studierektor, Värmlands läns landsting. 

Intervjuer november och december 2014. 
11

 Anders Carlstedt f.d. studierektor, Värmlands läns landsting. Intervju november 2014. 
12

 Elisabeth Wikström, strateg HR-ledning. Värmlands läns landsting. Intervjuer november och december 2014. 
13

 Elisabeth Wikström, strateg HR-ledning. Värmlands läns landsting. Intervju november och december 2014. 
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De åtgärder som görs för att förbättra kompetensförsörjningen är på läkarsidan framför allt 

utlandsrekrytering och ett aktivt arbete med att rekrytera ST-läkare (EY 2013, s. 20). 

Sammanfattningsvis ser revisorerna inga tydliga brister i arbetet med att attrahera, rekrytera 

och behålla personal inom psykiatrin. De kompetensförsörjningsplaner som finns och den 

styrning av kompetensförsörjning som görs bedöms som tillräcklig (EY 2013, s. 23). 

 

3.2.7 Sammanfattning 

Policyprocessen i Värmland är när det gäller sjukhus och psykiatri helt decentraliserad till 

verksamhetschefsnivån. Verksamhetscheferna har det fulla ansvaret för både dimensionering 

och finansiering. Det motiveras med Socialstyrelsens föreskrifter för vad en verksamhetschef 

ansvarar för. 

 

Primärvården har ett något avvikande system där de lokala verksamhetscheferna på 

vårdcentralerna måste ansöka om ST-läkare hos en samordnande funktion. Men ingen 

samordning sker med annan verksamhet. 

 

Att det finns stora brister i kompetensförsörjningen i landstinget framgår av så väl års-

berättelse som den revisorsgranskning som gjordes 2013 av psykiatrin. Trots det blir 

slutsatsen i revisionsrapporten att det inte finns någon anledning att kritisera arbetet med 

kompetensplanering. 

 

3.3 Policyprocessen i Västerbottens läns landsting 

I kapitlets tredje avsnitt presenteras resultatet för landstinget i Västerbottens län. 

Redovisningen följer även här de fem steg som den här uppsatsen delar upp policyprocessen i, 

innan resultatet för landstinget sammanfattas. 

 

3.3.1 Information 

I den årsredovisning för 2013 som Landstingsfullmäktige antagit beskrivs möjligheten för 

Västerbottens läns landsting att rekrytera till en del grupper av specialistläkare som 

”problematisk” (Västerbottens läns landsting 2014a, s. 26). Kostnaderna för att kompensera 

läkarbristen med inhyrd personal ökar inom både sjukhusvård och primärvård. Av års-

redovisningen framgår också att nästan all nyanställning av läkare sker efter avslutad ST-

utbildning inom landstinget (Västerbottens läns landsting 2014a, s. 26-27).  
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Landstinget i Västerbottens län har en kompetensförsörjningsplan för åren 2012-2020. Den 

har antagits av landstingets högsta tjänstemän i den exekutiva ledningsgruppen, ELG. I planen 

framgår att landstinget har stora rekryteringsbehov de närmaste åren. Samtidigt som nästan en 

tredjedel av personalen kommer att gå i ålderspension väntas efterfrågan på vård öka. 

Specialiseringen kommer också att öka, men de ekonomiska resurserna väntas samtidigt 

minska. För att klara läkarbemanningen kommer ”speciella insatser” krävas. De största 

bristområden på läkarsidan väntas bli allmänmedicin, kärlkirurgi, patologi och neurologi. 

Dessutom lyfts en del lokala bristerna fram i planen (Västerbottens läns landsting 2012, s. 3). 

 

Landstinget har en centralt anställd läkarplanerare som varje år skickar ut en enkät till 

verksamhetscheferna där de bland annat får beskriva sina behov av ST-läkare under det 

kommande året. De behov som beskrivs brukar utgå från både kommande pensioneringar och 

den aktuella verksamheten. Verksamhetschefernas sammanräknade behov brukar vara mellan 

110 och 130 ST-tjänster. Inför 2015 är verksamhetens beräknade behov 158 tjänster
14

.   

 

Därefter gör läkarplaneraren en prognos över hur många ST-tjänster som behövs inom 

landstinget. I prognosen tar planeraren även hänsyn till verksamhetens budgetramar. 

Prognosen bygger också på enkätsvaren från verksamhetscheferna som kompletteras med data 

från det centrala personaladministrativa systemet, till exempel med medelvärden över 

förväntad frånvaro. I prognosen beräknas det ta sex år att bli färdigutbildad specialist inom en 

basspecialitet och åtta år att bli färdigutbildad grenspecialist/tilläggsspecialist. Prognosen 

brukar landa på att landstinget sammanlagt behöver mellan 50 och 90 ST-tjänster. Inför 2015 

är prognosen att det finns ett behov av 91 tjänster
15

.   

 

3.3.2 Överväganden 

Inför ett beslut om hur många ST-tjänster som landstinget ska ha görs en matchning mellan 

ST-prognosen och den centrala budget som finns för tjänsterna. Den görs av läkarplaneraren 

tillsammans med studierektor och en HR-strateg. När hänsyn tagits till budgeten för 2015 är 

gruppens bedömning att det finns utrymme för cirka 50 tjänster. Siffran kan jämföras med de 

                                                 
14

 Elisabeth Lindmark, landstingsstudierektor och Lars Bergmark, läkarplanerare, Västerbottens läns landsting. 

Intervjuer november och december 2014. 
15

 Ibid. 
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158 som verksamheterna ville ha och de 91 som prognosen bedömde som behov
16

.   

 

Eftersom de ekonomiska resurserna brukar vara lägre än både verksamheternas uppskattade 

behov och det prognostiserade behovet, så brukar i det här skedet en behovskvot beräknas för 

varje vårdenhet. Utifrån behovskvoten görs sedan en rangordning av de olika enheternas 

behov som ligger till grund till ett förslag till hur ST-tjänsterna ska fördelas. De tjänster som 

det bedöms finnas utrymme för i budgeten placeras ut på de enheter där behoven är störst. 

Totalt görs beräkningar för cirka 100 olika vårdenheter
17

. 

 

ST-tjänsterna i Västerbotten kan i huvudsak vara finansierade på två sätt - antingen via 

centrala medel eller via verksamhetens egna medel. För ST-läkare med centralt finansierad 

anställningsform gäller att 70 procent av grundlönen finansieras centralt och resterande 30 

procent av verksamheten. För ST-läkare med basenhetsfinansierad anställningsform gäller att 

grundlönen betalas av verksamheten, men för båda formerna bekostar centrala medel 

lönekostnaderna när läkarna tjänstgör på andra kliniker, så kallad sidotjänstgöring 

(Västerbottens läns landsting 2014b). 

 

3.3.3 Beslut 

I den budget för 2014 som Landstingsfullmäktige antagit finns en kortfattad skrivning om 

kompetensförsörjningen av läkare. Där nämns dels SKL:s strategi för att begränsa beroendet 

av bemanningsföretag (se även 3.4), dels nämns en egen strategi för landstinget om att satsa 

på utlandsrekrytering av läkare. Hur förhållandet är mellan dessa båda strategier är oklart i 

texten. Dessutom finns en skrivning om att landstinget vill öka antalet ST-tjänster, men i 

vilken omfattning framgår inte (Västerbottens läns landsting 2013a, s. 6). I ett beslut från 

landstingets högsta tjänstemannagrupp, Exekutiva Ledningsgruppen (ELG), framgår dock att 

det finns ett förslag om nya ST-tjänster i primärvården för 2 miljoner (Västerbottens läns 

landsting 2013b). I budgeten för 2015 framgår att fullmäktige ytterligare ökar anslaget för 

kompetensförsörjning, till exempel ST-tjänster, men inte heller i den här budgeten finns det 

någon tydlig skrivning om hur mycket pengar som ska gå till just ST-tjänster (Västerbottens 

läns landsting 2014c, s. 9). 

