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Sammanfattning 
Det övergripande syftet med den här avhandlingen var att utreda om network coopetition, 
samarbete mellan konkurrerande aktörer, kan öka värdeskapandet inom hälso- och sjukvården. 
Inom hälso- och sjukvården är network coopetition ett ämne som fått liten uppmärksamhet i 
tidigare studier. För att besvara syftet utvecklades en modell för network coopetition inom hälso- 
och sjukvården. Modellen applicerades sedan på en del av vårdkedjan för patienter i behov av 
neurokirurgisk vård. 
 
Resultaten från avhandlingen visar att: (1) Förutsättningarna för network coopetition i vårdkedjan 
för patienter i behov av neurokirurgisk vård är uppfyllda. (2) Det finns exempel på horisontell 
network coopetition i den studerade vårdkedjan. (3) Det existerar en diskrepans mellan hur 
aktörerna ser på sitt eget och de andra aktörernas värdeskapande. (4) Värdeskapandet bör 
utvärderas som ett gemensamt system där hänsyn tas till alla aktörer och utvärderas på process-
nivå där hänsyn tas till alla intressenter. 
 
Dessa resultat leder fram till den övergripande slutsatsen är att network coopetition bör kunna 
öka värdeskapandet för högspecialiserade vårdkedjor med en stor andel inomlänspatienter. 

 
Network coopetition, samarbete, konkurrens, hälso- och sjukvården, värdeskapande, 
nyckeltal  
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Abstract 
The overall purpose of this thesis was to investigate whether network coopetition, cooperation 
between competitive actors, can increase the value creation within the health care system. Within 
health care, network coopetition is a subject granted little attention in previous research. To fulfil 
the purpose a model for network coopetition within the health care system was developed. The 
model was the applied to one part of the chain of care for patients in need of neurosurgery. 
 
The results from this thesis show: (1) The conditions for network coopetition in the chain of care 
for patients in need of neurosurgery are fulfilled. (2) Examples of horizontal network coopetition 
have been found in the studied chain of care. (3) There is an existing discrepancy between how 
each actor recognizes its own and the other actors’ value creation. (4) The value creation ought to 
be evaluated as a common system where all actors are taken into account and at a process level 
where all stakeholders are considered. 
 
These results supports the final conclusion that network coopetition ought to be able to increase 
the value creation for highly specialized chain of cares with a large share of within-county 
patients. 
 
 
Network coopetition, cooperation, competition, health care, value creation, key 
performance indicators  
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1 Inledning 
Det här kapitlet kommer först ge en kort bakgrund till problemet. Därefter presenteras syfte och 
forskningsfråga tillsammans med studiens avgränsningar. Slutligen ges en överblick över studiens 
utformning. 

1.1 Bakgrund 
Kostnaden för hälso- och sjukvård har, i takt med att välfärdsstaten Sverige utvecklats, ökat 
kontinuerligt. De framtida kraven på hälso- och sjukvården ökar dessutom i takt med att Sverige, 
precis som de flesta västländer, står inför en förändrad demografi i form av en äldre befolkning. 
Av dagens unga förväntas varannan kvinna nå den anmärkningsvärda åldern av 100 år (Ennart, 
2014). Samtidigt som kostnaden för hälso- och sjukvård har ökat de senaste decennierna anser de 
flesta svenskar att hälso- och sjukvårdens tillgänglighet är låg i jämförelse med invånarna i andra 
europeiska länder (Janakauskiené & Janakausaité, 2011) (Björnberg, 2013). 
 
Att öka resurserna för hälso- och sjukvården är ett populärt och icke-kontroversiellt medel för att 
tillhandahålla större kvantitet av eller mer kvalitativ hälso- och sjukvård. Att öka resurserna för ett 
icke fungerande system ger dock varken proportionerligt högre kapacitet eller ökad kvalitet 
(Edwards, Nielsen, & Jacobsen, 2012). Rosmulder (2011) belyser vikten av ökade resurser till 
hälso- och sjukvården såväl som effektivare allokering av de befintliga resurserna för att kunna 
möta den framtida efterfrågan av hälso- och sjukvård. Granelli och Murray (2008) instämmer i att 
sjukvården kommer bli en av vår tids stora utmaningar men poängterar att det finns ett stort 
behov av, och potential i, att förbättra utnyttjandet av resurser i hälso- och sjukvården.   
 
Att öka effektiviteten i hälso- och sjukvården är ett problem som diskuterats under lång tid. 
Behovet av förändring har lett till användningen av mer marknadsliknande former för 
organisation och styrning under de senaste decennierna, en trend som yttrat sig i form av 
implementeringen av New Public Management (NPM) i ett flertal länders sjukvårdssystem 
(Brorström, 2004). Kortfattat är NPM ett verktyg för tydligare styrning av offentlig verksamhet 
där resurserna utnyttjas på ett effektivt och rationellt sätt. NPM karaktäriseras av två tydliga 
ekonomiska trender: (1) Konkurrens, där vinst anses vara den primära drivkraften för 
värdeskapande. (2) Liberala tankar om människans vilja att eftersträva rationella val i alla lägen 
(Hood, 1995) (Blomqvist, 2005). Det senare förutsätter att alla individer handlar så att maximal 
nytta uppnås till minimal kostnad.  
 
I Sverige implementerades NPM för att effektivare allokera offentliga resurser och möjliggöra 
effektivisering inom hälso- och sjukvården. I takt med att hälso- och sjukvården rört sig mot en 
mer marknadsliknande struktur ligger de metoder och verktyg som används för att öka 
effektiviteten i industrin nära till hands. En av de starkaste trenderna inom industrin är lean. Efter 
att Krafcik (1988) studerat Toyotas produktionssystem och slagit hål på myten att produktivitet 
skapas av ny teknologi och skalfördelar myntade han begreppet ”lean systems”. Lean har sedan 
dess blivit omåttligt populärt och en otalig mängd litteratur har skapats på området. Idag kan lean 
förknippas med det mesta: lean manufacturing, lean agile, lean selling, lean and green och lean 
accounting är bara ett litet urval (Modig & Åhlström, 2013). Gemensamt för alla definitioner av 
lean är att de är centrerade kring att skapa värde för kunden och minimera de processer som 



 
 
 
 
 

2 

förbrukar resurser men inte skapar värde för kund. Målet är att värdeflödet ska maximeras 
(Rosmulder, 2011). Modig och Åhlström (2013) väljer att beskriva lean som en 
verksamhetsstrategi med flödeseffektivitet i fokus snarare än resurseffektivitet.  
 
Att försök att sträva efter lean i hälso- och sjukvården gjorts givet införandet av NPM skapar 
därav ingen större förvåning. En av de senaste trenderna för att effektivisera hälso- och 
sjukvården är lean healthcare (Holden, 2011) (Aronsson, Brommels, Mazzocato, Savage, & Thor, 
2012). 
 
Lean healthcare påstås, trots de stora skillnaderna mellan industrin och hälso- och sjukvården, 
kunna erbjuda ett helt nytt tankesätt för hur en hälso- och sjukvården kan utformas där fokus 
centreras kring kunden snarare än processerna (Seddon, 2005). Värt att poängtera är dock att 
svårigheten med att definiera värde (Porter, 2010) (Nordgren, 2009) (Yong, Olsen, & McGinnis, 
2010), den höga graden av kundmedverkan (Chase & Tansik, 1983), den varierande graden av 
komplexitet och upprepning (Edvardsson, 1996) (Vargo & Lusch, 2004) (Johanzon, 2006) 
(Innovationsrådet, 2012) som kännetecknar hälso- och sjukvården gör att förutsättningarna för 
lean i hälso- och sjukvården varierar beroende på vilken del som avses. 
 
Neurokirurgiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset (NKK) är en av landets mest 
högspecialiserade kliniker. Kliniken erbjuder patienter neurokirurgisk vård, det vill säga kirurgi i 
hjärna och ryggmärg. Vanliga åkommor som behandlas är hjärntumörer, aneurysm och andra 
kärlsjukdomar i hjärnan, spinala sjukdomar, trauma mot huvud och rygg, epilepsi och Parkinsons 
sjukdom (Karolinska Universitetssjukhuset, 2014). NKK:s upptagningsområde utgörs av 
Stockholms län och Gotlands län och innefattar cirka 2,2 miljoner invånare. 
 
Trots att antalet operationer ökat från 2593 (år 2012) till 2804 stycken (år 2013) så växer 
vårdköerna för patienter i behov av neurokirurgisk vård. I många fall är väntetiden så lång att 
vårdgarantin, för nybesök och vårdplanering, ej möts. Under år 2013 ökade NKK:s viten för ej 
mött vårdgaranti med 65,8% 1  till 1,375 MSEK något försämrar en redan ansträngd 
resultaträkning. Under de senaste åren har kliniken visat röda siffror, ett resultat av att intäkterna 
har minskat samtidigt som att kostnaderna har ökat. Utöver det så åligger det ett sparkrav på 
aktörerna inom SLL (2% under 2013 för Karolinska Sjukhuset (Persdotter, 2014)). 
 
En av orsakerna till de långa vårdköerna och de svaga finanserna är ett bristande patientflöde, det 
vill säga att patienter som är neurokirurgiskt färdigbehandlade blir liggandes på kliniken och 
hindrar nya patienter från att få neurokirurgisk vård. Vårdtiderna för patienterna på NKK är 
längre än vårdtiden för patienterna på neurokirurgen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och 
Lunds Universitetssjukhus (McKinsey, 2013), något som beror dels på ett större vårdbehov hos 
patienterna och dels på svårigheter med att remittera patienter till nästa instans i vårdkedjan. En 
faktor som ytterligare försämrar patientflödet är svårigheten att rekrytera 
intensivvårdssjuksköterskor som resulterar i att tillgängliga vårdplatser tvingas hållas stängda på 
grund av personalbrist. 
 
Det är tydligt hur NKK är i behov av effektiviseringar för att fullfölja sitt uppdrag att erbjuda 
patienter inom Stockholms län och Gotlands län neurokirurgisk vård och samtidigt möta de 

                                                
1 Ökning av viten för ej mött vårdgaranti år 2013: nybesök 54,2 %, vårdplaner 77,5 % 
2 Skuggning innebär att en person följs efter och observeras i dennes dagliga arbete. 
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finansiella kraven ställda av SLL. Behovet av effektiviseringar är inte unikt för NKK utan 
återfinns inom hela hälso- och sjukvården. 
 
Den här studien utgår från att metoder och verktyg associerade med lean är fullt kapabla att öka 
värdeskapandet inom en organisation eller enhet inom hälso- och sjukvården där processerna 
kännetecknas av låg komplexitet och hög grad av upprepning. Däremot tar studien ståndpunkten 
att lean inte är fullt kapabelt att användas för effektivisering av de delar av hälso- och sjukvården 
där värdebegreppet är tvetydigt eller svårdefinierat och där värdeskapandet sker i en interaktion 
mellan ett flertal olika aktörer.  
 
Givet att så är fallet krävs ett annat teoretisk angreppsätt för effektivisering av hälso- och 
sjukvården. Network coopetition har visat sig kunna möta dessa behov i flygindustrin (Tidström, 
2009), energiindustrin (Wen, Zhaoxi, & Gaobang, 2010) samt flertalet andra industrier som 
kräver nära allianser och samarbeten (Pasquinelli, 2013) (Matsumoto & Hwang, 2011) 
(Palakshappa & Hooks, 2009). I den här avhandlingen kommer network coopetition således 
användas som teoretiskt angreppsättet för effektivisera och därmed ökat värdeskapande inom 
hälso- och sjukvården. 

1.2 Syfte och forskningsfråga 
Det övergripande syftet med den här avhandlingen är att studera om network coopetition, 
samarbete mellan konkurrerande aktörer, kan öka värdeskapandet inom hälso- och sjukvården.   
 
Inom hälso- och sjukvården är network coopetition ett ämne som fått liten uppmärksamhet i 
tidigare studier och författarna till denna rapport har inte lyckats finna en adekvat modell för en 
sådan studie. För att möjliggöra en studie av network coopetition inom hälso- och sjukvården 
ämnar den här studien att: 
 

1. Skapa en modell för network coopetition i hälso- och sjukvården grundad på en fusion av 
teoretiska koncept och författarnas uppfattning av hälso- och sjukvården.  
 

2. Utreda förutsättningar för network coopetition i hälso- och sjukvården. 
 

3. Ge exempel på network coopetition i vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk 
vård. 

 
4. Identifiera de olika aktörernas syn på deras eget och de andra aktörernas värdeskapande. 

Vidare förväntas avhandlingen leda fram till hur värde bör definieras och mätas i de delar 
av hälso- och sjukvården som kännetecknas av att värdeskapandet sker i ett nätverk med 
ett flertal aktörer. 

 
5. Avslutningsvis syftar avhandlingen till att ge förslag på hur värdeskapandet kan ökas i 

vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk vård. 
 
Dessa delmoment avser att leda fram till svaret på den generella forskningsfrågan: 

Kan network coopetition öka värdeskapandet inom hälso- och sjukvården? 
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1.3 Avgränsningar 
Denna avhandling har avgränsats till att endast studera vårdkedjan för patienter i behov av 
neurokirurgisk vård i Stockholms län och Gotlands län. Avhandlingen har ytterligare avgränsats 
till att studera endast en del av denna vårdkedja, utskrivningsprocessen, eftersom denna del 
kännetecknas av att värdeskapandet sker i en interaktion mellan ett flertal aktörer. 
 
Avhandlingen har genomförts inom ramen för ett examensarbete inom civilingenjörsprogrammet 
Industriell Ekonomi på KTH och har genomförts på 20 veckor utan någon forskningsbudget. 

1.4 Vidare disposition av avhandlingen 
Efter det inledande kapitlet kommer denna rapport disponeras enligt följande:  
 
Kapitel: 
 

2. Litteraturstudie – I litteraturstudien presenteras tre teoretiska koncept: Network 
coopetition, värdeskapande inom hälso- och sjukvården och nyckeltalsteori. Dessa 
teoretiska koncept tillsammans med författarnas uppfattning om hälso- och sjukvården 
har legat till grund för utvecklandet av den modell för network coopetition i hälso- och 
sjukvården som presenteras i det avslutande avsnittet i litteraturstudien. 

 
3. Metod – I det här kapitlet kommer de metoder avsedda för att besvara syftet och 

forskningsfrågan att presenteras. Metodernas utformning och kvalitet kommer dessutom 
att belysas. 
 

4. Vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk vård – I det här kapitlet presenteras 
författarnas uppfattning av vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk vård. 
 

5. Resultat och analys – I det här kapitlet kommer de empiriska resultaten från studien 
presenteras och analyseras med hjälp av den teoretiska modellen för network coopetition 
skapad i litteraturstudien. 
 

6. Slutsats – Här kommer syfte och forskningsfråga besvaras. En diskussion om 
generaliserbarheten av dessa resultat kommer leda fram till svaret på den övergripande 
forskningsfrågan. 
 

7. Diskussion – I det här avslutande kapitlet kommer studiens utformning utvärderas och 
diskuteras. Dessutom kommer förslag på framtida studier presenteras. 
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2 Litteraturstudie 
I litteraturstudien presenteras de tre teoretiska koncept: Network coopetition, definition av värde 
inom hälso- och sjukvården samt nyckeltalsteori inom hälso- och sjukvården. Dessa tre delar 
ligger till grund för den teoretiska modellen för network coopetition som sedan presenteras i 
slutet av kapitlet.  