 

Det är Exekutiva Ledningsgruppen som beslutar hur många centralt finansierade ST-tjänster 

                                                 
16

 Ibid. 
17

 Ibid. 
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det ska tillsättas och vilka verksamheter de ska vara kopplade till. I gruppen som tar beslutet 

sitter bland andra verksamhetsområdeschefer och landstingsdirektören. Deras beslut brukar 

vara att mellan 35 och 45 tjänster ska annonseras ut.
18

 I beslutet för 2015 framgår att 55 

tjänster får tillsättas. (Västerbottens läns landsting 2014d).
19

  

 

Gruppen tar också ställning till den fördelning som läkarplaneraren gjort utifrån den 

framräknade behovskvoten. Den prioriteringen brukar inte följas helt. Överensstämmelsen 

mellan förslag och beslut har ökat under de senaste åren och var 2013 ungefär 75-80 procent. 

Verksamhetscheferna har möjlighet att tillsätta ST-tjänster där de själva står för 

finansieringen, med central ersättning enbart för sidotjänstgöring. Hösten 2014 fanns det 265 

centralt finansierade ST-tjänster och 55 klinikfinansierade
20

.  

 

3.3.4 Implementering 

Redan när en läkare inleder sin ST-tjänstgöring får läkaren ett tillsvidareförordnande, som 

sedan omvandlas till specialisttjänst när utbildningen är avslutad. Det tar oftast ungefär sex år 

(Västerbottens läns landsting 2012). 

 

Det är verksamheterna som själva ser till att de ST-tjänster de har tilldelats blir tillsatta. Några 

verksamheter har möjlighet att omfördela ST-tjänster inom sin verksamhet. Det ger dem 

möjlighet att välja mellan ST-tjänster till basspecialist eller grenspecialist. Ett tydligt särfall är 

primärvården som får tjänsterna generellt för att sedan fördela ut på olika vårdcentraler. 

Tanken med det systemet är att det är angelägnare att fylla ST-platserna än att de är placerade 

där behoven är allra störst. Förhoppningen är att färdigutbildade läkare sedan flyttar mellan 

vårdcentraler, till exempel från kust till inland där behoven är störst
21

. 

 

Hösten 2014 fanns det mellan 10 och 15 vakanta ST-tjänster i landstinget. Vakanserna beror 

antingen på avhopp eller på att tjänsterna aldrig tillsatts. Den verksamhet som har en ST-

                                                 
18

 Lars Bergmark, läkarplanerare, Västerbottens läns landsting. Intervjuer november och december 2014. 
19

 I beslutsunderlaget finns två uppgifter som skiljer sig från vad som angetts ovan med Lars Bergmark som 

källa. För det första är verksamhetschefernas önskade antal ST-tjänster summerat till 103 i dokumentet, medan 

Lars Bergmark uppger 158. Förklaringen är att Primärvårdens ST-tjänster inte är medräknade i summan i 

dokumentet, trots att de finns med i siffermaterialet. För det andra nämns en prognos om ett behov av 70 ST-

tjänster, medan de prognoser som tidigare nämnts slutat på 91 respektive cirka 50. Lars Bergmark förklarar det 

med att han presenterade en särskild prognos för ELG för att kunna visa hur antalet ST-tjänster 2015 påverkar 

antalet specialister 2021.  
20

 Ibid. 
21

 Lars Bergmark, läkarplanerare, Västerbottens läns landsting. Intervjuer november och december 2014. 
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vakans har två år på sig att fylla den. Någon ombudgetering av vakanta ST-tjänster görs inte 

under den tiden
22

. 

 

Utöver de centralt fördelade ST-tjänsterna och de i huvudsak klinikfinansierade ST-tjänsterna 

finns ett 20-tal så kallade ”gråblockare”. Det är visstidsanställda vikarierande legitimerade 

läkare. Landstinget vill inte ha den här anställningsformen, men eftersom inte alla kliniker får 

det antal ST-läkare som de anser sig behöva så finns ett behov av ”gråblockarna”. De samlar 

ihop till en ST-utbildning genom att arbeta på olika kliniker, och det är den klinik som de 

arbetar på som finansierar tjänsten helt utan någon central finansiering alls. Deras utbildning 

är formaliserad för att klara Socialstyrelsens krav, till exempel genom att de har utsedda 

handledare. ”Gråblockarna” brukar under sin utbildning övergå till att bli antingen centralt 

finansierade eller klinikfinansierade ST-läkare
23

.   

 

3.3.5 Utvärdering 

Ingen formell utvärdering görs inom landstinget, men som en del i den enkät som görs årligen 

till verksamhetscheferna om deras behov av ST-läkare (se 3.3.1) samlas uppgifter in om hur 

många ST-läkare som redan finns i verksamheten. Uppgifterna ingår sedan som en del i 

prognosarbetet. (se 3.3.2) Dessutom följer läkarplaneraren kontinuerligt hur många ST-läkare 

som är anställda inom landstinget
24

. 

 

3.3.6 Sammanfattning 

Västerbotten har formellt en starkt centraliserad modell både för att dimensionera sin totala 

ST-utbildning och för att prioritera mellan de olika medicinska inriktningarna. Men modellen 

är inte konsekvent tillämpad. Ungefär var sjätte ST-läkare är klinikfinansierad, och står 

därmed helt utanför de centrala besluten. Om de så kallade gråblockarna räknas in blir 

andelen ännu högre.  

 

  

                                                 
22

 Elisabeth Lindmark, landstingsstudierektor och Lars Bergmark, läkarplanerare, Västerbottens läns landsting. 

Intervjuer november och december 2014. 
23

 Lars Bergmark, läkarplanerare, Västerbottens läns landsting. Intervjuer november och december 2014. 
24

 Lars Bergmark, läkarplanerare, Västerbottens läns landsting. Intervjuer november och december 2014. 
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4. Tre initiativ för förändring 

 

I det här kapitlet presenteras tre dokument om svensk specialistläkarutbildning, som alla 

föreslår en förändring av dagens system. Bakom dokumenten står tre olika aktörer – 

Riksrevisionen, SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Sveriges Läkarförbund. 

 

4.1 Granskning av Riksrevisionen 

När Riksrevisionen 2009 presenterade en granskning av hur staten ger stöd till psykiatrin var 

läkarutbildningen en av de delar som undersöktes. Granskningen visar att statens inflytande 

över läkarutbildningen är otydligt. Till exempel utfärdar staten (genom Socialstyrelsen) 

specialistbevis, men har en mycket begränsad kontroll över hur specialistutbildningen går till.  

Dimensioneringen har staten inget inflytande alls över. (Riksrevisionen 2009, s. 152) 

 

Samtidigt har landstingen, som ansvarar för dimensioneringen, enligt granskningen en 

motsägelsefull roll. Som exempel lyfts bland annat fram att kortsiktiga och långsiktiga 

intressen kolliderar. Kortsiktigt är det en kostnad för landstingen att utbilda specialister, 

medan avkastningen av utbildningssatsningen kommer långsiktigt. Det här riskerar enligt 

Riksrevisionen att leda till att för få specialistläkare utbildas. Slutsatsen totalt sett är att 

dagens system inte har någon möjlighet att ge psykiatrin de läkare som behövs (Riks-

revisionen 2009, s. 153). 

 

Riksrevisionens bedömning är därför att strukturen för den svenska specialistläkar-

utbildningen behöver förändras. Hur den förändringen ska se ut lämnar inte Riksrevisionen 

något svar på, men att flera saker behöver ändras är uppenbart enligt Riksrevisionen. Både 

statens och landstingens ansvar behöver förtydligas. Samma sak gäller också Socialstyrelsens 

arbete med Nationella planeringsstödet (Riksrevisionen 2009, s. 155). 

 

Någon sådan översyn har ännu inte inletts. Som framgår av avsnittet 2.1 pågår just nu en 

översyn av själva specialistutbildningen, men som redan påpekats ingår inte dimensioneringen 

i de delar som översynen ska förändra.  

 

4.2 Strategi från SKL 

Samarbetsorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, antog i november 2011 
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en strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag i vården. Strategin fastställdes av 

landstingsdirektörsföreningen, alltså den förening som SKL organiserar för alla landets 

landstingsdirektörer. Av strategin framgår att SKL ser stora nackdelar med att landstingen är 

beroende av att hyra in läkare från bemanningsföretag. Det ger negativa konsekvenser för 

både patientsäkerheten och arbetsmiljön och skapar dessutom problem för landstingen med att 

klara sitt utbildningsuppdrag för bland annat ST-läkare (SKL 2012). 

 

I strategin sätts som mål att landstingen ska minimera sin inhyrning från bemanningsföretag. 

Målsättningen är att inhyrd personal enbart ska vara en tillfällig lösning. SKL vill att det 

långsiktiga beroendet ska vara helt avvecklat senast under 2016. Som delmål anger SKL att 

kostnaderna för inhyrningen ska vara halverad när 2014 jämförs med 2011. En av de 

aktiviteter som nämns i strategin är att ST-utbildningarna behöver förändras som en del i en 

långsiktig strategisk kompetensplanering på övergripande nivå. ”En bättre styrning av ST-

utbildningarna utifrån behovet ur ett nationellt perspektiv är en del i denna planering” (SKL 

2012). 

 

Även om utgifterna för 2014 ännu inte är summerade står det klart att delmålet om en 

halverad inhyrning från bemanningsföretag inte kommer att vara uppfyllt. I ungefär hälften av 

landets landsting – 12 av 21 – ökade istället kostnaderna mellan 2012 och 2013. SKL tror nu 

på en halvering tidigast 2015 eller 2016 (Sveriges Radio 2014a). 

 

Enligt strategin ska ett nytt beslut om målsättning göras beroende på resultatet 2014. SKL:s 

inställning är att det är ute i landstingen som det konkreta arbetet ska göras. Någon ytterligare 

central styrning, till exempel när det gäller att samordna ST-utbildningarna, planeras inte. 

SKL följer dock utvecklingen av hyrläkarkostnaderna. Dessutom görs årsvisa 

sammanställningar över antalet ST-platser, men det gjordes även innan strategin antogs
25

.  

 

Jönköping har antagit strategin i ett beslut i landstingsstyrelsen som även innehåller lokala 

delar (se 3.1.3). Värmland har också anslutit sig till strategin (se 3.2.3). I Västerbotten nämns 

strategin i fullmäktiges budgetbeslut och att den politiska ambitionen är att 

inhyrningskostnaderna ska minska betonas särskilt (se 3.3.3). 

 

                                                 
25

 Carin Renger, utredare på Avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges kommuner och landsting. Intervju 

november 2014. 



32 

 

4.3 Förslag från Sveriges Läkarförbund 

Sveriges Läkarförbund presenterade sommaren 2014 flera förslag på hur antalet ST-läkare i 

allmänmedicin ska öka. Utgångspunkten är att läkarbristen på landets vårdcentraler beror på 

för dålig planering av specialistläkarutbildningen. ”Det finns mycket som talar för att just 

avsaknaden av gemensamma strategier för en fungerande specialiseringstjänstgöring i 

allmänmedicin kan vara en viktig förklaring till varför det hittills inte varit möjligt att lösa 

primärvårdens läkarbemanning” (Sveriges läkarförbund 2014, s. 5). 

 

Förslagen som Läkarförbundet kommer fram till grundar sig på en undersökning där 

landstingen bland annat redogör för hur de bestämmer hur många ST-läkare de ska ha inom 

allmänmedicin. Alla landsting har besvarat den enkät som ligger till grund för rapporten. 

Svaren visar att det ofta saknas tydliga och etablerade former för hur antalet ST-tjänster i 

allmänmedicin ska planeras och dimensioneras. Enligt läkarförbundets sammanställning är 

det bara några få landsting som gör ingående analyser av hur många specialister i 

allmänmedicin som behövs (Sveriges läkarförbund 2014, s. 7). 

 

De flesta landsting uppger ändå att de har någon form av samordning för planering och 

dimensionering. Men enligt Läkarförbundets bedömning är den svag. Huvudprincipen för hur 

ST-tjänsterna fördelas mellan vårdcentralerna är att de vårdcentraler som behöver för-

stärkning tilldelas tjänster (Sveriges läkarförbund 2014, s. 7). Men undersökningen visar 

också att det pågår en förändring i flera landsting. I ungefär en fjärdedel av landstingen – 

bland annat de tre som befolkningsmässigt är de största – blir svaret att det pågår ett arbete 

med inriktningen ökad central samordning och/eller en mer ingående analys av det framtida 

behovet av läkare i allmänmedicin (Sveriges läkarförbund 2014, s. 17). 

 

Det framkommer också flera faktorer som gör det svårt för landstingen att ta emot fler ST-

läkare. Det handlar både om brist på lämpliga sökande, brist på handledare, brist på lokaler 

och/eller en begränsad budget (Sveriges läkarförbund 2014, s. 7). 

 

Grundat i sin undersökning presenterar Läkarförbundet tre förslag.  

1. Samordning och stimulans på nationell nivå 

2. Utveckling av landstingens organisation av specialiseringstjänstgöring i  

   Allmänmedicin 

3. Utveckling av utbildningsuppdrag på vårdcentralsnivå 
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(Sveriges läkarförbund 2014, s. 7) 

 

I Läkarförbundets rapport nämns ingenting om någon direkt politisk inblandning i processen 

kring ST-läkarna, utöver den som utövas på distans genom exempelvis lagstiftning. Ingen 

fråga om till exempel politiska beslut om fördelning av ST-tjänster fanns dock med i 

undersökningen. 
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5. Analys  

 

I det här kapitlet ska undersökningens resultat analyseras. Kapitlet är strukturerat så att de tre 

forskningsfrågorna besvaras i separata avsnitt. Avslutningsvis följer ett kortare avsnitt om hur 

nära ett samarbete om specialistläkarutbildningen är mellan landstingen. 

 

5.1 Hur ser policyprocessen ut? 

I det här avsnittet jämför jag först de fem stegen i policyprocessen mellan landstingen och 

mellan specialiteterna. Dessutom sammanfattar jag de iakttagelser som jag redogjort för under 

rubriken Övrigt i kapitel 3. Därefter summeras policyprocessen. Upplägget är därmed samma 

som i kapitel 3.1-3.3 där resultatet av undersökningen redovisades för ett landsting i taget. 

 

Information  

I alla undersökta landsting förefaller det finnas det gott om information om vilket behov det 

finns av nya specialistläkare, både på kort och på lång sikt. Det finns både aktuella uppgifter 

om läkartillgången generellt i årsberättelser och dessutom framtidsprognoser i kompetens-

försörjningsplaner. Den totala bilden är att det finns brister på specialister i alla landsting, och 

att inga lösningar på problemen finns i sikte. 