2.1 Network Coopetition 
Network coopetition bygger på två aktuella trender i industrin (1) Networking – formerandet av 
nätverk mellan olika organisationer för att optimera organisationernas förmåga att erbjuda ett 
stort utbud av högkvalitativa och komplexa varor och tjänster. (2) Coopetition – trenden att 
erhålla konkurrensfördelar genom att samarbeta med konkurrenter eller konkurrera med en 
samarbetspartner på ett optimalt sätt för att skapa mer värde. Litteraturen visar dessutom att 
studier av coopetition är oskiljaktigt från studier av nätverk (Okwir & Ulfvengren, 2013) 
(Wilhelm, 2011) (Brandenburger & Nalebuff, 1996). Det här avsnittet inleds med att behandla 
nätverk och coopetition var för sig. Därefter presenteras en sammanfattning kring huruvida 
network coopetition kan användas för att öka värdeskapandet inom hälso- och sjukvården.  

2.1.1 Networks 
Begreppet ”networking” myntades under 60-talet då Mitchell (1969) var en av de första att 
definiera begreppet. På senare tid har en rad forskare studerat nätverk mellan olika aktörer, enkla 
och komplexa nätverk mellan företag (Ross & Robertson, 2007), incitament för nätverkande 
mellan företag (Goerzen, 2007) och hur dessa nätverk påverkar konkurrenskraften (Eng, 2005). 
Idag ses nätverk eller nätverkande mellan flera aktörer som en källa till konkurrensfördelar 
(Klimas, 2012). 
 

”A specific set of linkages among a defined set of actors, with the additional property that the 
characteristics of these linkages as a whole may be used to interpret social behaviour of the actors 
involved.” (1969, p. 2) 

 
Precis som Mitchell (1969) definierade består ett nätverk av kopplingar eller en interaktion mellan 
två eller flera aktörer. Denna koppling kan ske både horisontellt mellan aktörer som har liknande 
verksamheter (i samma del av värdekedjan) eller vertikalt mellan köpare och säljare (mellan två 
olika delar i värdekedjan) illustrerat i Figur 1. 
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Figur 1. Horisontell och vertikal coopetition. 

Det som studerats i störst utsträckning är de horisontella kopplingarna mellan två olika aktörer i 
en del av värdekedjan (Bengtsson & Kock, 2000). Den klassiska kopplingen mellan två 
horisontella aktörer är konkurrens men på senare tid har samarbeten börjat växa fram. Exempel 
på det är hanteringen av tomflaskor i den svenska bryggeri-industrin (Bengtsson & Kock, 2000) 
och R&D-samarbeten kring vissa komponenter inom bilindustrin (Dagnino & Padula, 2002). 
Något som kan beskrivas som horisontellt samarbete mellan konkurrerande aktörer – 
coopetition. 
 
Studier har visat att de vertikala kopplingarna mellan aktörer i två olika delar av värdekedjan 
(köpare och säljare) ofta karaktäriseras av samarbete (Bengtsson & Kock, 2000). Exempel på det 
är ”parallel sourcing” i den japanska bilindustrin vilket innebär att inköp görs från flera aktörer 
för att säkerställa möjligheten att köpa produkter eller tjänster från fler än en leverantör, något 
som gynnar alla parter (Dagnino & Padula, 2002). Lacoste (2012) understryker dock att det finns 
få studier som studerar samarbetet mellan vertikala konkurrenter. En möjlig anledning till det är 
den bristande konkurrensen mellan vertikala aktörer.  
 
Genom att anlägga ett nätverksperspektiv på samarbetet mellan konkurrerande aktörer har 
Dagnino och Padula (2002) skapat en modell för klassificering av coopetition som grundar sig på 
antalet aktörer som ingår i samarbetet och antalet delar av värdekedjan som samarbetet sker i. 
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    Antal aktörer 

    Två Fler än två 
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En Simple Dyadic Coopetition Simple Network Coopetition 

Flera Complex Dyadic Coopetition Complex Network Coopetition 

Tabell 1. Klassificering av coopetition (Dagnino & Padula, 2002). 

2.1.2 Ursprunget av Coopetition 
Coopetition är ett nytt synsätt på konkurrens (competition) och samarbete (cooperation) 
(Tidström, 2009) (Wen, Zhaoxi, & Gaobang, 2010) (Pasquinelli, 2013) som utmanar det klassiska 
motsatsförhållandet mellan konkurrens och samarbete. Officiellt introducerades coopetition till 
den strategiska managementlitteraturen av Branderburger och Nalenbuff (1996) genom 
beskrivningen av coopetition som relationerna i ett värdenätverk bestående av kunder, 
leverantörer, substitut och komplement. 
 
I dagsläget är coopetition en trend som återfinns bland annat inom flygindustrin (Tidström, 
2009), energiindustrin (Wen, Zhaoxi, & Gaobang, 2010) samt flertalet andra industrier som 
kräver nära allianser och samarbeten (Pasquinelli, 2013) (Matsumoto & Hwang, 2011) 
(Palakshappa & Hooks, 2009). För att förstå coopetition och hur det eventuellt skulle kunna 
studeras inom hälso- och sjukvården krävs en djupare förståelse för konkurrens, samarbete och 
förhållandet där i mellan.  

Competition 
Konkurrensperspektivet har varit det dominerande perspektivet inom en rad olika 
managementteorier sedan 1980-talet (Porter, 1980) (Barney, 1991) (Williamson, 1985) (Borden, 
1964). Den dominerande synen är att organisationer genom att konkurrera med varandra skapar 
störst värde för den egna organisationen. Teorin grundar sig i Adam Smiths neoklassiska tankar 
om ekonomin där individualism och konkurrens på en fri marknad ses som de grundläggande 
faktorerna för att skapa största möjliga värdet (Bengtsson & Kock, 2000). Richardson (1972) 
illustrerar teorin inom detta paradigm genom att beskriva organisationer som öar i ett hav av 
marknadsrelationer. 
 
Definitionen av ett nollsummespel ger att det är omöjligt för en aktör att öka sitt värde utan att 
den andra aktören eller aktörerna tappar motsvarande värde. Det betyder att det ökade värdet 
och det minskade värdet (förändringen) tillsammans adderar upp till noll (Burgess & Burgess, 
1997). 
 
Givet att värdeskapandet inom systemet är ett nollsummespel med motstridiga ekonomiska 
intressen mellan aktörerna, sker en aktörs ökade värdeskapande på bekostnad av en annan aktörs 
värdeskapande. Det ger upphov till endast ett möjligt perspektiv på värdeskapande, competition.  

Cooperation 
Samarbetsperspektivet har uppkommit som en reaktion till konkurrensperspektivet och i vissa 
fall ändrat synen på vilken relation som genererar det största möjliga värdet inom en bransch eller 
en del av en bransch. Genom att samarbeta kring gemensamma intressen kan aktörer skaffa sig 
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konkurrensfördelar (Contractor & Lorange, 1988). Genom att samarbeta kan organisationerna 
öka både sin strategiska flexibilitet och inlärningsförmåga. Det går alltså att se relationer med 
andra organisationer, horisontellt eller vertikalt, som en strategisk resurs för att skaffa sig 
konkurrensfördelar (Volberda, 1996) (Tecce, Pisano, & Shuen, 1997). 
 
Definitionen av ett positivsummespel ger att det är möjligt för en aktör att öka sitt värde utan att 
de andra aktörerna tappar motsvarande värde. Det betyder att förändringen av värdet hos alla 
aktörer är större än noll, det totala värdet kan öka (Burgess & Burgess, 1997).  
 
En förutsättning för cooperation är att värdeskapandet inom systemet är ett positivsummespel, 
det vill säga att det värde som två eller flera aktörer skapar tillsammans är större än det 
sammanlagda värde som varje enskild aktör skulle skapat var för sig. Rent konkret betyder det att 
lönsamheten för aktörerna i nätverket måste vara högre än om de inte ingått i ett samarbete. 
 

Coopetition 
Teorier kring interaktionen mellan aktörer fokuserar ofta på antingen konkurrens eller samarbete 
utan att kombinera de båda koncepten (Bengtsson & Kock, 2000). Inom industrial organization 
theory har interaktionen mellan olika aktörer analyserats med hjälp av strategiska grupper (Porter 
& Caves, 1977) (Porter, 1979) (Harrigan, 1985) (Howard & Venkatraman, 1988). De strategiska 
grupperna utgörs av konkurrenter med delvis konvergerande intressen vilket leder till att det inte 
på förhand går att avgöra om dessa aktörer enbart bör konkurrera eller samarbeta.  
 
Dessa gemensamma intressen mellan konkurrerande aktörer kan göra att en ny form av 
ömsesidigt beroende kan vara den mest fördelaktiga interaktionen mellan aktörerna. Ett begrepp 
som vunnit mark inom managementdiskursen de senaste åren är coopetition som bygger på 
samarbete mellan konkurrerande aktörer (Tidström, 2009).  
 
Fördelarna med coopetition anses bland annat vara förbättrad marknadsprestation (Lou, 2007), 
högre grad av innovation inom organisationen (Faems, Janssens, & van Loy, 2010), skapandet av 
nya marknader (Lou, 2007) (Ritala, 2012) och skyddandet av marknadsandelar (Ritala, 2012). 
Utöver fördelarna belyses även risker med coopetition som bland annat förlusten av känslig 
information om organisationens unika kompetens (Heiman & Nickerson, 2004) (Dussage, 
Garrette, & Mitchell, 2000) (Lou, 2007) samt ojämn distribution av fördelarna med coopetition, 
det vill säga att vissa aktörer drar större fördelar av samarbetet eller konkurrensen än andra 
aktörer (”equity issue”) (Dagnino & Padula, 2002).  
 
Tidigare har konkurrens och samarbete, i en värdeskapande kontext, studerats som varandras 
motsatser men på senare år har managementdiskursen börjat diskutera paradoxen att kombinera 
dessa genom samarbete mellan konkurrerande aktörer - coopetition. Coopetition förstås enklast 
genom de två beståndsdelarna konkurrens och samarbete. Dagnino och Padula (2002) 
sammanfattar de tre perspektiven på värdeskapande med ramverket presenterat i Tabell 2. 
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The Competitive 

Perspective 
The Cooperative 

Perspective 
The Coopetitive 

Perspective 

Aktörernas 
värdeskapande 

Ekonomiskt 
värdeskapande sker 
inom varje aktörs 
organisation. 
Fördelningen av 
värdet påverkas av 
konkurrensen mellan 
aktörerna både 
horisontellt och 
vertikalt. 
 

Ekonomiskt 
värdeskapande och 
grunden till aktörernas 
ökade konkurrenskraft 
ligger i strukturen av 
aktörernas ömsesidiga 
beroende. Det ger 
upphov till ett delat 
värdeskapande. 

Ekonomiskt 
värdeskapande sker 
inom organisationerna 
och delas även mellan 
organisationerna. Det 
ger upphov till både ett 
eget och delat 
värdeskapande. 

Beroendeförhållande 
mellan aktörerna 

En aktörs 
konkurrensfördel och 
ökade förmåga att 
uppnå sina mål sker 
på bekostnad av en 
annan aktörs förmåga 
att uppnå sina mål. 
Det totala 
värdeskapandet ses 
som ett 
nollsummespel. 

En aktörs 
konkurrensfördel och 
framgång gynnar alla 
aktörer i samarbetet att 
uppnå gemensamma 
mål. Det totala 
värdeskapandet ses 
som ett 
positivsummespel. 
Ömsesidigt beroende 
är en nyckelfaktor för 
att motverka risken för 
opportunistiskt 
beteende. 

En aktörs 
konkurrensfördel och 
framgång gynnar alla 
aktörer i samarbetet att 
uppnå delvis 
gemensamma mål.  Den 
ökade 
konkurrenskraften är 
nödvändigtvis inte 
"rättvist" fördelad p.g.a. 
aktörernas delvis 
konkurrerande mål. Det 
totala värdeskapandet är 
ett variabelt 
positivsummespel. 

Aktörers intressen 

Om 
beroendeförhållandet 
mellan aktörerna är 
ett nollsummespel 
står aktörernas 
intressen 
oundvikligen i 
konflikt med 
varandra. 

För att 
beroendeförhållandet 
mellan aktörerna ska 
vara ett 
positivsummespel 
krävs att aktörernas 
intressen är starkt 
konvergerande. 

För att 
beroendeförhållandet 
mellan aktörerna ska 
vara ett variabelt 
positivsummespel krävs 
att aktörernas intressen 
är delvis konvergerande. 

Tabell 2. Dagnino och Padulas perspektiv på värdeskapande (Dagnino & Paa, 2002). 

2.1.3 Network coopetition inom hälso- och sjukvården 
I det här avsnittet utvärderas huruvida Dagnino och Padulas (2002) ramverk för network 
coopetition (Tabell 2) är applicerbart på hälso- och sjukvården. 

Aktörernas värdeskapande inom hälso- och sjukvården 
Sedan de mer marknadsliknande formerna för styrning av hälso- och sjukvården (NPM) 
implementerats sker det ekonomiska värdeskapandet inom varje enskild aktör organisation 
(klinik). Porter (2010) beskriver det som ett silo-tänk medan Modig och Åhlström (2013) väljer 
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att uttrycka hälso- och sjukvården som sub-optimerade öar. De olika aktörerna kan till viss del 
ses som konkurrenter som tävlar om en, av landstinget bestämd, finit mängd ekonomiska 
resurser (Sveriges kommuner och landsting, 2013). Konkurrensen om de ekonomiska resurserna 
sker både horisontellt (mellan olika vårdkedjor) och vertikalt (inom samma vårdkedja). 
Fortsättningsvis kommer detta fenomen refereras till som ett silo-tänk i denna avhandling. 

Beroendeförhållande mellan aktörerna inom hälso- och sjukvården 
En stor del av de ekonomiska resurserna allokeras till de olika aktörerna inom hälso- och 
sjukvården baserat på tidigare års kostnader. Eftersom de ekonomiska resurserna bara kan 
allokeras om mellan de olika aktörerna sker en aktörs ökade lönsamhet på bekostnad av en annan 
aktörs lönsamhet. Det ekonomiska värdeskapandet inom hälso- och sjukvården måste därför ses 
som ett nollsummespel.  

Aktörernas intressen inom hälso- och sjukvården 
Inom hälso- och sjukvården är det ekonomiska värdeskapandet ett nollsummespel. Dagnino och 
Padula (2002) poängterar i sitt ramverk för värdeskapande att om beroendeförhållandet mellan 
aktörerna är ett nollsummespel står aktörernas ekonomiska intressen oundvikligen i konflikt med 
varandra. En sådan struktur ger upphov till endast en form av värdeskapande - competition. 

2.1.4 Sammanfattning 
Tidigare har ett teoretiskt angreppssätt för att studera ett ökat värdeskapande i de delar av hälso- 
och sjukvården där värdeskapandet sker i en interaktion mellan ett flertal aktörer sökts. Network 
coopetition kan möta behovet av ett sådant ramverk förutsatt att aktörerna agerar på en marknad 
där värdeskapandet kan ses som ett variabelt positivsummespel. Så är dock inte fallet, aktörerna 
inom hälso- och sjukvården agerar på en marknad där de tävlar om en konstant och finit mängd 
ekonomiska resurser. Det ekonomiska värdeskapandet är således ett nollsummespel vilket 
utesluter alla former av värdeskapande förutom konkurrens.  
 
Den studien tar dock ståndpunkten att ekonomisk värde (lönsamhet) inte är ett fullgott mått på 
värdeskapande inom hälso- och sjukvården. Inom hälso- och sjukvården skapas stora kvalitativa 
värden med avseende på hälsoutfall och bemötandet av patienterna. Intresset att ge patienterna 
bästa möjliga vård är starkt konvergerande för de olika aktörerna inom hälso- och sjukvården. 
Genom att bredda definitionen av värde, givet de starkt konvergerande intressena och där 
vårdkvalitet i förhållande till ekonomisk input beaktas, kan det totala värdeskapandet (ekonomiskt 
och kvalitativt) ses som ett variabelt positivsummespel. Värdeskapandet kan således ske genom 
network coopetition.  

2.2 Definition av värde inom hälso- och sjukvården 
I föregående avsnitt efterfrågades en definition för värde inom hälso- och sjukvården som 
sträcker sig bortom definitionen av ekonomiskt värde. Det här avsnittet kommer först definiera 
ekonomisk värde för att sedan belysa dess tillkortakommanden inom hälso- och sjukvård.  

2.2.1 Värde inom varuproducerande organisationer 
På en fri marknad kan värde delas upp i två olika komponenter: perceived value och exchange 
value. Perceived value är det av kunden uppfattade värdet baserat på den nytta varan eller 
tjänsten förväntas tillföra kunden. Exchange value är det belopp som köparen betalar säljaren för 
detta uppfattade värdet (Bowman & Ambrosini, 2000) (Lepak, Smith, & Taylor, 2007) (Kang, 
Morris, & Snell, 2007).  När värde definieras enligt ovanstående resonemang måste varje aktör 
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leverera varor eller tjänster där det uppfattade värdet är lika stort eller större än priset för varan 
eller tjänsten. Misslyckas en aktör med detta kommer företagets varor eller tjänster ej efterfrågas 
av marknaden. En aktörs lönsamhet ses som ett bra mått på värdeskapande i industrin (Porter, 
2010). 
 

2.2.2 Värde inom sjukvården  
Trots att hälso- och sjukvården under de senaste decennierna antagit en marknadsorienterad 
struktur är hälso- och sjukvården långt ifrån en fri marknad. Hälso- och sjukvården i Sverige är 
till stor del en statligt styrd sektor vilket ytterligare komplicerar användandet av lönsamhet som 
mått på värde. Inom statligt finansierad verksamhet som hälso- och sjukvård där kopplingen 
mellan konkurrens (val av klinik), ersättning (klinikens intäkt) och resultat (värdeskapande) är 
bristande (Porter, 2010) existerar inte möjligheten att få mer betalt för en tjänst som skapar ett 
högre värde. Enklare beskrivet får en aktör inom hälso- och sjukvården inte mer betalt om deras 
vård skapar mer värde, det vill säga exchange value är konstant och därmed frikopplat från 
perceived value (Porter, 2010). Detta gör att hälso- och sjukvården ses som ett 
marknadsmisslyckande av vissa nationalekonomer (Berlin & Kastberg, 2011).  Den svaga 
kopplingen mellan konkurrens, ersättning och resultat ger alltså upphov till ett fundamentalt 
problem, hur bör värde definieras och mätas inom hälso- och sjukvården? 
 
Inom hälso- och sjukvården finns idag inget allmänt vedertaget mått för värde (Porter, What is 
value in health care?, 2010) (Nordgren, 2009) (Yong, Olsen, & McGinnis, 2010). Avsaknaden av 
en vedertagen definition av värde är ett stort problem eftersom det gör det svårt att utvärdera den 
befintliga vården och på ett adekvat sätt (Porter, 2010) (Dlugacz, 2010). Det gör också att 
förändringsprocesser är svåra att utforma och utvärdera.  
 
Flertalet akademiker har försökt att skapa ett allmänt vedertaget koncept för värde inom hälso- 
och sjukvården. Av dessa tycks en majoritet vara överens om att värde bör ses som relationen 
mellan hälsoutfall (output) och kostnaden (input) (Yong, Olsen, & McGinnis, 2010) (Porter, 
2010). Porter (2010) definierar värde inom hälso- och sjukvården enligt: 
 

𝑉ä𝑟𝑑𝑒 =
𝐻ä𝑙𝑠𝑜𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑  

Ekvation 1. Värde inom hälso- och sjukvården. 

Trots att forskarna ser värde som hälsoutfallet i förhållande till kostnaden visar det sig inte finnas 
något vedertaget sätt att mäta hälsoutfallet. En anledning till detta är svårigheten att kvantifiera 
hälsoutfallet eftersom det inkluderar faktorer rörande en patients hälsa som är svåra att 
standardisera och mäta och dessutom ofta sträcker sig över en lång tid (Porter, 2010).  
 
Ett sätt att definiera värde är patientnöjdhet. Porter (2010) menar dock att patientnöjdhet är ett 
tvetydigt begrepp som, beroende på vad det syftar på, har olika stor inverkan på värdeskapande. 
En patientnöjdhetsundersökning riskerar fokusera på vänskaplighet, bekvämlighet och lokaler 
snarare än faktiska hälsoutfall. Modig och Åhlström (2013) anser dock att värde bör delas upp i 
direkt behov och indirekt behov. Det direkta behovet handlar om det konkreta resultatet 
(hälsoutfallet) till exempel ställa en diagnos medan det indirekta behovet handlar om att skapa en 
så bra upplevelse för patienten som möjligt, till exempel vid besked om en diagnos. Modig och 
Åhlström (2013) belyser vikten av att fokusera på både det direkta och indirekta behovet 
eftersom det är människor som är flödesenheter.  
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Ett ytterligare problem med upplevt värde för varje enskild patient är att kraven och förväntan på 
bemötandet av indirekta behov är individuellt och därmed värderas olika mycket (Porter, 2010). 
Att det uppfattade värdet är olika stort är i sig inget problem om betalningsviljan (exchange 
value) påverkas därefter men precis som beskrivet tidigare är så inte fallet i hälso- och sjukvården 
där exchange value är konstant och frikopplat från perceived value.  
 
Det finns en mängd olika intressenter inom hälso- och sjukvården som måste beaktas när värde 
definieras. Utgångspunkten för att bestämma värde bör vara kunden, vilken av många inom 
hälso- och sjukvården definieras som patienten (Porter, 2010) (McColl-Kennedy, Vargo, Dagger, 
Sweeney, & van Kasteren, 2012). Inom hälso- och sjukvården finns utöver patienten tre andra 
intressenter: beställaren, klinikerna, och vårdgivarna. Var och en av dessa måste tas hänsyn till när 
försök görs för att skapa en definition av värde. 

2.2.3 Intressenter inom hälso- och sjukvården 
I ett försök att definiera värde inom hälso- och sjukvården kommer de olika intressenterna i 
värdeskapandet identifieras och deras primära intressen beskrivas.  
 
En populär uppdelning av intressenter inom hälso- och sjukvården är patienter, kliniker, 
vårdgivare och beställare (Duke University Medical Center - Department of Community and 
Family Medicine). Glouberman och Mintzberg (2001) gör en liknande uppdelning där de delar 
upp intressenterna inom hälso- och sjukvården i fyra grupper (care, cure, control, community). 
Dessa olika intressenter har som grupp olika värderingar och i många fall även en motsägande 
syn på hur hälso- och sjukvården bör styras. Motsättningarna grundar sig på fundamentala 
skillnader i intressen, de olika intressenterna kan i många fall anses härstamma från vitt skilda 
paradigm. 
 

Patienter 
Patienten är den intressent som erhåller vården. Patients primära fokus är att få en effektiv 
behandling och tillfriskna från ett visst sjukdomstillstånd. Det finns dessutom andra aspekter som 
bemötande och tydlig kommunikation som värdesätts av patienten även om den inte bidrar till att 
patienten blir frisk. Epstein och Street (2011) definierar patientcentrerad vård som att patientens 
önskan hedras, men inte tanklöst följs, under hela vårdkedjan.  

Beställare 
Beställaren är den intressent som gör en beställning av den vård som anses möta landets 
vårdbehov. Vårdbehovet i Sverige delas upp och beställaren representeras av 20 landsting 
(Sveriges kommuner och landsting, 2014) som styrs av folkvalda landstingspolitiker (Sveriges 
kommuner och landsting, 2013).  
 
Det är landstingen som avsätter resurser och definierar de övergripande målen för verksamheten 
samt ställer krav på utformningen av hälso- och sjukvården (Berlin & Kastberg, 2011). Hänsyn 
ska tas till samhället och allmänhetens intressen och önskemål. Värde för landstinget är att hälso- 
och sjukvården möter hela populationens vårdbehov samtidigt som detta uppnås inom ramen för 
de allokerade resurserna (budgeten).  

Kliniker 
Kliniker är de enheter som på uppdrag av beställaren organiserar resurser nödvändiga för att 
möta patienternas vårdbehov. Den svenska sjukvården styrs på ett marknadsanpassat sätt där 
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intäkterna måste möta kostnaderna. Styrningen inom kliniker kan således göras av ekonomer och 
administratörer vars fokus är centrerat kring styrning och ledning eftersom denna del inte 
nödvändigtvis kräver djup medicinsk kompetens (Berlin & Kastberg, 2011). Fokus ligger på 
regeldisciplin och effektivt utnyttjande av resurser. För att mäta detta läggs fokus på klinikens 
lönsamhet. 

Vårdgivare 
Vårdgivarna är en del av de resurser som organiseras för att möta patienternas vårdbehov. Det är 
en grupp som primärt utgörs av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och sjukvårdsterapeuter. 
Vårdgivarna ser till att patienten får rätt medicinsk behandling, rätt vård och blir omhändertagen 
på ett adekvat sätt. Glouberman och Mintzberg (2001) delar in vårdgivarna i två olika perspektiv 
cure och care.  
 
Cure utgörs av läkare vilket är en grupp som ofta har stort inflytande på verksamheten (Nilsson, 
1999) (Winblad Spångberg, 2003) (Dlugacz, 2010) (Berlin & Kastberg, 2011). Inom hälso- och 
sjukvården kan tre tydliga tecken på läkarnas dominans urskiljas. (1) Det är den enskilde läkaren 
som i hög grad styr vad som händer i mötet med varje enskild patient. (2) Läkarna har ett 
tillsynsutövande över andra yrkesgrupper som till exempel sjuksköterskor och paramedicinare. (3) 
Det är läkarens rätt att bedöma patienternas hälsostatus.  
 
Läkarnas starka ställning har identifierats som en anledning till svårigheterna att styra hälso- och 
sjukvården med administrativa styrmedel (Rehnman, 1969) (Anell, 1990) (Lindvall, 1997) 
(Macinati, 2010). Detta eftersom läkarnas primära fokus är den medicinska bedömningen och 
behandlingen av patienterna. Det finns en skillnad i att kunna behandla varje enskilt fall och att 
på bästa sätt koordinera en verksamhet för att möta en hel populations vårdbehov. Målet är att 
patienten, inom läkarens ansvarsområde, ska gå från ett sjukdomstillstånd till att vara 
friskförklarad. Värde för läkare är därför starkt kopplat till hälsoutfallet.  
 
Den andra stora gruppen av vårdgivare, sjuksköterskorna, utgör care-perspektivet. 
Sjuksköterskorna fokuserar på omvårdnaden inom hälso- och sjukvården (Berlin & Kastberg, 
2011). De samordnar komplexa arbetsflöden och förbereder bland annat patienten inför 
operation eller möte med läkare samt ansvarar för uppvakning efter operation och uppföljning. 
Sjuksköterskornas primära fokus är att ge patienten en adekvat vård för att underlätta och 
effektivisera den medicinska behandlingen men också att samordna i vissa fall komplexa flöden 
av patienter. Värde för sjuksköterskor (care) är kopplat till omvårdnaden av patienter och att 
flödet av patienter är effektivt. 

2.2.4 Sammanfattning 
Forskningslitteraturen belyser hur de olika intressenterna inom hälso- och sjukvården hamnar i 
konflikt med varandra. Studier visar att läkare i flertalet fall ställer sig skeptiska till förändringar 
vars ursprung är från intressenterna beställare och kliniker (Brorström & Nilsson, Does 
Organization Matter? A Study of Physicians' Ideal Organization, 2008) (Winblad & Andersson, 
2010). Konflikten bygger till stor del på att läkarna anser att dessa två grupper (beställare och 
kliniker) saknar kompetens för att fatta beslut för patienternas bästa (Källberg, 2013). 
 
Det stora antalet intressenter inom hälso- och sjukvården, alla med olika och till viss del 
motstridiga mål, tillsammans med mål som är svåra att mäta och utvärdera (Lindholm, 2003) gör 
det oerhört komplext att definiera ett allmängiltigt mått på värde. Något som gör det svårt att 
utvärdera om förändringsarbete har genererat ett positivt eller negativt resultat.  
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Det här avsnittet av litteraturstudien har belyst vikten av att balansera de olika intressenternas syn 
på värde inom hälso- och sjukvården. Det tycks vara svårt att inom tidigare forskning hitta en 
vedertagen definition av värde inom hälso- och sjukvården som både tar hänsyn till alla 
intressenter och dessutom är mätbar och implementerbar.  

2.3 Nyckeltal för prestationsmätning inom hälso- och sjukvården 
I föregående avsnitt beskrevs svårigheten med att hitta en vedertagen och implementerbar 
definition av värde inom hälso- och sjukvården. Det tycks således finnas ett behov av att utveckla 
adekvata nyckeltal som representerar alla intressenter i hälso- och sjukvården.  
 
Nyckeltal har under en lång tid använts inom den privata sektorn för att mäta framförallt 
finansiella resultat kopplade till aktieägarvärde (Lundén & Ohlsson, 2006) (Carlson, 2004). Under 
början av 1990-talet kritiserades det traditionella sättet att mäta prestation utifrån endast 
finansiella termer och ett bredare mått på prestation efterfrågades (Nørreklit, 2000). Det ledde till 
utvecklandet av flertalet ramverk för skapandet av såväl finansiella som kvalitativa nyckeltal, 
exempel på sådana ramverk är Balanced Scorecard, Performance Pyramid och Results and 
Determinants Framework (Nørreklit, 2000) (Modell & Brignall, 2000).  
 
Trenden att marknadsanpassa branscher som tillhör den offentliga sektorn har skapat ett behov 
av nyckeltal som på ett effektivt sätt kan mäta en organisations prestation (Modell & Brignall, 
2000). Att utveckla sådana nyckeltal är något som aktörerna inom hälso- och sjukvården har 
börjat göra (Curtright, Stolp-Smith, & Edell, 2000) (Inamdar & Kaplan, 2002). Det finns dock 
risker förenade med att utvärdera organisationers prestation med hjälp av nyckeltal. Dessa risker 
kan till stor del hänföras till att fokus läggs på nyckeltal som inte representerar verksamheten på 
ett adekvat sätt så att viktiga delar försummas, något som direkt riskerar skada verksamheten 
(Inamdar & Kaplan, 2002). 
 
Lyckade implementeringar av nyckeltal (performance management systems) i offentliga sektorer 
(till exempel hälso- och sjukvården) karaktäriseras av att hänsyn tas till ett stort antal intressenter 
(Modell & Brignall, 2000). För att ta hänsyn till dessa intressenter har Li och Benton (1996) 
skapat ett klassificeringssystem (Tabell 3) för hälso- och sjukvården som delar upp nyckeltal i 
interna och externa nyckeltal för finansiell och kvalitativ prestation. 
 

  
Kostnadsbaserade och finansiella 
nyckeltal Kvalitetsbaserade nyckeltal 

Interna 
nyckeltal 

- Produktionseffektivitet 
- Beläggning 

- Processkvalitet 
- Servicekvalitet 

Externa 
nyckeltal 

- Finansiell status 
- Marknadsandelar 

- Upplevd kvalitet från kund 
- Kundnöjdhet 

Tabell 3. Nyckeltal uppdelat på interna och externa samt finansiella och kvalitetsbaserade (Li & Benton, 1996). 

Välutformade nyckeltal som representerar alla intressenter skulle, sammansatta, kunna mäta och 
definiera värde inom hälso- och sjukvården på ett adekvat sätt och därmed överbrygga 
problemen med definitionen av värde som kvoten mellan hälsoutfall och kostnad (ekvation 1). 
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2.4 Teoretisk modell – network coopetition inom hälso- och sjukvården 
Det avslutande och sammanfattande avsnittet av litteraturstudien ämnar beskriva den teoretiska 
modell som avses användas för att studera om värdeskapande inom hälso- och sjukvården kan 
ökas genom network coopetition.  
 