 

När det gäller att inventera behovet av ST-tjänster sker det på olika sätt i landstingen. I 

Värmland sker det enbart ute i verksamheten, i både Västerbotten och Jönköping samman-

ställs verksamhetens uppgifter på central nivå, och i Jönköping görs dessutom en regional 

sammanställning. 

 

I informationssteget är det framför allt tjänstemän på personalavdelningar som deltar. Väster-

botten avviker här genom att ha en särskild tjänst som läkarplanerare. Huvuddragen i 

informationen når politikerna genom att de redovisas i till exempel årsberättelser som god-

känns av landstingsfullmäktige.  

 

Överväganden  

Även i övervägandesteget är det tjänstemän som är deltagande. I undersökningen finns inga 

exempel alls på att några politiker deltar i denna del av policyprocessen. 
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Annars skiljer sig den här delen åt mellan landstingen. I Värmland är det verksamhetsnivån 

som på egen hand överväger i vilken utsträckning ST-tjänster ska tillsättas. I Jönköping sker 

en viss avstämning med tjänstemän utanför den egna verksamheten, men den verkar framför 

allt handla om innehållet i ST-tjänstgöringen och inte beröra frågor om behov. I Västerbotten 

sker övervägandet i hög grad på central tjänstemannanivå genom det prognosarbete som görs, 

men eftersom en del beslut tas även på verksamhetsnivå drar jag slutsatsen att det sker en del 

överväganden även där.  

 

En förklaring till skillnaderna mellan landstingen verkar finnas i finansieringsmodellerna som 

också är olika. En ytterlighet är Värmland med helt lokal finansiering, vilket gör det naturligt 

att övervägandet också sker i lokalt i verksamheten. Motsatsen är Västerbotten med hög grad 

av central finansiering och centrala överväganden. I Jönköping finns en blandform med 

central finansiering men i huvudsak lokala överväganden.  

 

Bland specialiteterna utmärker sig processen kring allmänläkarna. De har särskilda 

finansieringssystem i både Jönköping och Värmland. Orsaken verkar i första hand vara 

hälsovalet, alltså att det krävs ett särskilt finansieringssystem för att garantera rättvisa mellan 

landstingsdrivna vårdcentraler och övriga. I Jönköping är ersättningsnivån högre för 

allmänläkare eftersom de i större utsträckning än andra måste tjänstgöra inom annan 

verksamhet under sin utbildning. Om nivån även är högre i Värmland ger inte undersökningen 

något svar på.  

 

Beslut  

Här finns en tydlig skillnad i policyprocessen mellan landstingen. Västerbotten tar ett centralt 

tilldelningsbeslut medan det i de andra två landstingen är verksamheten som själv tar beslut 

om att inrätta ST-tjänster. Skillnaden minskar dock av att verksamhetscheferna även i 

Västerbotten har möjlighet att inrätta ST-tjänster. 

 

Gemensamt för alla landstingen är att besluten tas på tjänstemannanivå. Politikerna är i 

huvudsak inte med i dimensioneringsbesluten, men finns ändå med i beslutssteget genom 

skrivningar i politiska beslut om vikten av att trygga försörjningen. Ett undantag är Väster-

botten där det finns politiska beslut om ökade anslag till ST-tjänster både för 2014 och 2015. 

 

I alla landsting finns det också politiska beslut om att respektive landsting ska följa SKL:s 
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strategi för att minska bemanningen av bemanningsföretag. Men undersökningen visar att 

strategin inte fått genomslag i praktiken, eftersom hyrläkarkostnaderna fortsätter att stiga. I 

både Jönköping och Västerbotten har politikerna tagit beslut om medvetna satsningar på att 

rekrytera läkare utomlands. 

 

Bland specialiteterna avviker allmänläkarna i Värmland genom att tilldelningen beslutas på 

förvaltningsnivå och inte ute i på vårdcentralerna. Även i Västerbotten avviker allmänläkarna 

genom en riktad politisk satsning inför 2014 på ST-tjänster i primärvården. 

 

Implementering  

I alla undersökta landsting är det verksamheten som står för implementeringen, utan att 

varken någon på central nivå eller någon politiker deltar.  I det här steget avviker Västerbotten 

på en central punkt. Implementeringen av det centralt tagna tilldelningsbeslutet lyckas inte 

fullt ut, vilket leder till vakanta ST-tjänster. I undersökningen har inte liknande problem 

efterfrågats i de andra landstingen. Men eftersom verksamheterna där själva beslutar om 

tjänster ska inrättas borde inte vakanta tjänster kunna uppstå. 

 

Det förefaller alltså som att det enda centralt tagna beslutet är det som är svårast att 

implementera fullt ut. Det intrycket förstärks av de ”gråblockare” som finns i Västerbotten 

och som också kan ses som bristande implementering av det centralt fattade 

tilldelningsbeslutet. 

 

Utvärdering 

Här spretar bilden mellan landstingen. Jönköping gör en central uppföljning av ST-

tillsättningarna medan Värmland inte gör det. Om det istället görs på lokal nivå där är oklart. I 

Västerbotten görs ingen formellt efterfrågad uppföljning men i praktiken görs det ändå av 

läkarplaneraren. Dessutom görs en form av utvärdering i samband med den prognos som är en 

del av informationsdelen.  

 

Gemensamt för alla landsting är att om det görs någon form av utvärdering så återkopplas den 

inte till politikerna som helt saknas i detta steg.  

 

Övrigt 

I både Jönköping och Värmland har kompetensförsörjningen granskats av revisorerna under 
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de senaste åren. Någon liknande relevant granskning i Västerbotten har inte upptäckts i 

arbetet med den här undersökningen. I Jönköping där det är akutsjukhusen som granskas 

upptäcks inga större problem med kompetensförsörjningen, men revisorerna varnar för att 

bristande intern kommunikation kan försvåra försörjningen. I Värmland där det är psykiatrin 

som granskas finns stora problem med bemanningen, men det finns samtidigt ingen kritik mot 

hur arbetet med kompetens-försörjningen går till. En sammanvägd bedömning av de båda 

rapporterna är att revisors-rapporterna med tanke på de bemanningsproblem som faktiskt 

finns är förhållandevis nöjda med kompetensförsörjningsarbetet.  

 

Sammanfattning 

Att beskriva policyprocessen om specialistläkarutbildningen visade sig vara komplicerat. 

Under arbetets gång möttes jag av kommentarer både om att någon sådan process inte finns 

och att de dokument jag frågade efter inte existerar. Efter att ha analyserat det resultat jag 

ändå lyckats samla ihop skulle jag istället uttrycka det som att policyprocessen i Jönköping 

och Värmland kan beskrivas som i hög grad decentraliserad, och därför inte helt tydlig att se.  

 

Detta är också den tydligaste skillnad som undersökningen visar. För i Västerbotten är 

processen istället formellt sett helt centraliserad. Undersökningen visar i och för sig att 

centralstyrningen i Västerbotten inte fungerar i praktiken och det är svårt att bedöma hur 

avgörande den centrala styrningen blir med tanke på de avsteg som är möjliga genom 

klinikfinansierade tjänster och ”gråblockare”.  

 

En skillnad som hör ihop med centraliseringsfrågan är att principerna för finansiering skiljer 

sig åt mellan landstingen. Fördelningen mellan centrala medel kontra verksamhetens egna 

medel varierar. Men skillnaderna är inte avgörande utan blir i praktiken ganska små. Det 

beror framför allt på att centrala medel delas ut utan särskilda centrala tilldelningsbeslut i 

Jönköping. Därför kan verksamheterna styra över vilka centrala medel de ska få för sina ST-

tjänster.  

 

Jämförelsen mellan landstingen sammanfattas nedan i figur 2 (se nästa sida). I figuren anges 

vilken eller vilka nivåer inom landstinget som är engagerade i de olika stegen i 

policyprocessen. 
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Figur 2. Sammanfattning av policyprocessen – jämförelse mellan tre landsting. 
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Det finns också skillnader i hur policyprocessen ser ut mellan olika specialiteter. Men den 

enda specialisering som avviker enligt den här undersökningen är allmänläkarutbildningen. 

Framför allt är det även där finansieringen som avviker. En sammanvägd bedömning är att 

avvikelsen i huvudsak beror på en kombination av hälsovalet och att allmänläkare under sin 

utbildning ägnar förhållandevis stor del av sin utbildning åt att arbeta inom andra 

verksamheter. Finansieringen behöver därför vara särskilt reglerad för att kunna vara lika 

mellan landstingsdrivna vårdcentraler och andra. Andra avvikelser är att det i Västerbotten 

görs en riktad satsning på ST-tjänster inom primärvården inför 2014, och att 

tilldelningsbeslutet tas på en särskild nivå (förvaltningsnivå) för allmänläkare i Värmland. 

 

Skillnaderna i policyprocessen mellan allmänläkare och övriga inriktningar sammanfattas 

nedan i figur 3. 

 

Figur 3: Sammanfattning av policyprocessen – jämförelse mellan medicinska inriktningar 
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En analys visar också att den nära kopplingen till verksamheten som en gång var en 

utgångspunkt för hur ST-systemet konstruerades (se 2.1) också kan innebära nackdelar. 

Eftersom övervägandesteget i den undersöka policyprocessen i stor utsträckning visar sig ske 

på verksamhetsnivå är det rimligt att tänka sig att bemanningen av den egna nuvarande 

verksamheten - till exempel att kunna använda ST-läkare för jourtjänstgöring - i stor 

utsträckning går före prioriteringar grundade på framtida kompetensbehov. En undersökning 

av Sveriges Radio som visade att hälften av läkarna på ett antal tillfrågade akutmottagningar 

var under ST-tjänstgöring, pekar i den riktningen (Sveriges Radio 2014b). Men för att kunna 

undersöka hur väsentlig denna drivkraft är för dagens dimensionering av ST-tjänster hade det 

varit nödvändigt att vidga undersökningen till att också omfatta verksamhetsnivån.  

 

5.2 Vilken roll spelar politikerna? 

En annan påfallande likhet mellan de undersökta landstingen är det låga deltagandet av 

landstingspolitiker i den konkreta policyprocessen. Det finns visserligen en nationell politisk 

grund för hela processen i och med att den vilar på att landstingen i hälso- och sjukvårdslagen 

tilldelas uppdraget att ansvara för specialistutbildningen. I själva policyprocessen är min 

bedömning att lagen enligt Jenkins modell ska sorteras in i steget initiativ och därmed ligger 

utanför ramen för den här delen av undersökningen. 

 

I de steg i policyprocessen som undersökningen omfattar hittar jag aktiva politiker i två steg – 

information och beslut. I informationssteget får politikerna rimligen en god bild av de 

kompetensproblem som finns. Politikerna är sedan också med och fattar budgetbeslut med 

skrivningar om att ST-läkarna är viktiga, men styr i liten utsträckning över dimensionering 

eller prioritering mellan specialiteter. Politikernas deltagande är så lågt att när det i 

Västerbotten tas ett centralt tilldelningsbeslut så är det inte politiker som tar det, utan 

tjänstemän. Det stämmer också väl med Läkarförbundets undersökning där ingen politisk 

inblandning märks i processen ute i landstingen kring ST-läkarna i allmänmedicin. Därför är 

det kanske heller inte förvånande att det är landstingsdirektörerna och inte landstingsråden 

som tar beslutet om SKL:s strategi. 

 

Men bilden är inte helt tydlig här. I Västerbotten finns det politiska beslut om riktade 

satsningar på fler ST-tjänster både 2014 och 2015, även om besluten är oklara när det gäller 

hur stora satsningar politikerna vill ha. Satsningarna täcker dock bara till en liten andel av de 

ST-tjänster som tillsätts totalt i landstinget. 
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Den största tendensen till politiskt deltagande i beslutsfasen finns alltså i det landsting där 

policyprocessen är mest centraliserad. Det finns en logik i det eftersom en centraliserad 

process kan tänkas vara en förutsättning för att politiska beslut ska vara möjliga eftersom 

politikerna finns på den centrala nivån och inte ute i verksamheten.  

 

Politikernas deltagande sammanfattas nedan i figur 4. I tabellen anges genom vilka ärenden 

politikerna deltar i de olika stegen i policyprocessen. 

 

Figur 4. Sammanfattning av policyprocessen – när deltar politikerna? 

 

 

 

Information Överväganden Beslut Implementering Utvärdering 

Jönköping 

Verksamhets-

berättelse 

Budget 

 

Budget 

SKL-

strategi 

  

Värmland 
Års-

redovisning 
 

Budget 

SKL-

strategi 

  

Västerbotten 
Års-

redovisning 
 

Budget 

SKL-

strategi 

  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att politikerna på landstingsnivå i stor utsträckning agerar på 

samma sätt som statsmakten gör genom att stifta ramlagar – de slår fast de grundläggande 

prioriteringarna och lämnar detaljstyrningen neråt i organisationen. Samtidigt visar 

undersökningen tydligt att politikerna i landstingen bör vara medvetna om de problem som 

finns med kompetensförsörjningen när det gäller specialistläkare. Det visar dels skrivningarna 

i budgetbesluten men också det politiska deltagande i informationsdelen. I årsberättelser som 

godkänns av politiker framgår det tydligt vilka problem som finns. Ändå ingriper inte 

politikerna i större utsträckning. 

 

5.3 Hur skulle landstingen kunna samarbeta? 

I det här avsnittet jämför jag först policyprocessen med de fem principer som enligt Ostrom 

gör det möjligt att samarbeta. Därefter utreds teoriprövningen, alltså om det är möjligt att 

tillämpa Ostroms teorier på detta fall. Sedan sammanfattas resultatet av vad en analys utifrån 

Ostroms teorier visar. 
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Det ska vara tydligt vilka som har rätt att använda resurspoolen.  

Undersökningen visar att det inte är givet vilka som är de aktörer som får använda sig av 

resurspoolen. Vårdvalsreformen inom den svenska primärvården ger även privata aktörer rätt 

att ta del av resurspolen. Det här öppnar för en obalans. Det är enbart landstingen som är med 

och producerar resursen, medan fler aktörer har rätt att använda den. Ytterligare en 

komplikation är att läkarna har möjlighet att arbeta utomlands efter avslutad utbildning. Det 

innebär att även utländska vårdaktörer har rätt att använda resurspoolen. 

 

Reglerna ska ha en koppling till egenskaperna på resurspoolen och på de som använder den. 

Specialistläkarutbildningen är som tidigare nämnts reglerad i hälso- och sjukvårdslagen. Den 

är antagen av riksdagen, men ska tillämpas av landstingen. Här saknas alltså en klar koppling 

mellan regeln och de som ska använda den. Det är tänkbar förklaring till att landstingen inte 

följer lagens intention genom att inte dimensionera specialistutbildningen tillräckligt väl. 