Modellen är en fusion av de tre fristående teoretiska koncept som presenterats i litteraturstudien: 
(1) Network Coopetition, (2) Definition av värde inom hälso- och sjukvården (3) Nyckeltal för 
prestationsmätning inom hälso- och sjukvården. Där Dagnino och Padulas (2002) perspektiv på 
coopetition har anpassats för hälso- och sjukvårdens specifika förutsättningar.  
 
I modellen ses network coopetition som ett perspektiv på värdeskapande där strategiskt 
samarbete mellan konkurrerande aktörer möjliggörs av att aktörerna har delvis konvergerande 
intressen. Network coopetition bygger på att detta strategiska samarbete har potentialen att öka 
aktörernas totala värdeskapande utan att någon enskild aktörs värdeskapande inskränks. I 
modellen för network coopetition antas till skillnad från Dagnino och Padulas (2002) modell en 
vidare definition av värde där en kvalitativ aspekt adderas till den ekonomiska definitionen av 
värde. 
 
  Modellens ingående delar Förklaring 

Sy
st

em
-

fö
ru

ts
ät

tn
in

ga
r 

Aktörer i nätverket Vilka och hur många aktörer existerar i 
nätverket? 

Nätverkets arkitektur Hur är aktörerna formerade i nätverket och vilka 
delar av värdekedjorna de befinner sig i? 

Beroendeförhållande i nätverket Hur ser aktörernas intressen ut och till vilken 
grad är de överensstämmande? 

In
te

ra
kt

io
n Samarbete i nätverket 

Vilka tecken på samarbete existerar mellan de 
olika aktörerna i nätverket såväl horisontellt som 
vertikalt? 

Konkurrens i nätverket 
Vilka tecken på konkurrens existerar mellan de 
olika aktörerna i nätverket såväl horisontellt som 
vertikalt? 

V
är

de
sk

ap
an

de
 

Typ av vård Vilken typ av vård kan de olika aktörerna 
tillgodose? 

Nyckelfaktorer i värdeskapandet 
Vilka faktorer är avgörande för värdeskapandet 
med avseende på interaktionen mellan de olika 
aktörerna? 

Hinder för värdeskapande 
Vilka faktorer är de största hirderna för 
värdeskapandet med avseende på interaktionen 
mellan de olika aktörerna? 

Utvärdering av värdeskapande Vilka nyckeltal är lämpliga för att utvärdera de 
olika aktörernas värdeskapande? 

Tabell 4. Teoretisk modell för network coopetition inom hälso- och sjukvården. 

Modellen (Tabell 4) består av tre delar: (1) Systemförutsättningar som behandlar antalet aktörer i 
nätverket, nätverkets arkitektur, det vill säga hur dessa aktörer är formerade samt vilket 
beroendeförhållande som råder mellan de olika aktörerna. Denna del av modellen syftar till att 
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undersöka förutsättningarna för network coopetition i hälso- och sjukvården. (2) Interaktion är 
modellens andra beståndsdel och är fokuserad på interaktionen (konkurrens eller samarbete) 
mellan de olika aktörerna. Syftet med interaktionsdelen är att tydliggöra eventuella exempel på 
network coopetition i hälso- och sjukvården. (3) Modellens sista del är värdeskapande, en del 
som avser beskriva hur de olika aktörerna i hälso- och sjukvården ser på sitt eget och de andra 
aktörernas värdeskapande samt på hur detta värdeskapande bör utvärderas. Dessa svar förväntas 
erhållas genom att belysa vilket vårdbehov de olika aktörerna anser sig ha i uppgift att möta samt 
att utvärdera eventuella hinder och nyckelfaktorer för att möta detta vårdbehov.  
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3 Metod 
För att studera om network coopetition kan användas för att öka värdeskapandet i hälso- och 
sjukvården har en fallstudie av vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk vård 
genomförts. Denna vårdkedja, och i synnerlighet interaktionen mellan NKK och efterföljande 
rehabiliteringskliniker, är ett särskilt lämpligt objekt för att studera network coopetition inom 
hälso- och sjukvården. Detta eftersom värdeskapandet till stor del sker genom en interaktion 
mellan dessa aktörer i ett komplext nätverk. Den del av vårdkedjan för patienter i behov av 
neurokirurgisk vård som valts som studieobjekt är processen att förflytta patienter mellan NKK 
och externa rehabiliteringskliniker (utskrivningsprocessen).  
 
Fallstudien har genomförts med hjälp av följande metoder: (1) En litteraturstudie har genomförts 
med syftet att skapa en teoretisk modell för network coopetition. (2) Direkt observation på 
NKK. (3) En intervjustudie bestående av en ostrukturerad och en semistrukturerad del med 
aktörerna involverade i utskrivningsprocessen samt (4) dokumentanalys av avtalen som reglerar 
uppdragen för neurologisk rehabilitering. En översikt över studiens utformning och tidsplan 
återfinns i Figur 2. 
 

 
Figur 2. Studiens utformning och tidsplan. 

3.1 Litteraturstudie 
Det teoretiska urvalet för modellen har baserats på författarnas uppfattning av hälso- och 
sjukvården.  
 
Initialt fokuserades litteraturstudien på ett ökat värdeskapande med hjälp av teorierna kring lean 
inom hälso- och sjukvården, lean och lean healthcare var således utgångspunkten för 
litteraturstudien. I takt med att författarnas insikt i vårdkedjan för patienter i behov av 
neurokirurgisk vård ökade, som ett resultat av de observationer och intervjuer som genomförts 
parallellt med litteraturstudien, blev behovet av ett annat teoretisk angreppsätt för effektivisering 
av denna vårdkedja allt mer uppenbart. Som ett resultat av detta fokuserades litteraturstudien på 
network coopetition (kapitel 2.1). Network coopetition bedömdes vara ett lämpligt teoretiskt 
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angreppssätt för att öka värdeskapandet i ett nätverk bestående av ett flertal aktörer inom hälso- 
och sjukvården.  
 
Eftersom den litteratur som identifierades gällande network coopetition var inriktad på andra 
branscher än hälso- och sjukvården var det nödvändigt att komplettera rådande modeller med 
teori kring värde inom hälso- och sjukvården (kapitel 2.2). Vidare inkluderades även teori kring 
nyckeltal i litteraturstudien för att definiera och mäta värde i hälso- och sjukvården (kapitel 2.3). 
 
Litteraturstudien genomfördes med hjälp av sekundära källor i form av böcker, artiklar i 
tidskrifter, vetenskapliga rapporter och konferenspublikationer. Denna litteratur hämtades från 
olika databaser såsom Emerald, JSTOR, genom KTH Biblioteks söktjänst Primo samt genom 
sökmotorn Google och deras söktjänst för akademiska artiklar Google Scholar. 
 
Nyckelorden som användes vid litteratursökning var: lean, lean healthcare, lean inom hälso- och 
sjukvården, network, coopetition, network coopetition, value in healthcare, värde inom hälso- 
och sjukvården, performance management in healthcare, nyckeltalsteori inom hälso- och 
sjukvården. 

3.2 Direkt observation 
Med syftet att erhålla den uppfattning om hälso- och sjukvården som legat till grund för urvalet 
av de teoretiska koncept modellen för network coopetition baserar sig på har direkta 
observationer genomförts på NKK. Collis och Hussey (2009) beskriver hur observationer i 
naturlig miljö (likt den på NKK) är fördelaktiga för att skapa en förståelse för kontexten av det 
fenomen som studeras. 
 
De former av observationer som använts är skuggning2 av jourhavande läkare, skuggning av 
sjuksköterskor samt närvaro vid flödesmöten och ronder3 på NKK. Dessa observationer har till 
största del varit öppna och ostrukturerade. Ostrukturerade observationer har lämpat sig bäst 
eftersom processerna som studerats till stor del varit, för författarna, okända på förhand. Taylor, 
Sinha och Ghoshal (2006) beskriver ur just direkta observationer ofta används när syftet med 
observationerna är explorativt. Inom hälso- och sjukvården är öppna observationer fördelaktiga 
eftersom läkare och sjuksköterskor som regel är vana vid att bli observerade. Ett faktum som 
resulterar i inga eller små förändringar i arbetssätt när de blir observerade. Det finns en risk att 
observationer som kan vara situations- eller personspecifika uppfattas som generella. För att 
behjälpa detta faktum har observationer gjorts vid flera tillfällen och av olika individer. 

3.3 Intervjuer 
En intervjustudie har utformats bestående av två delar: (1) Informella möten med ostrukturerade 
intervjuer. (2) Formella möten med semistrukturerade intervjuer. 

                                                
2 Skuggning innebär att en person följs efter och observeras i dennes dagliga arbete. 
3 Ronder används av läkare och sjuksköterskor för att bland annat bestämma om en patient ska 
flyttas till en annan avdelning eller skrivas ut. 
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3.3.1 Ostrukturerade intervjuer 
För att skapa en djupare uppfattning om vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk vård 
och förutsättningarna för network coopetition i hälso- och sjukvården genomfördes totalt elva 
stycken ostrukturerade intervjuer på NKK. Ostrukturerade intervjuer beskrivs av Easterby-Smith, 
Thorpe och Lowe (1991) som särskilt lämpliga när målet med intervjuerna är att förstå 
intervjuobjektens världsåskådning. De ostrukturerade intervjuer var utformade som informella 
möten och gjordes initialt för att skapa en förståelse för vårdkedjan för patienter med behov av 
neurokirurgisk vård med minimal påverkan från författarna. Intervjuobjekten (Figur 3) valdes i 
samråd med handledarna på Clinical Innovation Fellowship (CIF) för att ge en så bred bild av 
verksamheten som möjligt. 
 

Figur 3. Ostrukturerade intervjuer på NKK. 

Utöver de ostrukturerade intervjuerna genomfördes också en semistrukturerad intervju med en 
extern aktör specialiserad på ersättningssystemet Diagnos Related Groups (DRG) med samma 
syfte. 

3.3.2 Semistrukturerade intervjuer 
I intervjustudiens andra fas genomfördes 15 stycken semistrukturerade intervjuer med 
nyckelpersoner på såväl NKK som de fem rehabiliteringsklinikerna (Figur 4). Dessa intervjuer 
syftade till att undersöka förutsättningarna för network coopetition samt ge exempel på network 
coopetition i vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk vård. Utöver det syftade dessa 
intervjuer till att identifiera de olika aktörernas syn på deras eget och de andra aktörernas 
värdeskapande samt hur detta värde kan definieras och mätas. Slutligen syftade dessa intervjuer 
även till att identifiera förslag på hur värdeskapande kan ökas i vårdkedjan för patienter i behov 
av neurokirurgisk vård.  
 
På NKK genomfördes intervjuer över stora delar av organisationen. Kriteriet när 
intervjuobjekten valdes ut på NKK var att de på något sätt skulle vara involverade i 
utskrivningsprocessen antingen operativt eller strategiskt. Hos de övriga aktörerna (RSS, SSH, SS, 
DS och Remeo) intervjuades endast individer med beslutande och verkställande roller eftersom 
dessa individer är ytterst ansvariga för såväl det strategiska som det operativa arbetet i 
utskrivningsprocessen.  

Neurokirurgiska kliniken: 
 
1 Biträdande överläkare 
1 Specialistläkare 
1 ST-läkare 
4 Underläkare 
2 Sjukgymnaster  
1 Arbetsterapeut 

Övriga aktörer: 
 
Rehab Station Stockholm  
Stockholms sjukhem 
Stora Sköndal  
Danderyds sjukhus  
Remeo 

Ostrukturerade intervjuer på NKK 
 
1 IT-samordnare/Systemadministratör  2 Chefssjuksköterskor 
1 Flödeskoordinator   1 Överläkare 
1 ST-läkare    1 Forskningsfriställd läkare 
1 Biträdande chefssjuksköterska  1 Controller 
1 Sektionsansvarig neurokirurgisk omvårdnad 1 Operationskoordinator 

Figur 4. Semistrukturerade intervjuer. 
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En semistrukturerad utformning av intervjuerna valdes för att skapa en jämförbarhet mellan 
intervjuerna (Collis & Hussey, 2009). En helt strukturerad utformning var dock inte möjlig 
eftersom det för resultatet var nödvändigt att låta intervjuobjekten uttrycka sig fritt med egna ord. 
De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med hjälp av intervjumallar baserade på den 
teoretiska modell för network coopetition som presenterats i litteraturstudien. Intervjumallarna 
(bilaga 9.1) har anpassats efter intervjuobjektens roll i utskrivningsprocessen, målet har dock varit 
att utformningen av frågorna ska vara så enhetlig som möjligt. För att utreda förutsättningarna 
för och identifiera eventuella exempel på network coopetition har frågor kring samarbete och 
konkurrens ställts. Detta eftersom begreppet network coopetition var helt okänt för 
intervjuobjekten. 
 
Utöver utformningen av frågorna, har frågorna ställts på samma sätt och i samma ordning för att 
öka chansen att intervjuobjekten tolkat frågorna på samma sätt, något som bidrar till en 
jämförbarhet av resultaten. Alla intervjuerna spelades in och analyserade i efterhand utifrån den 
teoretiska modellen. Analysen gjordes separat av båda författarna för att minimera individuell 
påverkan på resultatet. 

3.4 Dokumentanalys 
En dokumentanalys har genomförts för att utreda förutsättningarna för network coopetition i 
vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk vård. Den bestod av en analys av de avtal som 
reglerar uppdragen för neurologisk rehabilitering, det vill säga specialistavtalet för RSS, SSH och 
SS samt DS övergripande avtal för högspecialiserad rehabiliteringsmedicin. Dessa avtal begärdes 
ut från registrator på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Innehållet i dessa avtal har ställts i 
kontrast mot resultaten från intervjustudien. 

3.5 Studiens kvalitet 
I följande avsnitt behandlas avhandlingens validitet och reliabilitet samt etiska aspekter. 
 

3.5.1 Validitet 
Författarna till denna avhandling hade innan påbörjandet av denna avhandling djupare kunskap 
om effektiviseringar och processförbättringar i organisationer. Dock hade författarna innan 
påbörjandet av denna avhandling varken någon djupare förståelse för hälso- och sjukvården eller 
någon medicinsk kunskap. Fördelen med det är att författarna har haft möjlighet att angripa 
problemen i hälso- och sjukvården utifrån ett ingenjörsmässigt paradigm. Dock föreligger det en 
risk att författarna på grund av bristande förståelse kan ha förbisett eventuella aspekter av stor 
vikt rörande hälso- och sjukvården. 
 
Coolican (1992) beskriver hur en studie har hög validitet om den studerar det författarna hävdar 
att den gör. För att säkerställa resultatens tillförlitlighet har författarna under studien fått 
kontinuerlig återkoppling på arbetet från handledarna på CIF, NKK och på KTH (Tabell 5). I 
gruppen av handledare återfinns stor kunskap rörande hälso- och sjukvården. 
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Utöver återkoppling från handledarna har det under studiens tid genomförts två 
referensgruppsmöten där deltagarna (Tabell 6) återkopplat och kommit med synpunkter på de 
dittills funna resultaten. I referensgruppen finns djup kompetens om NKK och dess verksamhet 
samt en djup förståelse för hälso- och sjukvården i stort, vilket möjliggjort en kvalitetssäkring av 
avhandlingens resultat under studiens gång. 
 
Titel på NKK 
Verksamhetschef 
Avdelningsansvarig neurokirurg NIVA 
Biträdande överläkare 
Flödeskoordinator 
Sektionsansvarig neurokirurgisk omvårdnad 
Doktorand och hjärnforskare 
Chefssjuksköterska 
Sektionschef funktionella sektionen 
Specialistsjuksköterska 
Tabell 6. Deltagare i referensgruppen. 