 

Landstingen har också gjort en egen reglering genom SKL:s strategi (se 4.2). Den grundar sig 

på ett beroende av bemanningsföretag som väl stämmer överens med situationen i de 

landsting som undersökts. Här finns alltså en tydlig koppling mellan regeln, egenskaperna på 

resurspoolen och de som använder den. Anmärkningsvärt nog följs ändå inte regeln. En 

tänkbar förklaring är att det inte finns några sanktioner (se nedan). 

 

Om det fanns ytterligare regler skulle de för att ha en koppling till resurspoolens egenskaper 

behöva vara långsiktiga eftersom specialistutbildningen är minst fem år, och i praktiken kan 

den ta upp till åtta år att genomföra i vissa fall. 

 

Reglerna ska åtminstone delvis vara utformade av de som använder poolen. 

Samarbetet i SKL ger landstingen goda möjligheter att påverka regler som SKL antar. Det 

visar undersökningen genom att den strategi som ingår har antagits av SKL där alla landsting 

finns representerade. Dessutom är SKL som aktör av den digniteten att organisationen ger 

landstingen möjlighet att både bedriva opinionsarbete och att påverka statens beslutsprocess. 

Det ger landstingen möjlighet till visst inflytande även över regler som till exempel staten 

sätter upp. 

 

Övervakningen av reglerna ska göras av individer som är ansvariga inför de som använder 

poolen. 
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Socialstyrelsen övervakar både hur många specialistläkare det finns och i vilken utsträckning 

det räcker för att täcka behovet. Därmed övervakar myndigheten i vilken utsträckning 

landstingen följer hälso- och sjukvårdslagen. Men Socialstyrelsen är inte ansvarig inför 

landstingen som använder resurspoolen. 

 

SKL genomför en kartläggning av ST-tjänster, vilket också kan ses som en övervakning av 

hälso- och sjukvårdslagen. SKL arbetar dessutom med viss övervakning av hur deras strategi 

om bemanningsföretag följs genom att följa upp landstingens kostnader för hyrläkare. Här 

finns en koppling mellan övervakare och användare eftersom alla landsting är med i SKL. 

 

Reglerna ska upprätthållas av graderade sanktioner. 

Det finns inga sanktioner kopplade till reglerna för specialistläkarutbildningens omfattning. 

Det är en tänkbar förklaring till att landstingen inte följer lagens intention. 

 

Det finns heller inga sanktioner kopplade till SKL-strategin om minskat beroende av 

bemanningsföretag. Att flera landsting fortsätter att hyra in läkare i samma eller till och med 

ökande utsträckning leder därför inte till några sanktioner, vilket kan vara en förklaring till att 

inte heller den regeln följs. 

 

Teoriprövning: 

En prövning av Ostroms teorier blir i det här fallet i stor utsträckning hypotetisk eftersom det i 

dag inte finns något omfattande samarbete mellan landstingen att analysera. Men genom att 

utgå från teorierna går det att få en bild av vad som skulle krävas för ett framgångsrikt 

samarbete. Både problem och möjligheter kan identifieras ovan. Det tycker jag visar att 

Ostroms teorier är användbara.  

 

Sammanfattning: 

Ett problem för ett eventuellt samarbete är oklarheterna kring vilka som får använda den 

gemensamma resursen. En sätt för att minska oklarheten skulle vara att antingen reglera 

produktionen av resursen (utbildningen) så att alla användare är med och delar på den, eller 

att begränsa resursutnyttjandet för de som varken producerar eller finansierar 

specialistutbildning, till exempel privata vårdcentraler. 

 

Ett annat problem är att egenskapen på resursen – läkarutbildningens längd – gör att det skulle 
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krävas mycket långsiktiga regler. En komplikation är här att läkarutbildningen är längre än 

landstingspolitikernas mandatperioder. De överenskommelser som skulle göras av politikerna 

skulle ändå på något vis behöva hålla över nästa val för att göra ett samarbete möjligt.  

 

Den största utmaningen för landstingen blir förstås att överhuvudtaget enas om gemensamma 

regler för användningen av specialistläkarnas kompetens eftersom det saknas helt i dag, 

förutom det lilla undantag som SKL-strategin innebär. Eftersom Ostroms teorier visat sig gå 

att tillämpa går det också att utifrån dem hävda att ett samarbete mellan landstingen vore 

möjligt. Ostroms starkaste motiv med sina teorier är just att visa att samarbete är möjligt. En 

analys av svensk specialistläkarutbildning talar inte mot den tesen.  

 

Eftersom ett samarbete förefaller vara möjlig, med de styrkor och svagheter som analysen 

ovan visat, blir det också av intresse att se om det finns ett intresse av ett ökat samarbete.  Den 

här undersökningen har fångat in en hel del uppgifter som beskriver det aktuella läget i 

frågan. De uppgifterna ska sammanställas och analyseras i nästa avsnitt. 

 

5.4 Hur nära är ett samarbete? 

Flera centrala aktörer är som framgår i kapitel 4 inne på att det behövs en nationell 

samordning av ST-tjänsterna. Sveriges Läkarförbund gör bedömningen att bristen på styrning 

är en förklaring till bristen på allmänläkare (se 4.3). Resultatet av den här undersökningen 

visar inga tecken på att Läkarförbundet drar en felaktig slutsats.  

 

Läkarförbundet hävdar dessutom att landstingen tidigare närmast motarbetat varandra.  

”Området förefaller främst ha setts som en arena för konkurrens mellan landstingen där det 

inte har varit aktuellt att sprida erfarenheter och kunskaper” (Sveriges läkarförbund 2014, s. 

6). I SKL:s strategi är det också tydligt att ett av målen med strategin är att förhindra sådan 

konkurrens. I handlingsplanen står det bland annat att ”…landstingen/regionerna ska inte 

bedriva aggressiv marknadsföring mot varandra när det gäller rekrytering inom 

bristområden…” (SKL 2012). 

 

Någon öppen konflikt mellan landstingen om specialistläkarresurser visar den här 

undersökningen inga spår av. Men trots att en ökad samordning alltså är efterfrågad på 

nationell nivå visar den här undersökningen heller inga spår av att utvecklingen i praktiken 

går i den riktningen. SKL har inga planer på att driva på i frågan utöver den strategi som 
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redan klubbats. Organisationen bollar frågan vidare ut i landstingen där undersökningen inte 

hittar något arbete för ökad samordning.  

 

Ute i landstingen finns heller inga tecken på att ett samarbete skulle vara efterfrågat. Ett 

exempel på det är att inget ökat samarbete efterfrågas i de två revisionsrapporter som finns 

med i undersökningen. Istället för att bygga upp ett nationellt samarbete vänder sig 

landstingen hellre utomlands. Jönköping har ett uttalat beslut om att rekrytera från utlandet (se 

3.1.3) och Västerbotten en strategi för samma sak (se 3.3.3). I Värmland finns 

rekryteringsmöjligheten från utlandet med som ett särskilt avsnitt i personal- och 

kompetensförsörjningsplanen (se 3.2.1). Det ligger helt i linje med att Socialstyrelsen i 

Nationella planeringsstödet 2014 skriver att rekrytering från utlandet väntas fylla en viktig 

funktion. Något ökat samarbete mellan landstingen förutspås inte, och ser enligt den här 

undersökningen inte ut att vara på väg. 
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6. Slutsatser 

 

Utifrån de resultat som tidigare redovisats dras i det här kapitlet tre slutsatser. Varje slutsats 

presenteras i ett eget avsnitt tillsammans med ett utförligare resonemang. 