För att öka validiteten i denna avhandling har författarna gått igenom en mängd teorier före 
genomförandet av de empiriska studierna. Detta har gjorts för att möjliggöra identifieringen av de 
mest relevanta teorier för att studera ett ökat värdeskapande i vårdkedjan för patienter i behov av 
neurokirurgisk vård.  

3.5.2 Reliabilitet 
Två nyckelord för att öka reliabiliteten är transparens och replikation (Gibbert & Ruigrok, 2010).  
Modellen för network coopetition i hälso- och sjukvården utvecklades genom en studie av en 
omfattande mängd litteratur samt genom observationer och ostrukturerade intervjuer på NKK. 
Litteraturstudien kännetecknas av en hög grad av transparens, transparensen är dock lägre 
gällande de observationer och ostrukturerade intervjuer som genomförts.   
 
Observationerna och de ostrukturerade intervjuerna har givit författarna en uppfattning om 
hälso- och sjukvården. Det finns en risk för att denna uppfattning påverkats av de specifika 
situationer författarna hamnat i under observationsfasen och vilka individer som intervjuats, 
något som skulle kunna blivit annorlunda om observationerna gjordes vid en annan tidpunkt eller 
på en annan neurokirurgisk klink. För att öka transparensen och replikerbarheten av 
observationerna har de beskrivits på ett utförligt sätt i metoden.  
 
Intervjuobjekten på NKK i de ostrukturerade såväl som det semistrukturerade intervjuerna är 
anonyma till namn men inte till titel. Denna information gällande intervjuobjekten har inkluderats 
i metoden för att öka transparensen. För rehabiliteringsklinikerna har intervjuobjektens titel 

Verksamhet Handledare Titel 
NKK Jenny Pettersson Segerlind Biträdande överläkare 
NKK Agneta Strååt Näslund Chefssjuksköterska 
CIF Caroline Blomqvist M.Sc Business Development 
CIF Lisa Sahlin Torp Läkare 
KTH Pernilla Ulfvengren Universitetslektor 

Tabell 5.  Handledare på NKK, CIF och KTH. 
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exkluderats för att säkerställa deras anonymitet. Eftersom intervjuobjekten i de ostrukturerade 
intervjuerna talat fritt kan dessa resultat vara svåra att återskapa med hög precision. För de semi-
strukturerade intervjuerna har intervjumallarna bifogats vilket underlättar ett återskapande av 
resultaten.  

3.5.3 Etiska aspekter 
Denna avhandling genomfördes inom hälso- och sjukvården där sekretess en viktig aspekt att ta 
hänsyn till (Collis & Hussey, 2009). Särskilt viktig är patientsekretessen, i början av denna studie 
skrev författarna på ett avtal gällande tystnadsplikt. Eftersom avhandlingen har haft för avsikt att 
studera utskrivningsprocessen som helhet där enskilda patientfall är irrelevanta anser författarna 
att denna tystnadsplikt inte märkbart påverkat utformningen på eller resultatet av denna 
avhandling. 
 
Genom hela avhandlingen har citat från intervjuobjekten använts för att belysa resultat och 
understryka slutsatser. På förekommen anledning har författarna har precis som Collin och 
Hussey (2009) belyser ansträngt sig för att inte orsaka intervjuobjekten någon skada. En viktig 
etisk aspekt att ta hänsyn till är intervjuobjektens anonymitet (Collis & Hussey, 2009) (Kvale & 
Brinkmann, 2009) (Widerberg, 2002). Författarna vill understryka att alla intervjuobjekt deltagit 
frivilligt och att de precis som beskrivet ovan erbjudits anonymitet till namn men ej till titel, 
undantaget intervjuobjekten på rehabiliteringsklinikerna där titlarna exkluderats för att säkerställa 
deras anonymitet. Dessa intervjuobjekt har istället beskrivits som en grupp nyckelpersoner med 
beslutande och verkställande roller.  
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4 Vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk vård inom 
Stockholms län och Gotlands län 

Det här kapitlet ämnar beskriva de förutsättningar NKK och de övriga aktörerna, i vårdkedjan 
för patienter med behov av neurokirurgisk vård inom Stockholms- och Gotlands län, har för sina 
verksamheter och sitt värdeskapande. Kapitlet grundar sig på de observationer och intervjuer 
som genomförts samt offentlig information och bör ses som en del av det empiriska resultatet. 
 
I Sverige ansvarar de 20 landstingen för att befolkning får den hälso- och sjukvård som den är i 
behov av. SLL ansvarar för hälso- och sjukvården för alla bosatta 
i Stockholms län och kostnaden för detta uppgår till 75 % av 
landstingets totala kostnader (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen). 
 
Hela Sveriges befolkning tillhör något av de 20 landstingen som 
ansvarar för att ge sina patienter rätt vård.  Alla landsting har 
dock inte möjlighet att erbjuda högspecialiserad vård, om så är 
fallet remitteras patienten till en regionsklinik som kan erbjuda 
högspecialiserad vård i ett annat landsting 
 
När patienten från det landsting som ej kan tillgodose 
högspecialiserad vård fått denna vård vid regionskliniken, och kan 
anses färdigbehandlad av den högspecialiserade kliniken, 
förflyttas patienten tillbaka till ett sjukhus i det landsting som 
patienten tillhör. Utöver att hemsjukhuset4 har ett formellt ansvar 
för vården av patienten finns det starka ekonomiska incitament 
för att ”hämta hem” patienten eftersom hemsjukhuset betalar 
regionskliniken för behandlingen där. Det är tydligt att 
hemsjukhuset har ansvar för alla dessa steg i patientens vårdkedja. 
 
För att ytterligare belysa funktionen av detta system kan en 
patient, som tillhör Östersunds sjukhus, i behov av 
neurokirurgisk vård betraktas. Östersunds sjukhus har ej 
resurserna för att tillgodose patienten med neurokirurgisk vård, 
patienten remitteras därför till Norrlands Universitetssjukhus i 
Umeå (se Tabell 7) för behandling. Efter behandlingen så återvänder patienten till Östersunds 
sjukhus så fort patienten är neurokirurgiskt färdigbehandlad. Återvändandet sker tack vare det 
tydliga ansvar som Östersunds sjukhus har för patienten tillsammans med de starka ekonomiska 
incitamenten som skapas av att en vårdplats på neurokirurgiska kliniken vid Norrlands 
Universitetssjukhus är betydligt dyrare än en vårdplats på Östersunds sjukhus. Faktumet att 
patienterna snabbt flyttas tillbaka till sitt hemsjukhus gör att vårdplatserna på neurokirurgiska 
kliniken vid Norrlands Universitetssjukhus frigörs och fler patienter kan få neurokirurgisk vård. 

                                                
4 Hemsjukhus – ett sjukhus i det landsting som patienten tillhör, ofta det sjukhus som är 
geografiskt mest lämpligt för patienten. 

Figur 5. Landstingen i Sverige  
(vårdförbundet, 2011). 



 
 
 
 
 

24 

 
 
Klinik Upptagningsområde 

Neurokirurgiska kliniken 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Göteborg 

Västra Götalandsregionen. Högspecialiserad 
neurokirurgisk sjukvård för patienter från kringliggande 
landsting och ger även vård för patienter från andra länder. 

Neurokirurgiska kliniken 
Universitetssjukhuset, Linköping Östergötlands, Kalmar och Jönköpings län. 

Neurokirurgiska kliniken Skånes 
Universitetssjukhus, Lund Södra Sverige. 

Neurokirurgiska kliniken 
Karolinska Universitetssjukhuset, 
Solna 

Stockholms län samt Gotlands län. Patienter från andra län 
behandlas efter specialistvårdsremiss och patienter från 
utlandet tas emot efter överenskommelse. 

Neurokirurgiska kliniken 
Norrlands Universitetssjukhus, 
Umeå 

Norrlands Universitetssjukhus har de fyra nordligaste 
landstingen som upptagningsområde (Västerbotten, 
Norrbotten, Västernorrland och Jämtland). 

Neurokirurgiska kliniken 
Akademiska sjukhuset, Uppsala 

Högspecialiserad vård erbjuds också till patienter från 
övriga riket och utlandet.  

Tabell 7. Upptagningsområde som beskrivet på de neurokirurgiska klinikers hemsidor.  

Källa: (Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2014) (Landstinget i Östergötland, 2014) (Skånes universitetssjukhus, 2014) (Karolinska 
universitetssjukhuset, 2014) (Västerbottens läns landsting, 2014) (Akademiska universitetssjukhuset, 2013). 
 
NKK är en högspecialiserad regionsklinik för neurokirurgi. Det är landets största neurokirurgiska 
klinik och har hela Stockholms län samt Gotlands län som upptagningsområde vilket motsvarar 
ca 2,2 miljoner invånare. Upptagningsområdet för NKK skiljer sig från övriga neurokirurgiska 
kliniker eftersom hela upptagningsområdet i stort sett, med undantag för Gotland, ryms inom 
SLL. Det gör att det tydliga ansvaret för patienter som uppstår mellan olika landsting saknas. Det 
leder till att ansvaret ligger på NKK att förflytta patienterna vidare till nästa steg i vårdkedjan 
snarare än på hemsjukhuset att ”hämta hem” patienterna som i fallet vid landets övriga 
neurokirurgiska kliniker. Det ska dock poängteras att landets fem övriga neurokirurgiska kliniker 
också vårdar patienter från det landsting de är lokaliserade i, andelen utomlänspatienter är dock 
betydligt högre jämfört med NKK (Fytagoridis, 2014) (Svensdotter, 2014). 
  
På NKK finns en operationsavdelning, neurokirurgisk intensivvårdsavdelning (NIVA), 
neurokirurgisk intermediärvårdsavdelning (NIMA), två neurokirurgiska vårdavdelningar (R14 & 
R16) samt en neurokirurgisk mottagning vilket illustreras av Figur 6.  

 
Figur 6. Avdelningarna på NKK. 

Mottagning	   Operation	   NIVA	   NIMA	   Vårdavdelning	  
(R14	  &	  R16)	  
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Till NKK finns det två inflöden av patienter, dels ett elektivt (planerat) inflöde av patienter till 
mottagningen där patienter remitteras från en tidigare del i vårdkedjan och dels ett akut inflöde 
”direkt” till operation. Det elektiva flödet utgjorde år 2013 80 % av det totala inflödet av 
patienter. Resterande 20 % utgörs av det akuta inflödet av patienter, frekvensen för detta flöde är 
svårt att på förhand uppskatta. Patienter kommer akut till NKK från hela upptagningsområdet 
och är i de flesta fall i behov av en omedelbar operation. 
 

 
Figur 7. Schematisk bild av det akuta patientflödet på NKK.  

Det elektiva inflödet är de patienter som kommer till kliniken efter att de har bedömts vara i 
behov av neurokirurgisk vård av läkare på NKK-mottagningen. Dessa patienter ges en tid för 
operation och infinner sig då de ska opereras. Det finns dock ett stort spann för hur brådskande 
det är att operera patienter beroende av vilken diagnos de har (Pettersson-Segerlind, 2014).  
 

 
Figur 8. Schematisk bild av det elektiva patientflödet på NKK.  

Ett typiskt flöde efter operation är att patienten i takt med att vårdbehovet minskar förflyttas från 
NIVA, vidare till NIMA för att sedan komma till R16 där patienten sedan skrivs ut till nästa 
instans i vårdkedjan. Utflödet av patienter från NKK sker främst till rehabiliteringskliniker, 
geriatriska kliniker eller hem. Ett visst utflöde av patienter sker även till andra specialistkliniker 
inom SLL och till sjukhus utanför SLL. Utskrivningsprocessen sker till största del från 
avdelningen R16 men också i undantagsfall från NIMA och är illustrerat i Figur 7 och Figur 8. 
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En stor del patienter skrivs även in till och ut från R14 som bara är öppen måndag till fredag, 
dessa patienter är oftast tillräcklig friska för att gå hem efter operation. De patienter som inte 
skrivs ut från R14 på fredagar flyttas till R16. 
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5 Resultat och analys 
I det här kapitlet kommer resultaten från studien presenteras. Underlaget är hämtat från de 
observationer och ostrukturerade samt semistrukturerade intervjuer som genomförts med 
aktörerna inom vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgiskvård. Detta underlag har sedan 
bearbetats med hjälp av den teoretiska modellen för network coopetition inom hälso- och 
sjukvården presenterad i Tabell 8. Resultatet är indelat i de tre delar som den teoretiska modellen 
är uppdelad i: (1) systemförutsättningar, (2) interaktion, (3) värdeskapande. 
 
  Modellens ingående delar Förklaring 

Sy
st

em
-

fö
ru

ts
ät

tn
in

ga
r 

Aktörer i nätverket Vilka och hur många aktörer existerar i 
nätverket? 

Nätverkets arkitektur Hur är aktörerna formerade i nätverket och vilka 
delar av värdekedjorna de befinner sig i? 

Beroendeförhållande i nätverket Hur ser aktörernas intressen ut och till vilken 
grad är de överensstämmande? 

In
te

ra
kt

io
n Samarbete i nätverket 

Vilka tecken på samarbete existerar mellan de 
olika aktörerna i nätverket såväl horisontellt som 
vertikalt? 

Konkurrens i nätverket 
Vilka tecken på konkurrens existerar mellan de 
olika aktörerna i nätverket såväl horisontellt som 
vertikalt? 

V
är

de
sk

ap
an

de
 

Typ av vård Vilken typ av vård kan de olika aktörerna 
tillgodose? 

Nyckelfaktorer i värdeskapandet 
Vilka faktorer är avgörande för värdeskapandet 
med avseende på interaktionen mellan de olika 
aktörerna? 

Hinder för värdeskapande 
Vilka faktorer är de största hirderna för 
värdeskapandet med avseende på interaktionen 
mellan de olika aktörerna? 

Utvärdering av värdeskapande Vilka nyckeltal är lämpliga för att utvärdera de 
olika aktörernas värdeskapande? 

Tabell 8. Teoretisk modell för network coopetition inom hälso- och sjukvården. 

5.1 Systemförutsättningar 
Det här avsnittet ämnar beskriva de systemförutsättningar som råder i vårdkedjan för patienter i 
behov av neurokirurgisk vård. Detta inkluderar vilka aktörer som existerar i nätverket, hur 
aktörerna är formerade i nätverket och vilket beroendeförhållande som råder mellan aktörerna. 
 

5.1.1 Aktörer i nätverket och nätverkets arkitektur 
I beskrivningen av vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk vård (kapitel 4) framgår de 
specifika förutsättningar som råder för NKK:s upptagningsområde av patienter. NKK är en del 
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av vårdkedjan för patienter med behov av neurokirurgisk vård tillsammans med, i huvudsak, fyra 
olika rehabiliteringskliniker med ansvaret för rehabilitering av dessa patienter. De fyra 
rehabiliteringsklinikerna utgörs av Rehab Station Stockholm (RSS), Stora Sköndal (SS), 
Stockholms Sjukhem (SSH), neurologisk rehabilitering vid Danderyds sjukhus (DS). Utöver dessa 
finns även den nystartade aktören Remeo (öppnad 2013), ägd av det tyska företaget Linde 
Group. Hur dessa aktörer förhåller sig till varandra framgår ur Figur 9. Från intervjuerna har det 
framkommit att dessa rehabiliteringskliniker skiljer sig från varandra genom att de har olika 
specialiteter och nischer (Tabell 12) samt att avtalen skiljer sig åt mellan de olika klinikerna. 
 

 
Figur 9. Nätverket av aktörer för patienter med behov av neurokirurgisk vård med fokus på utskrivning av patienter 
från NKK.  

I den studerade delen av vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk vård sker 
interaktionen i nätverket (Figur 9) i en del av värdekedjan (rehabilitering) mellan flera olika 
aktörer vilket enligt Dagnino och Padulas (2002) klassificering av coopetition beskrivs som 
simple network coopetition. 

5.1.2 Beroendeförhållande 
Beroendeförhållandet mellan aktörerna i nätverket styrs av var i vårdkedjan aktörerna befinner 
sig, det vill säga om de remitterar (skriver ut) eller tar emot patienter och av den rådande 
avtalsstrukturen. Tre av klinikerna: RSS, Stora Sköndal och SSH lyder under identiska separata 
specialistavtal medan DS har ett eget avtal för högspecialiserad rehabiliteringsmedicin med SLL. 
Avtalen skapar olika förutsättningar att ta emot patienter med olika vårdbehov. Utöver det har de 
tre aktörerna RSS, SS, SSH, trots identiska avtal ha olika nischer på de patientgrupper klinikerna 
rehabiliterar (Tabell 12). Den femte aktören, Remeo, erbjuder neurologisk rehabilitering med 
fokus på patienter med andningssvårigheter. Remeo har som privat aktör en helt annan möjlighet 
att fritt utforma avtal med SLL eller bilateralt direkt med remitterande kliniker. 
 
Avtalen för neurologisk rehabilitering upphandlas av SLL och syftar till att tillgodose behovet av 
neurologisk rehabilitering för patienter inom SLLs upptagningsområden med avseende på volym 
och kvalitet. I specialistavtalen mellan rehabiliteringsklinikerna (RSS, SS, SSH) och SLL delas 
patienterna upp i olika kategorier beroende på diagnos och rehabiliteringsbehov. Dessa kategorier 
har olika ersättningsnivåer. För dessa kategorier är det även specificerat i detalj vilken vård varje 
aktör ska tillgodose med avseende på volym och kvalitet. 
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Avtalen som definierar NKK:s och rehabiliteringsklinikernas uppdrag beskriver inte bara vilket 
vårdbehov och vilket kvalitetskrav som ska tillgodoses utan även vilken ekonomisk ersättning 
klinikerna erhåller för att göra detta. Intäktsstrukturen bestämmer i stor utsträckning de olika 
aktörernas förutsättningar att erbjuda patienterna en viss typ av vård och påverkar dessutom 
beroendeförhållandet mellan aktörerna.  
 
Utformningen av ersättningen som de olika aktörerna erhåller skiljer sig åt mellan NKK, de tre 
rehabiliteringsklinikerna (RSS, SSH, SS), DS och Remeo (Tabell 9). 

Tabell 9. Klassificering av intäktssystem för de studerade aktörerna. 

NKK lyder under DRG-systemet och får således ersättning utifrån vilken patientkategori en 
patient tillhör i Socialstyrelsens kategorisystem NordDRG. Även ersättningen definierad i 
specialistavtalen för RSS, SS, SSH styrs av vilken kategori patienterna faller inom, denna 
uppdelning är dock inte lika omfattande som DRG-systemet, se bilaga 9.1. Det framgår även att 
de inte erhåller någon intäkt om patienten stannar för kort tid (6 eller 12 dagar), tiden är beroende 
av vilken kategori som patienten tillhör, se bilaga 9.1. 
 
Ur intervjun med DS har det framkommit att de har en annan intäktsstruktur som till skillnad 
från DRG-systemet inte är diagnosstyrd. DS får istället en summa pengar för att genomföra det 
uppdrag för högspecialiserad rehabiliteringsmedicin de åtagit sig. Denna summa pengar fördelas 
sedan på öppenvård, slutenvård och mottagning och det är sedan upp till DS att allokera 
resurserna för att genomföra detta uppdrag. Detta avtal löper vanligen på tre år och förhandlas av 
sjukhusledning och verksamhetschefen, något som ger DS frihet under ansvar.  
 
Verksamhetschefen på Remeo beskriver hur de är en privat klinik som har ett bilateralt avtal med 
NKK. Detta innebär att NKK betalar Remeo för varje vårddygn som patienter från NKK 
utnyttjar hos dem, NKK är dock fortfarande medicinskt ansvariga för patienten. 
 
Avtalens utformning skapar olika ekonomiska incitament för de studerade aktörerna, vilket till 
stor utsträckning påverkar beroendeförhållandet mellan dessa aktörer. NKK, som lyder under 
DRG-systemet, får en på förhand bestämd intäkt för varje patientgrupp och har incitament att 
skriva ut patienterna till nästa del i vårdkedjan så snart patienterna kan anses neurokirurgisk 
färdigbehandlade. Att göra detta minskar kostnaden per patient och möjliggör att fler patienter 
opereras, vilket leder till att fler patienter får neurokirurgisk vård och att kliniken erhåller högre 
intäkter.  

 
De rehabiliteringskliniker som lyder under specialistavtalet (RSS, SSH och SS) får precis som 
                                                
5 Det existerar även ett avtal med SLL, detta fokuseras inte på i denna studie då det inte påverkar 
flödet från NKK. 

Aktör Intäktssystem Beskrivning av system 
NKK DRG  Diagnosstyrd 
RSS Specialistavtal  Diagnosstyrd 
SSH Specialistavtal  Diagnosstyrd 
SS Specialistavtal  Diagnosstyrd 

DS Intäkterna grundas på uppdraget Tilldelas en summa pengar och ska 
sedan se till att sköta sitt uppdrag 

Remeo Bilateralt avtal med NKK5  Betalt per dygn 
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NKK en på förhand bestämd intäkt för varje patientgrupp. Det skapar incitament att ta emot de 
patienter som kräver resurser som är lägre eller i paritet med de erhållna intäkterna. Något som 
komplicerar aktörernas, som lyder under specialistavtalet, ekonomiska incitament att vårda 
patienter är klausulen som stipulerar att patienter som stannar på kliniken för kort tid (6 eller 12 
dagar) inte genererar någon intäkt alls. Det finns således incitament att inte ta emot patienter som 
riskerar avsluta rehabiliteringen inom denna tidsperiod. Avtalsstrukturen för RSS, SSH och SS 
skapar ett snävt fack för patienter som kan förväntas bli rehabiliterade inom en given tidsram. 
Det existerar även ett tak (max antal) för hur många vårdtillfällen rehabiliteringsklinikerna under 
specialistavtalet får ersättning för, om det finns möjlighet att välja patienter skapar det incitament 
att i urvalet avstå de patienter som kräver mest resurser. 
 
Incitamenten för DS beror till stor del på hur uppdraget är formulerat tillsammans med den 
mängd pengar som allokeras för att uppnå detta. Det finns inga direkta ekonomiska incitament 
för DS att bara ta de patienter som kräver lägre resurser.  

 
Remeo, genom sitt bilaterala avtal med NKK, får betalt för varje vårddygn som de tillgodoser. 
Eftersom det medicinska ansvaret för patienten ligger på NKK och Remeo får en intäkt för varje 
vårddygn de tillgodoser har de möjlighet att vårda krävande patienter utan att riskera att 
kostnaderna för dessa patienter ska överstiga intäkterna. Remeo har således ekonomiska 
incitament att hålla beläggningen hög. 
 
För att sammanfatta skiljer sig de studerade aktörernas ekonomiska incitament åt eftersom 
utformningen av intäktssystemet är olika. 
 
Trots de olika ekonomiska incitament som avtalen skapar har det ur ett flertal av intervjuerna 
framgått att det finns en gemensam inställning kring och intresse att vårda och rehabilitera 
patienterna på bästa möjliga sätt, något som tydliggörs av citaten nedan. 
 

”Vi har med NKK gemensam grundinställning till vården av patienter.” – DS 
 

”Målet för patienterna är gemensamt med rehabiliteringsklinikerna.” – Specialistläkare NKK 
 
”Vi på SSH får betalt för 2 veckor men inte det som avgör hur länga patienten stannar.” – SSH 

 
Det finns en gemensam syn på hur vården av patienter bör utformas för att patienten ska få så 
bra vård som möjligt. Synen på vården av patienter är något som skapar incitament till samarbete 
mellan aktörerna eftersom det kan skapa ett högre värde för patienten, det går att identifiera som 
ett positivsummespel. Avtalens struktur skapar dock ett nollsummespel när det kommer till de 
ekonomiska incitamenten. 

5.2 Interaktion 
Det här avsnittet ämnar beskriva det samarbete som sker mellan de olika aktörerna i vårdkedjan 
för patienter i behov av neurokirurgisk vård. Samarbete sker dels vertikalt i värdekedjan (mellan 
NKK och rehabiliteringsklinikerna) och horisontellt (mellan rehabiliteringsklinikerna) illustrerat i 
Figur 10. Utöver det ämnar det här avsnittet även beskriva de tecken på konkurrens som 
identifierats mellan de olika aktörerna i vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk vård. 
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Figur 10. Vertikalt och horisontellt samarbete i vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk vård.  

Vertikalt samarbete mellan NKK och rehabiliteringsklinikerna 
Det vertikala samarbetet mellan NKK och rehabiliteringsklinikerna existerar genom den 
operativa kontakten6  som är specificerad i avtalen. I praktiken innebär det att en läkare på NKK 
remitterar patienter i behov av neurologisk rehabilitering till lämplig rehabiliteringsklinik. Dessa 
remisser bedöms sedan av rehabiliteringsklinikerna och svar måste, enligt avtal, ges inom 48 
timmar. På operativ nivå existerar det i dagsläget även ett visst vertikalt samarbete i form av att 
rehabiliteringsklinikerna skickar vissa sjuksköterskor och undersköterskor på utbildning anordnad 
av NKK. Den operativa kontakten beskrivs i intervjuerna som väl fungerande. Dessutom rondar 
DS och Remeo patienter på NKK som kan bli aktuella för rehabilitering på dessa kliniker.  
 

”En gång i veckan åker vi ut till remittenterna, då försöker vi träffa patienten och göra en bedömning.” 
– DS  

 
Det framgår av intervjuerna att det däremot inte sker någon interaktion åt andra hållet, 
representanter från NKK besöker sällan eller aldrig rehabiliteringsklinikerna. Det finns dock en 
önskan från samtliga rehabiliteringskliniker att utveckla ett närmare strategiskt samarbete med 
NKK.  
 

”Jag har bjudit in till studiebesök men NKK är väldigt pressade så jag har förståelse för att de inte har 
tid. Men allt sådant samarbete skapar förståelse för hur man jobbar.” – RSS 

 
                                                
6 Operativ kontakt definieras av författarna av denna rapport som kontakt för att lösa flödet på 
kortare sikt utan att utarbeta/förbättra gemensamma processer där aktörerna är involverade. 
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”SS och NKK har aldrig har någon formell träff… NKK är så välkomna till Stora Sköndal.” – 
Stora Sköndal 

 
”Ett närmre samarbete vilket leder till en större förståelse för varandras verksamheter skulle vara bra 
för båda parterna.” – DS  
 

Intervjuobjekten på RSS, SSH och SS beskriver alla hur det händer att remisser för samma 
patient skickas samtidigt till de tre olika aktörerna. Det blir då den rehabiliteringsklinik som svarar 
först som tar emot patienten, det belyses från RSS och SSH att det har skett att remiss godkänts 
från flera rehabiliteringskliniker vilket gjort att vårdplats reserverats utan att patienten kommit. 
 

”Ibland väntar vi på att en patient ska komma så gör den inte det.” – SSH  
 
För den dagliga operativa kontakten nämner rehabiliteringsklinikerna individer utan formellt 
ansvar för utskrivningsprocessen som nyckelpersoner för ett bra flöde av patienter. 
 

”Vi känner en av läkarsekreterarna och har en bra kontakt därigenom.” – RSS 
 
”En av läkarsekreterarna ses som en mycket god kontakt.” – SS 

 
”Jag har nästan dagligen kontakt med en av läkarsekreterarna.” – SSH  

 
Utöver den operativa kontakten vertikalt mellan de olika aktörerna existerar det ingen eller 
mycket liten strategisk kontakt7 i syfte att utveckla och förbättra de processer där båda parterna är 
inblandade. Den strategiska kontakten mellan NKK och de tre aktörerna med specialistavtal 
(RSS, SS, SSH) är obefintlig sånär som på när SLL anordnar möten i samband med 
avtalsupphandlingen. SS beskriver hur de vid stort tryck av patienter från NKK har skickat 
information angående och förklarat vilka antagningskriterier de har. Vidare beskriver RSS, SSH 
och DS i intervjuerna att de gånger som formella möten satts upp har varit i samband med dåligt 
flöde av patienter eller vid upphandlingen av ett nytt avtal. Gemensamt för en majoritet av 
rehabiliteringsklinikerna är att de upplever ett bristande intresse och, i vissa fall, en bristande 
insyn i deras verksamhet från NKK:s sida.  
 

”Bristande insikt från remittenterna i DS verksamhet och vad vi kan tillgodose.” – Danderyds Rehab 
 

”Jag vet inte om NKK skulle vara så intresserade av att lära sig så mycket mer om det här stället.” – 
SS 

 
Ingen av intervjuobjekten på NKK uppfattar att det sker någon strategisk kontakt med 
rehabiliteringsklinikerna och ser detta som ett problem som, i vissa fall, skapar en irritation 
mellan de olika aktörerna. Flertalet intervjuobjekt inom NKK poängterar att de inte vet om det 
sker ett strategiskt samarbete på en högre nivå och att om så är fallet kommuniceras det inte 
inom kliniken. Intervjuobjekten understryker att den enda kontakten som sker är den operativa 
kontakten i samband med remisskrivningen och direkt konsultation kring enstaka fall. 
 

                                                
7 Strategisk kontakt definieras av författarna av denna rapport som regelbunden kontakt för att 
utveckla/förbättra processer där aktörerna är involverade.  
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”Kommunikationen med rehab är obefintligt, vi har varken haft kontakt med eller besökt dem.” – 
Paramedicinare NKK 

 
”Jag upplever att det inte finns någon systematisk kommunikation utöver enskilda remissfall.” – ST-
läkare 

 
”Upplevd ömsesidig irritation mellan NKK och SS vid platsbrist.” – SS 

 
”Vi har inte stående möten med NKK alls.” – SSH  

 
Ur intervjuerna har det framkommit att det för patienter med behov av neurokirurgisk vård finns 
en separat vårdkedja för patienter med förvärvad ryggskada. Dessa patienter flyttas efter 
operation oftast först till neurologavdelningen på KS och därefter till lämplig klinik för 
neurologisk rehab (ofta RSS). Flertalet intervjuobjekt på NKK och de olika 
rehabiliteringsklinikerna påpekar att denna vårdkedja är väl fungerande för de patienter som ingår 
i den.  Intervjuobjekten belyser vårdkedjan som väl fungerande tack vare att patienterna som 
ingår i den ofta är unga och utan kognitiv nedsättning. Dessa patienter har därav bättre 
förutsättningar att ställa krav på vårdkedjan. 
 

”Vårdkedjan för ryggskadade är ett bra exempel för vi vet när dessa patienter kommer måste vi ta 
emot dem.” – RSS  

 
”Man skulle kunna ha ryggvårdskedjan som målbild.” – Specialistläkare NKK 

 
Alla aktörer förutom en belyser vårdkedjan för ryggskadade som en väl fungerande vårdkedja 
även fast frågor inte ställts om det specifikt. Intervjuobjekt både från rehabiliteringsklinikerna och 
NKK poängterar att denna vårdkedja bör ses som ett föredöme vid utvecklandet av nya 
vårdkedjor för övriga patientgrupper med behov av neurokirurgisk vård.  
 