  

6.1 Lagen är otydlig 

Den första slutsatsen av den här undersökningen är att hälso- och sjukvårdslagen inte är 

tillräckligt tydlig om vem som har ansvaret för sjukvårdens kompetensförsörjning av 

specialistläkare. Det kan verka som en märklig slutsats eftersom jag redan i inledningen slog 

fast att det är landstingens ansvar. Men undersökningen visar att den särskilda skrivningen om 

specialistläkare som finns i hälso- och sjukvårdslagen (se 1.1) öppnar för olika tolkningar. Är 

det - som det hävdas i Värmland - verksamhetschefen som har ansvar för att kompetens-

försörja sin egen verksamhet? Eller är det – som det tillämpas i Västerbotten - landstinget som 

har ett totalansvar för kompetensförsörjningen? Eller är det – som SKL antyder i sin strategi – 

landstingen som gemensamt har ett ansvar? Den aktuella lagstiftningen är som upp-

märksammats redan i avsnitt 1.1 en ramlag som traditionellt inte är kopplad till några 

sanktionsmöjligheter. I det här fallet blir det också en omöjlighet att utdöma sanktioner 

eftersom det är oklart vem som skulle straffas. 

 

Otydligheten när det gäller ansvar leder till att det är oklart vem som ska ingripa för att 

förbättra kompetensförsörjningen. Det är bekymmersamt med tanke på både de brister som 

finns i dag och på hur viktig kompetensförsörjningen är för framtidens svenska sjukvård. Att 

landstingen är medvetna om det har den här undersökningen visat tydligt. ”Kompetens-

försörjning är helt avgörande för huvudmännens möjligheter att fullgöra sitt välfärdsuppdrag 

med god kvalitet” står det till exempel i Västerbottens budget för 2014 (Västerbottens läns 

landsting 2013a, s. 6). 

 

Även om det inte delas ut något straff för brister i specialistutbildning blir ändå landstingen 

indirekt bestraffade, till exempel genom kostnaderna för att hyra in specialister i allmän-

medicin från bemanningsföretag. Varför det inte varit tillräckligt för att landstingen ska inleda 

ett samarbete kan inte den här uppsatsen ge något tydligt svar på. Här finns det alltså utrymme 

för ytterligare forskning. Att den här uppsatsen är otillräcklig på den här punkten beror bland 

annat på att Ostroms teorier inte är tillräckliga för att slå fast vad som är avgörande i valet 
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mellan att samarbeta och att inte göra det.  

 

6.2 Politikerna är frånvarande 

Den andra slutsatsen är att politikernas deltagande i den undersökta policyprocessen är litet. 

Landstingspolitikerna är inte med och dimensionerar ST-utbildningen, och är heller inte med 

och prioriterar mellan olika ST-utbildningar. De små undantag som undersökningen visar från 

Västerbotten tycker jag inte förändrar helhetsintrycket. 

 

Även om politikerna är i det närmaste frånvarande i den direkta policyprocessen kring ST-

utbildningarna ute i landstingen tycker jag att det är viktigt att slå fast att processen ändå kan 

betraktas som politisk. Den definition som jag använt mig av för att identifiera policy-

processen är som tidigare framgått att en policy är ett nätverk av beslut och handlingar som 

fördelar värden, och den definition av politik som jag använder är auktoritativ fördelning av 

värden (se 1.3). Med de definitionerna blir slutsatsen av den här uppsatsen att den politiska 

processen kring ST-utbildningen sker utan någon större inblandning av politiker. 

 

Det här leder till att fördelningen av specialistläkare har uppenbara legitimitetsproblem. Det är 

politikerna som enligt den svenska demokratiska modellen ska vara folkets ställföreträdare i 

frågan om vilka resurser som ska läggas på specialistutbildning. Det är också politikerna som 

i efterhand ska kunna ställas till svars för sina prioriteringar. Politikernas låga deltagande i 

kombination med otydligheten kring ansvaret ger dessutom stort utrymme för de intresse-

konflikter som finns om läkarresurserna. Det är de konflikterna som gör att specialistläkar-

kompetensen inte räcker till i dag, utan istället blir ett exempel på ”allmänningens tragedi” (se 

1.3.2). 

 

SKL försöker genom sin strategi uttalat förhindra en konflikt mellan landsting. Men det finns 

också risk för en dragkamp inom landstingen mellan olika medicinska inriktningar. Den här 

undersökningen visar tydligt att den interna samordningen inom landstingen är bristfällig. Det 

leder till att styrningen sker i själva verksamheten. Verksamhetscheferna kan också med stöd i 

Socialstyrelsens föreskrift (se 3.2.1) hävda sitt självbestämmande. När politikerna inte är med 

och styr prioriteringen ligger fältet fritt för maktkamper mellan verksamheter. Det är 

problematiskt, eftersom fördelningen då inte har någon demokratisk legitimitet. Eller som en 

av de läkare jag talat med under arbetet med den här uppsatsen uttryckte det: ”Detta är en för 

stor och viktig samhällsfråga för att ligga på professionen!” 
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Det finns också ytterligare en intressekonflikt här. Den handlar om enskilda läkares önskemål 

att få välja inriktning ska gå före det allmänna kompetensförsörjningsbehovet. Ytterst handlar 

den konflikten om vems intressen som går först – patientens behov av vård eller läkarens 

behov av utbildning och karriär. Vems intresse som ska styra är som jag ser det en politisk 

fråga eftersom det handlar om hur värden - i det här fallet utbildningsresurser – ska fördelas 

(se 1.3.1 om Eastons definition av politik). Det låga deltagandet av politiker i den här 

beskrivna policyprocessen ger ett intryck av att frågan trots det inte är aktuell i politiken.  

 

Observera också att den enkät som görs till verksamhetscheferna i Västerbotten (se 3.3.1) är 

ett tydligt exempel på att behovet inom den egna verksamheten kan överskattas. Processen i 

Västerbotten visar att det går att driva verksamhet med färre ST-läkare än 

verksamhetscheferna önskar, eftersom tilldelningen i slutänden alltid brukar vara mindre än 

den begärda. Detta förhållande gäller även om de klinikfinansierade tjänster som inrättas vid 

sidan om det centrala beslutet och ”gråblockarna” räknas med (se 3.3.3 och 3.3.4). 

 

En rimlig tolkning av det är att behovens storlek alltid handlar om prioritering. Vilken 

produktionsnivå en verksamhet inom vården ska hålla är alltid en mer eller mindre öppen 

fråga. Därför finns det alltid behov av att resurser prioriteras, exempelvis resurser i form av 

läkarkompetens. Frågan är vem som ska göra den prioriteringen.  

 

6.3 Bristen kan minskas 

Den tredje och avslutande slutsatsen är att den här undersökningen visar att det går att minska 

bristen på specialistläkare i Sverige. Även om det finns en osäkerhet om exakt var i 

landstingssfären som ansvaret ligger för dimensioneringen av specialistutbildningen så visar 

en analys med hjälp av Ostroms teorier att landstingen själva skulle kunna hitta en lösning på 

problemet, eller rättare sagt tillsammans.  

 

Men för att det ska kunna bli verklighet krävs inte bara att de börjar samarbeta. Det krävs 

också att vart och ett av landstingen kan tala med en röst i den här frågan. Så är inte fallet i 

dag. Undersökningen visar tydligt att landstingen inte samordnar sig internt. Inte ens Väster-

botten som försöker lyckas fullt ut med det. Det skulle med den här uppsatsens terminologi 

kunna uttryckas som att varken landstingen internt eller gemensamt ser specialistläkarnas 
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kompetens som en allmänning.  

 

Upplägget för den här uppsatsen är alltså inte självklart. Att det är motiverat argumenterade 

jag för i avsnitt 2.3. Min analys efter att ha genomfört undersökningen är att just synen på 

specialistläkarna som en allmänning är central för att kunna komma tillrätta med de brister 

som finns i dag. Det är först när det synsättet används som det blir tydligt att det är den 

decentraliserade beslutsprocessen både mellan landsting men kanske framför allt mellan olika 

medicinska inriktningar som gör att den svenska tillgången på specialistläkarkompetens blir 

ett exempel på allmänningens tragedi – att specialistläkarna inte räcker till de behov som 

finns. 

 

Med det synsättet blir det också tydligt att det finns förändrade förutsättningar som inte 

garanterar någon förbättring. Den utökade läkarutbildningen löser inte självklart bristen på 

specialister, inte ens om invandringen av läkare samtidigt fortsätter. Så länge verksamheten i 

stor utsträckning styr sin egen ST-dimensionering finns det inga garantier för att de nya 

läkarna utbildas i de specialiteter där behoven är störst.  

 

Kanske är just samordningen inom landstingen en minst lika stor utmaning som att samordna 

landstingen. Vad som skulle kunna förbättra landstingens interna samordning ligger utanför 

den här uppsatsens ram, men det är inte otänkbart att Ostroms teorier skulle kunna vara till 

nytta även där. Hur ett ökat samarbete mellan landstingen skulle kunna gå till ska jag utveckla 

i det avslutande kapitlet. 
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7. Egna reflektioner 

 

Den här uppsatsen har sitt ursprung i att jag under flera år följt bristen på specialistläkare 

inom framför allt allmänmedicin. Som reporter på Sveriges Radio har jag många gånger 

rapporterat om vårdcentraler som har stora problem både med att behålla och rekrytera 

specialistläkare, men jag har också rapporterat om sjukhusavdelningar med liknande 

problematik. Därför var det som ofta kallas läkarbrist ett naturligt ämne för mig när jag skulle 

välja ämne för mitt uppsatsarbete. 

 

När jag genom åren intervjuat patienter som inte får träffa samma läkare på sin vårdcentral 

utan tvingas upprepa sin sjukdomshistoria för ständigt nya läkare som dessutom ofta hyrs in 

till höga kostnader för landstinget, har jag känt en växande frustration över att samhället inte 

lyckas lösa problemet. Men det var först under arbetet med den här uppsatsen som jag insåg 

vilken nyckelroll som landstingen har när det avgörs hur många specialister som utbildas. Jag 

tycker att slutsatserna i den här undersökningen visar att det skulle gå att förbättra situationen, 

men de långvariga bristerna tyder samtidigt på att landstingen inte verkar ha förmåga att nå dit 

av egen kraft.  

 

Därför är min bedömning att det verkar lämpligt att ha en nationell styrning av specialist-

utbildningen, något som också efterfrågas av flera centrala aktörer (se kapitel 4). Styrningen 

skulle kunna baseras på Socialstyrelsens befintliga arbete med att bedöma tillgång och behov 

av specialister. Även om det alltid kommer vara en definitionsfråga vad som är en 

bristsituation, så finns här mångårig erfarenhet av att försöka bedöma vilket behov av ST-

tjänster som finns. Att ge Socialstyrelsen denna nyckelroll ligger också väl i linje med 

tankarna om att ramlagar ger förvaltningsmyndigheter stort ansvar (Peterson 2010, s. 147). 

 

Men undersökningen visar också att en starkare styrning uppifrån riskerar att möta motstånd. 

Västerbottens försök att centralisera tilldelningen av ST-tjänster leder till klinikfinansierade 

tjänster och ”gråblockare”. Det är en tydlig motreaktion från verksamheten och stämmer väl 

med den väldokumenterade bilden av läkare som en stark profession. Men en viktig poäng 

med Ostroms teorier är att om aktörerna garanteras inflytande finns det goda möjligheter för 

att reglerna kommer följas. 
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Ansvaret för att fördela ST-tjänster, att övervaka att fördelningen följs av landstingen och att 

ansvara för att vid behov utdela sanktioner, skulle därför kunna tilldelas SKL. Enligt Ostroms 

teorier är det en lämplig aktör eftersom den är ett samarbete mellan landstingen. Det ger den 

hög legitimitet hos landstingen. SKL:s strategi om minskat beroende av bemanningsföretag är 

också ett exempel på att SKL är en fungerande mötesplats för landstingen med en metod för 

att enas om gemensamma regler. Det som saknas i det här fallet är sanktioner och 

övervakning för att reglerna ska följas. 

 

Det är dessutom tänkbart att samma argumentation skulle kunna tillämpas för att ge SKL en 

liknande nyckelroll när det gäller frågor som ligger utanför ramen för den här uppsatsen. Att 

staten sätter upp krav som kommuner eller landsting tvingas genomföra är inte något unikt för 

utbildning av specialistläkare. Aktuella frågor när den här uppsatsen skrivs är till exempel 

förstelärare inom skolan och bemanning inom demensvård. Att låta SKL ansvara för att 

organisera genomförandet skulle kunna både underlätta och förbättra det.  

 

Min bedömning är att min uppsats speglar att dagens system för specialistläkarutbildning har 

två allvarliga problem. Den ena är den väl kända brist som finns på en del specialister. Här 

finns en mycket tydlig likhet mellan de undersökta landstingen. Eftersom utfallet inte ingick i 

min modell framgår dock inte detta i mitt resultat. Konsekvensen av utfallet är att ingen av de 

beskrivna policyprocesserna kan betecknas som framgångsrik, snarare tvärtom. 

 

Den andra brist som min uppsats speglar är betydligt mindre uppmärksammad tidigare. Det är 

den bristande demokratiska legitimitet som utbildningssystemet har på grund av att det låga 

deltagandet från politiker. Jag är väl medveten om att den tänkbara förändring jag skissar på 

ovan med Socialstyrelsen och SKL som viktiga aktörer inte helt löser det demokratiska 

underskottet som systemet har i dag. Men jag bedömer att det ändå skulle vara en kraftig 

demokratisk förbättring eftersom de båda tilltänkta aktörerna är kopplade till demokratiska 

församlingar på riks- och regional nivå. 

 

Att fördela ekonomiska resurser är ett klassiskt politiskt uppdrag, inte minst inom vården. Att 

avgöra hur mycket cancervård ska få kosta i jämförelse med exempelvis förlossningsvård är 

ingen lätt uppgift. Men i ett demokratiskt samhälle måste det finnas en koppling mellan 

folkviljan och den rådande fördelningen, eftersom den får så stora konsekvenser för med-

borgarnas möjlighet till vård.  
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Min förhoppning är att den här uppsatsen illustrerar att fördelning av kompetens är en lika 

självklar politisk fråga. Att avgöra hur många allmänläkare det ska få finnas i jämförelse med 

kirurger, ortopeder och onkologer är inte heller någon lätt uppgift. Men eftersom den leder till 

direkta konsekvenser för i vilken utsträckning det ska gå att bli behandlad av en läkare på till 

exempel en vårdcentral, så är det önskvärt att det finns en koppling till folkviljan även här. 

Med tanke på den framtida kompetensbrist som förväntas drabba sjukvården, och som de 

undersökta landstingen vittnat om i den här uppsatsen, är det angeläget att kopplingen mellan 

kompetensförsörjning och demokrati snabbt förstärks betydligt. 
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