”Tillämpa tidiga remisser på andra patienter förutom ryggpatienter tror jag har potential att förbättra 
flödet.” – Underläkare NKK 
 
”Avsaknaden av en tydlig vårdkedja för hjärnskadepatienter, det kanske saknas en länk i kedjan.” – 
SSH 

 
”Vårdkedja för gravt hjärnskadade under förutsättning att vi som klinik får betalt för det.” – RSS 

 
Sammanfattningsvis tycks det vertikala samarbetet fokusera på den operationella 
kommunikationen snarare än att bygga upp väl fungerande processer med formellt ansvariga. 
Bristen på vertikal strategisk kommunikation mellan NKK och rehabiliteringsklinikerna tycks 
leda till att det finns en bristande förståelse för varandras verksamheter vilket resulterar i en 
irritation när flödena av patienter inte fungerar effektivt. Som en konsekvens av att det inte 
existerar en strategisk kommunikation bygger kontakten mellan aktörerna till stor del på 
informella kontakter där de som i praktiken sköter flödet inte har ett formellt ansvar för detta. 
Det föreligger en risk med detta eftersom det personbundna arbetet kan gå förlorat om någon av 
dessa personer slutar. Det finns dock en önskan från rehabiliteringsklinikerna att inleda ett 
samarbete genom upprättandet av en strategisk kontakt. Det finns en gemensam syn på vården 
hos patienter hos aktörerna vilket är en bra grundförutsättning för ett strategiskt samarbete. 
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Horisontellt samarbete mellan rehabiliteringsklinikerna 
Det horisontella samarbetet sker främst mellan RSS, SSH och SS. Ur intervjuerna med 
rehabiliteringsklinikerna har det framkommit att samarbetet mellan RSS, SS och SSH är väl 
utvecklat. De träffas två gånger per år för att diskutera gemensamma frågor, sprida kunskap 
mellan klinikerna och diskutera de gemensamma antagningskriterierna.  
 

”Vi har ett kontinuerligt samarbete med RSS och SS som visar sig i att vi gör studiebesök samt har 
möte två gånger per år.” – SSH 

 
”Vi har nätverksträffar med RSS och SSH angående de gemensamma antagningskriterierna.” – SS 

 
”Jag tycker vi aktörerna som lyder under specialistavtalet (förf. anm.) jobbar bra ihop, det är inte så att 
vi slåss om patienterna.” - RSS 

 
I intervjun med Remeo framgår det hur deras geografiska läge i närhet till SS ger upphov till ett 
bra operativt och strategiskt horisontellt samarbete där viss personal jobbar på båda ställen. 
Remeo har även skickat vidare patienter till SS i de fall som patienten passar SS profil bättre. 
 
Det vertikala strategiska samarbetet mellan de olika aktörerna är ytterst begränsat, det existerar 
dock ett visst horisontellt strategiskt samarbete mellan RSS, SSH och SS som alla agerar under 
samma specialistavtal. Tabell 10 visar mellan vilka aktörer det sker en regelbunden 
kommunikation. 
 
Strategisk kontakt (S)  
Operativ kontakt (O) NKK RSS SS SSH DS Remeo 

NKK N/A      
RSS O N/A     
SS O S,O N/A     
SSH O S,O S,O N/A     
DS O       N/A   
Remeo O    S,O     N/A 

Tabell 10. Strategisk och operativ kontakt mellan aktörerna. 

Sammanfattningsvis sker den tydligaste horisontella strategiska kontakten mellan de 
rehabiliteringskliniker som lyder under specialistavtalet. Den konkurrenssituation som uppstår 
mellan dessa aktörer på grund av att deras avtal ser likadant ut tycks fungera som drivkraft för 
strategiskt samarbete. Det tycks även existera en strategisk kontakt mellan SS och Remeo driven 
främst av att de är lokaliserade i samma område. 

5.2.1 Konkurrens 
Från intervjuerna med de olika aktörerna framgår det tydligt att avtalens utformning skapar 
motsättningar mellan de olika aktörerna med avseende på ekonomiska intressen. Flera av 
intervjuobjekten beskriver hur varje enskild aktör måste uppvisa ett positivt resultat, något som i 
vissa fall överskuggar det gemensamma intresset att erbjuda patienterna bästa möjliga vård. DS 
poängterar att resursbristen och de motstridiga ekonomiska incitamenten leder till ett bevakande 
av egna vårdplatser. SSH utrycker det som att det uppstår en konkurrenssituation om patienter 
mellan rehabiliteringsklinikerna. 
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”Tyvärr känns det som att det är något av en konkurrenssituation på ett mer destruktivt än 
konstruktivt sätt mellan rehabiliteringsklinikerna.” – DS  

 
”Det finns många bottnar till konkurrensen där den ekonomin är en stor del.” – DS 

 
”Det blir så att vi konkurrerar om patienter med andra rehabiliteringskliniker.” - SSH 

 
”Man värnar om sitt till följd av hur systemet är utformat idag.” – Specialistläkare NKK 

 
Ur intervjuerna framgår att resultatkravet ger upphov till ett fokus på kostnadskontroll som, i 
vissa, fall leder till att klinikerna ogärna remitterar en patient för sent eller tar emot en patient för 
tidigt beroende på var i vårdkedjan aktören befinner sig. I intervjuerna med NKK poängteras det 
att rehabiliteringsklinikerna inte tar emot vissa patienter som är neurokirurgiskt färdigbehandlade. 
RSS beskriver hur få vill vårda de patienter med störst vårdbehov men poängterar samtidigt att 
det inte är deras uppdrag att ta hand om dessa patienter. 
 

”Jag tror att NKK tycker att samarbetet fungerar bra med de patienter som de skriver remisser till oss 
men inte med de tunga patienterna som ingen vill ta, men det är inte vårt uppdrag.” – RSS 

 
Det skapar en irritation hos NKK eftersom flödet av patienter stoppas, vilket skapar platsbrist på 
NKK som i sin tur gör att färre patienter kan opereras.  

 
”Platsbristen skylls på de andra klinikerna.” – Underläkare NKK 

 
”Problem kring vissa patienter kan säkert skapa irritation från deras sida precis som att vi kan bli 
irriterade över att de inte tar patienter.” – Bitr. Överläkare NKK

 
Konkurrensen mellan de olika aktörerna bygger till största del på avtalsstrukturen inom hälso- 
och sjukvården där varje klinik har ett ansvar för att uppvisa ett positivt resultat. Detta skapar ett 
silo-tänk där varje klinik fokuserar på sitt eget ekonomiska värdeskapande istället för att ha ett 
övergripande systemtänk gällande vården av neurokirurgiska patienter. De ekonomiska 
incitamenten skapar ett nollsummespel där incitamenten för att samarbeta är bristfälliga. 

5.3 Värdeskapande 
Det här avsnittet ämnar förmedla den syn som de olika aktörerna, verksamma vårdkedjan för 
patienter med behov av neurokirurgisk vård, har på sitt värdeskapande. Det vill säga vilken vård 
de olika aktörerna erbjuder patienterna samt vilka faktorer som möjliggör respektive hindrar detta 
värdeskapande.  

5.3.1 De olika aktörernas värdeskapande 
I alla intervjuer har aktörernas syn på deras eget värdeskapande sökts. Det har gjorts genom att 
intervjuobjekten ombetts beskriva vilken typ av vård deras klinik kan och bör erbjuda 
patienterna.  

NKK 
Vården på NKK kretsar kring operation men patienterna vårdas både före och efter operation på 
någon av klinikens vårdavdelningar. På NKK finns det ett internt klassificeringssystem för 
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patienternas vårdbehov, en skala från 6 – 1 med avtagande vårdbehov. 

 
 

Ur intervjuerna med NKK har det framkommit att patienterna bör vårdas på NKK tills de är 
neurokirurgiskt färdigbehandlade (NK-grad 2). Därefter bör patienterna förflyttas från NKK för 
att ge plats åt patienter med större neurokirurgiskt vårdbehov. NKK anser att patienter med ett 
vårdbehov som motsvarar NK-grad 2 och ligger på NKK begränsar deras möjlighet till 
värdeskapande och skapar en förskjuten vårdkedja (Figur 11). 

 
”Det som måste vara uppfyllt för att patienterna ska gå till rehab är att de har NK-grad 2a. De ska 
vara i ett stadium där det finns en rehabpotential annars bör de gå till en annan specialistklinik”. - 
Bitr. Överläkare 

 
NK-grad 2 delas upp i 2a och 2b. 2a innebär precis som beskrivet i citatet ovan att patienten är 
redo för rehab. Kategorin 2b är patienter som av NKK anses vara neurokirurgiskt 
färdigbehandlade men som av RSS, SSH och SS ej anses vara redo för aktiv rehabilitering på 
grund av en, för stunden, bristande rehabpotential eller ett för stort vårdbehov. 
 
Figur 11 beskriver hur den ideala vårdkedjan ser ut, där patienter utan neurokirurgiskt vårdbehov 
förflyttas till en annan vårdenhet när de uppnått NK-grad 2. Det som bäst beskriver dagens läge 
är dock någon av de två undre vårdkedjorna (b eller c), dessa illustrerar en förskjuten vårdkedja 
där NKK tvingas ta ansvar även för vården efter att patienten anses vara neurokirurgiskt 
färdigbehandlad. 

NK-grad   Patient i behov av 

6    NIVA 

5    IVA 

4    NK Intermediärvård (NIMA) 

3    NK vårdavdelning - icke vakplats (R16) 

2a/2b    Annan inneliggande vård 

1    Hem/Kommun/Avliden 
Tabell 11. Internt klassificeringssystem för patienternas neurokirurgiska vårdbehov. 
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Figur 11. En ideal vårdkedja i jämförelse med verklighetens förskjutna vårdkedja (källa: Jenny Petterson Segerlind). 

RSS, SSH, SS 
Precis som beskrivet i kapitel 5.1.1 har det ur intervjuerna framkommit att de olika 
rehabiliteringsklinikerna trots identiska specialistavtal (RSS, SSH och SS) har olika nischer (Tabell 
12) på sina patientgrupper och därmed också olika syn på deras värdeskapande. Gemensamt för 
dessa tre rehabiliteringskliniker är att de tar emot patienter över 18 år som är i behov av aktiv 
neurologisk rehabilitering och inte har ett för stort övrigt vårdbehov i form av till exempel 
andningshjälp eller intravenös antibiotika (NK-grad 2b).  
 

DS 
I intervjun med DS beskrevs hur de erbjuder högspecialiserad rehabilitering till patienter med 
förvärvad hjärnskada inom SLL. DS erbjuder rehabilitering för patienter med grava hjärnskador 
och för patienter med milda hjärnskador som kan förväntas återvända till arbetslivet efter 
avslutad rehabilitering. Ur intervjun framkom det också att DS uppdrag skiljer sig åt från RSS, 
SSH och SS uppdrag vilket också styrks av den friare avtalsstrukturen. DS beskriver hur de har 
bättre förutsättningar att ta emot patienter med stort vårdbehov som till exempel 
andningssvårigheter, multisjukdom och eller svåra beteendestörningar eftersom de har tillgång till 
hela DS resurser. De poängterar dock att patienterna måste kunna tillgodogöra sig aktiv 
rehabilitering och att de behöver en jämn fördelning med patienter med avseende på vårdbehov 
för att kunna fullfölja sitt uppdrag. I intervjun belystes även att en lång väntetid för patienter som 
behöver en ytterligare operation vid NKK (t.ex. skalltakskirurgi) hindrar värdeskapandet då dessa 
patienter tar upp en vårdplats de för stunden inte är i behov av. 
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Remeo  
Ur intervjun med Remeo framkom det att de erbjuder aktiv rehabilitering för patienter med 
andningssvårigheter. Patienterna bör vara medicinskt stabila och ej multisjuka. Målet är att 
patienterna ska bli fria från sitt andningsstöd och samtidigt erhålla aktiv neurologisk 
rehabilitering. Remeo beskriver även vikten av att de har en jämn fördelning av patienter med 
olika vårdbehov för att skapa goda arbetsförhållanden. Remeo har fördelen att det kan tacka nej 
till patienter om patientens vårdbehov ej för stunden kan mötas och en patient med lägre 
vårdbehov kan väljas istället. 
 
Tabell 12 visar de, ur intervjuerna, identifierade nischerna hos de olika rehabiliteringsklinikerna. 
 
Rehabiliteri
ngsklinik Nisch på patienter 

RSS 

- Yngre patienter. 
- Aktiv rehabilitering med fokus på att återfå funktion.  
- Främst ryggmärgsskadade men även stroke, hjärntumör och multitrauma.   
- Tar ej gravt hjärnskadade. 

SSH 

- Patienter > 18år. 
- Aktiv rehabilitering. 
- Fokus på hjärntumörer. 
- Ej grav kognitiv störning eller för stort vårdbehov. 

SS 

- Aktiv rehabilitering 
- Ingen nisch. 
- Patienter medicinsk stabila, ej kräva syrgas för andning, ej kräva IV-behandling, 
ej vara för svårt skadade. 

DS 

- 18 - 65 år. 
- Högspecialiserad rehab. 
- Förvärvad hjärnskada i vuxen ålder inom SLL. Stor bred på patienter (lätt 
kognitiv störning till ej kommunicerbara).  
- Ej i behov av tryckmätning i huvudet och kan andas själv (trakeostomi ok, dock 
ej för många 1-3 stycken), Svår beteendestörning och multisjukdom ok (dock ej 
för många). 

Remeo 

- Patienter i behov av andningsstöd och redo för aktiv rehabilitering.  
- Patienterna ska vara medicinskt stabila och ej multisjuka.  
- Målet är att pat. ska bli fri sitt andningsstöd och förflyttas till en 
rehabiliteringsklinik som tillgodoser ett lägre vårdbehov. 

Tabell 12. De olika målgrupper som framkommit i intervjuerna med RSS, SSH och SS. 

5.3.2 Diskrepans i synen på de olika aktörernas värdeskapande 
Trots de tydliga kriterierna avseende volymer och kvalitet för patienter ger avtalens utformning 
utrymme för tolkning, något som i vissa fall resulterar i en diskrepans i uppfattningen om vilken 
vård som ska tillgodoses av de olika aktörerna och vilka antagningskriterier som gäller. Denna 
diskrepans har identifierats både vertikalt (mellan NKK och rehabiliteringsklinikerna) och 
horisontellt (mellan rehabiliteringsklinikerna). Diskrepansen skildras av citaten i Tabell 13. 
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Tabell 13. Citat som illustrerar diskrepansen i uppfattningen om vilken vård som ska erbjudas av respektive aktör i 
nätverket såväl vertikalt som horisontellt. 

NKK och rehabiliteringsklinikerna beskriver problemet med att remittera respektive ta emot de 
patienter som har ett stort vårdbehov (NK-grad 2b). Aktörerna som lyder under specialistavtalet 
anser sig inte ha i uppdrag att rehabilitera dessa patienter och poängterar att det är DS uppdrag 
att ta hand om de svårast skadade patienterna. DS framför att de inte har möjlighet att bara ta 
emot patienter med ett stort vårdbehov utan att verksamheten är utformad för att ha en jämn 
fördelning sett till vårdbehov hos patienterna. Även Remeo understryker vikten av en jämn 
fördelning av patienternas vårdbehov. 
 

”Patienter med t.ex. trakeostomi kräver så pass mycket tillsyn så att vi kan bara ha ett begränsat 
antal, det är ibland en anledning till att flödet stoppas upp.” – DS 

 
Ett hinder för aktörernas värdeskapande är att det saknas struktur för hur man ska arbeta med de 
olika patientkategorierna, framförallt de patientgrupper som framhävs som extra problematiska. 
Ett ostrukturerat arbetssätt försvårar ytterligare flödet av dessa patienter som ofta blir liggande på 
NKK. Synen på när utskrivningsprocessen bör inledas skiljer sig både internt inom NKK samt 
mellan NKK och de olika rehabiliteringsklinikerna. 
 

”Det finns en diskrepans mellan när ”högre” läkare och SSK tycker en patient är redo att skrivas ut 
och när rehabiliteringsklinikerna är beredda att ta emot patienterna.” - Underläkare NKK  

 

  Vertikalt Horisontellt 

NKK 

"Rehabiliteringsklinikerna vill inte ta emot 
patienter som är NK-färdigbehandlade trots att 
de skulle kunna få nödvändig vård någon 
annanstans." 

N/A 

RSS 

"Det händer att vi gör avslag när patienten inte 
är lämplig att skickas till RSS, främst p.g.a. 
ett för tungt vårdbehov alternativt att patienten 
inte är redo för aktiv rehab.” 

"Patient ska kunna tillgodose sig aktiv 
rehabiliteringsvård med fokus på att återfå 
funktion. Vi tar ej gravt hjärnskadade, dessa 
patienter är DS uppdrag att ta." 

SS 

"Avsaknaden av tydlig vårdkedja för 
hjärnskadepatienter, det kanske saknas en 
länk i kedjan."  
 
”Färdig på NKK inte nödvändigtvis samma 
som redo för SS.” 

"Om patienten är för svårt skadad förespråkas 
rehab på DS." 

SSH "Vi tar ej emot patienter med grav kognitiv 
störning eller ett för stort vårdbehov." 

”Vi som lyder under specialistavtalet är ju 
konkurrenter också, vi ska ju ha samma 
patienter.” 

DS 

"NK-färdigbehandlad på NKK är inte 
nödvändigtvis samma sak som att patienten är 
redo för DS, vilket ofta beror på ett icke-NKK 
vårdbehov som överstiger DS förmåga för 
stunden att ta emot patienten." 

"Det krävs att det är en jämn fördelning av 
vårdbehov på patienterna." 
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”Tidigare remisser underlättar inte planeringen av mottagandet av patienter.” – SS 
 

”Tillämpa tidiga remisser på andra patienter förutom ryggpatienter tror jag har potential att förbättra 
flödet.” – Underläkare NKK 

 
Ur intervjuerna framgår även att arbetet inom NKK är ostrukturerat. Intervjuobjekten på NKK 
efterfrågar en mer strukturerad arbetsprocess inom NKK, framförallt för nya anställda. Flertalet 
intervjuobjekt på NKK pekar dessutom att det saknas information angående de instanser NKK 
remitterar patienterna till. Det är i synnerhet upplärningen med avseende på vilka nischer dessa 
aktörer har och hur kommunikationen med dessa bör ske där det efterfrågas mer struktur. 
 

”Vilka nischer som rehabiliteringsklinikerna har är en diffus kunskap som överlämnas från 
underläkare till underläkare” - Underläkare NKK 

 
”Det var en himla röra att få en överblick över vilka rehabställen som finns och vilka patienter vi 
skickar var.” – Specialistläkare 

 
”Det skulle vara bra med en strukturerad introduktion för underläkare, där rehab presenteras och 
vikten av att skriva tidiga remisser understryks.” – Underläkare NKK 
 
”Det finns ingen formell utbildning eller lättillgänglig information om vilken sorts vård de olika 
rehabavdelningarna erbjuder.” – Arbetsterapeut NKK 

 
”Det finns ingen mall för remisser, ingen information om vilka rehabinstanser som är bra för vilka 
patienter.” – Underläkare NKK 

 
”Ingen formell utbildning på hur remisserna ska skrivas, mer ”learn by doing.” – Underläkare NKK

 
”Vi märker när det är en ny underläkare som skriver remisser.” – SSH  

 
Det tycks finnas en önskan om att utveckla processerna för utskrivningsprocessen från 
rehabiliteringsklinikerna. I dagsläget tycks fokus hos NKK ligga på det övergripande systemet där 
de och rehabiliteringsklinikerna är verksamma, något som belyses av citaten nedan.

 
”Utskrivningarna till andra sjukhus underlättas om ett tydligt ägande existerar.” – Underläkare 
NKK 
 
”En strukturerad genomgång av SLL:s organisation skulle förbättra utskrivningsprocessen.” – Bitr. 
Överläkare NKK 

5.3.3 Utvärdering av värdeskapande 
Ur intervjuerna har det framkommit att aktörerna i vårdkedjan för patienter i behov av 
neurokirurgisk vård har motstridiga ekonomiska intressen men delar en gemensam 
grundinställning på vården av patienter. En rad nyckelfaktorer för de olika aktörernas 
värdeskapande har identifierats genom observationerna och intervjuerna. Dessa illustreras som 
nyckeltal i Tabell 14. 



 
 

41 

 
 

    Specialistavtal 
Avtal för högspec. 

Rehab.  Privat avtal 
Aktör: NKK RSS SSH SS DS Remeo 

N
yc

ke
lta

l 

- Längd på vårdkö 
(antal patienter & 
vårddygn) 
 
- Viten för ej mött 
vårdgaranti 
(mottagning och 
vårdplanering) (st 
& kr) 
 
- Antal operationer 
(st) 
 
- Beläggning (%) 
 
- Medelvårdtid 
(vårddygn) 
 
- Antal NK-
färdigbehandlade 
patienter kvar på 
NKK (vårddygn) 
 
- Antal skickade 
remisser (st) 
 
- Andel accepterade 
remisser (%) 

- Antalet mottagna 
remisser från NKK 
(st) 
 
- Andel accepterade 
remisser från NKK 
(%) 
 
- Medelvårdtid 
(vårddygn) 
 
- Beläggning (%) 
 
- Antal patienter 
som lämnar rehab i 
förtid (6/12 dagar) 
(st) 

- Antalet mottagna 
remisser från NKK 
(st) 
 
- Andel accepterade 
remisser från NKK 
(%) 
 
- Medelvårdtid 
(vårddygn) 
 
- Beläggning (%) 
 
- Väntetid för ny 
operation på NKK 
(vårddygn) 

- Antalet mottagna 
remisser från 
NKK (st) 
 
- Andel 
accepterade 
remisser från 
NKK (%) 
 
- Medelvårdtid 
(vårddygn) 
 
- Beläggning (%) 

Tabell 14. Förslag som framkommit ur intervjuerna på nyckeltal för utvärdering av utskrivningsprocessen.  

Från intervjuerna med NKK belystes två mått av särskilt stort intresse, dels viten för ej mött 
vårdgaranti och antalet neurokirurgisk färdigbehandlade patienter liggandes på NKK. För RSS, 
SSH och SS belystes medelvårdtiden och antalet patienter som avslutar sin rehabilitering i förtid 
som viktiga faktorer starkt kopplade till klinikens ersättning. I intervjun med DS beskrevs 
väntetiden för patienter som behöver återopereras på NKK som ett viktigt nyckeltal för flödet av 
patienter. 
 
Dessa nyckeltal (Tabell 14) för de olika aktörernas värdeskapande står som beskrivet tidigare inte 
sällan i konflikt med varandra. Till exempel så står nyckeltalet ”antal NK-färdigbehandlade 
patienter kvar på NKK” i konflikt med nyckeltalet ”medelvårdtid” hos rehabiliteringsklinikerna 
som lyder under specialistavtalet. En patient som är neurokirurgiskt färdigbehandlade av NKK 
och blir liggandes på NKK en eller flera extra dagar minskar med stor sannolikhet vårdtiden för 
patienten på någon av rehabiliteringsklinikerna vilket således ur ett ekonomiskt perspektiv gynnar 
rehabiliteringskliniken och missgynnar NKK och vice versa. 
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För att öka det totala värdeskapandet och motverka ”silo-tänket” är det av största vikt att de olika 
aktörernas värdeskapande utvärderas och optimeras som ett gemensamt system. Resultaten tyder 
dessutom på att värde bör definieras och mätas på processnivå samt att hänsyn tas till alla 
intressenter när värde definieras och mäts inom hälso- och sjukvården.  

5.4 Sammanfattning av resultatet 

Systemförutsättningar 
• Den studerade delen av vårdkedjan för neurokirurgiska patienter kännetecknas av många 

involverade aktörer och kan med fördel ses som ett nätverk. Beroendeförhållandet mellan 
dessa aktörer regleras av olika avtal med SLL, något som ger aktörerna olika 
förutsättningar för att vårda patienter i behov av neurokirurgisk vård. 
Beroendeförhållandet mellan aktörerna styrs även av var i vårdkedjan dessa aktörer 
befinner sig. 

• NKK har en stor andel inomlänspatienter vilket leder till att ett övergripande ansvar för 
patienterna, i behov av neurokirurgisk vård, genom hela vårdkedjan saknas. Ansvaret för 
patientens fortsatta resa i vårdkedjan ligger på den klinik patienten befinner sig på, något 
som resulterar i att patienter som är neurokirurgiskt färdigbehandlade blir liggandes på 
NKK. 

• Intäktsstrukturen som regleras av avtalen med SLL ger upphov till ett ekonomiskt 
nollsummespel, aktörernas intressen är divergerande. 

• Vården av patienter (hälsoutfall) kan ses som ett positivsummespel där en aktörs ökande 
värdeskapande kan öka en annan aktörs värdeskapande, aktörernas intressen är 
konvergerande.  

• Det totala värdeskapandet (ekonomiskt och hälsoutfall) kan ses som ett variabelt 
positivsummespel där aktörernas intressen är delvis konvergerande. 

 

Interaktion - samarbete 
• Det vertikala samarbetet mellan NKK och rehabiliteringsklinikerna karaktäriseras av att 

vara operativt, med stora inslag av informella kontakter och personbundet arbete. Det 
existerar inget eller mycket litet strategiskt samarbete mellan NKK och 
rehabiliteringsklinikerna. Det finns dock en önskan från rehabiliteringsklinikerna att 
utveckla ett närmare strategiskt samarbete.  

• En väl utvecklad strategiskt vertikalt samarbete har identifierats i vårdkedjan för 
ryggpatienter. Där finns ett ytterligare steg i vårdkedjan mellan NKK och 
rehabiliteringsklinikerna. Det tycks saknas ett steg i vårdkedjan för patienter i behov av 
neurokirurgisk vård som inte ingår i denna vårdkedja.  

• Mellan de horisontella aktörerna som lyder under specialistavtalet (RSS, SSH, SS) 
existerar det ett visst mått av operativt och strategiskt samarbete. Det existerar även ett 
strategiskt samarbete mellan Remeo och SS. Det som driver existensen av strategiskt 
samarbete horisontellt är utformningen av avtalen och det geografiska läget. 

• Arbetet med att skapa ett vertikalt strategiskt samarbete prioriteras inte av alla aktörer 
trots att alla aktörer belyser behovet. 

 

Interaktion - konkurrens 
• Konkurrensen mellan de olika aktörerna skapas av avtalsstrukturen i nätverket.  
• Inom hälso- och sjukvården har varje klinik (enhet) har ett ansvar för sitt eget resultat. Ett 
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silo-tänk där varje klinik fokuserar på sitt eget ekonomiska värdeskapande istället för att 
ha ett övergripande systemtänk gällande vården av neurokirurgiska patienter existerar. I 
vissa fall överskuggar konkurrensen mellan klinikerna det gemensamma intresset att ge 
patienterna bästa möjliga vård. 
 

Värdeskapande 
• Det finns en diskrepans i synen hos de olika aktörerna på vilken vård varje aktör ska 

tillgodose. Aktörerna i nätverket identifierar den vård som de ska tillgodose på ett sätt 
som gör att vissa patientgrupper inte passar hos någon av aktörerna.  

• Två nyckelfaktorer har identifierats för värdeskapandet: (1) En omarbetning av avtalen 
med SLL så att de tydligare inkluderar alla patientgrupper. (2) Ett mer strukturerat 
arbetssätt både mellan de olika aktörerna och inom NKK.  

• NKK:s arbetssätt med utskrivningsprocessen är ostrukturerat. Det leder till att den 
kunskap som finns inom kliniken inte förmedlas till de som är i behov av informationen. 

• De olika aktörernas värdeskapande bör utvärderas och optimeras som ett gemensamt 
system på processnivå för att motverka det rådande silo-tänket.  



 
 

44 

6 Slutsats  
I denna avhandling har en modell för network coopetition utvecklats med syfte att öka 
värdeskapandet inom hälso- och sjukvården. Modellen har sedan applicerats på en del av 
vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk vård, utskrivningsprocessen.  

6.1 Slutsatser 
I vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk vård sker värdeskapandet i ett nätverk av 
flera aktörer. De ekonomiska intressena tycks vara divergerande, intäktsstrukturen för de olika 
aktörerna ger upphov till en konkurrenssituation. Utöver de ekonomiska intressena har studien 
visat att det finns övergripande gemensamma intressen hos de olika aktörerna med avseende på 
vilken vård patienterna ska erhålla. Trots dessa gemensamma intressen tycks det råda oenighet 
kring vilka aktörer i nätverket som ska tillgodose vilken vård. Oenigheten skapar således endast 
delvis konvergerande intressen gällande vården av patienter (hälsoutfallet) såväl horisontellt som 
vertikalt. Oenigheten om vilken aktör som ska erbjuda vilken vård tycks bero på aktörernas 
tolkning av deras respektive avtal.  

Slutsatsen är att det totala värdeskapandet (ekonomiskt och hälsoutfall) i 
vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk vård sker i ett nätverk 
bestående av flera aktörer och kan ses som ett variabelt positivsummespel 
där aktörernas intressen är delvis konvergerande. Förutsättningarna för 
network coopetition tycks således vara uppfyllda. 

I vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk vård har inget eller mycket litet vertikalt 
strategiskt samarbete mellan NKK och övriga aktörerna identifierats. Här tycks de divergerande 
intressena ta överhanden och en konkurrenssituation råder.  
 
Från ett sidospår i studien har det framkommit att det existerar en separat vårdkedja för patienter 
med ryggmärgsskada där det vertikala strategiska samarbetet mellan NKK och 
rehabiliteringsklinikerna, via neurologen, är mer utbrett. I den här vårdkedjan har NKK, 
neurologen och RSS utvecklat ett strategiskt samarbete där en instans på neurologen används för 
de problematiska patientgrupperna som inte kan förflyttas direkt från NKK till rehabilitering. 
Det här exemplet på network coopetition beskrivs som framgångsrikt av alla aktörer i vårdkedjan 
och kan därför anses öka det gemensamma värdeskapandet.  
 
Resultaten visar att det horisontella strategiska samarbetet mellan rehabiliteringsklinikerna är mer 
utbrett än det vertikala strategiska samarbetet mellan rehabiliteringsklinikerna och NKK. Det 
verkar som det strategiska samarbetet drivs av dels det för RSS, SS och SSH identiska uppdraget 
(specialistavtalet) och dels det geografiska läget mellan Remeo och SS. Det gemensamma 
specialistavtalet tycks skapa gemensamma intressen för RSS, SS och SSH. De gemensamma 
intressena ligger till grund för det strategiska samarbetet. Resultaten tyder på att de tre 
rehabiliteringsklinkerna har lyckats öka sitt gemensamma värdeskapande genom de gemensamma 
antagningskriterier som gör att de endast tar emot de patienter de anser sig ha i uppdrag att vårda. 
Uppkomsten av de nischade patientgrupperna som ej finns specificerade i avtalen för RSS, SSH, 
SS tycks också öka dessa aktörers gemensamma värdeskapande då nischer tycks minska 
konkurrensen om patienterna och vakandet av egna vårdplatser.  
 
En slutsats som kan dras är att det råder en konkurrens om patienterna och ett vakande av de 
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egna vårdplatserna mellan de rehabiliteringskliniker som lyder under specialistavtalet (RSS, SSH 
och SS) och DS som lyder under ett avtal för högspecialiserad medicinskt rehabilitering. Det 
strategiska samarbetet mellan RSS, SSH och SS kan således inskränka DS värdeskapande. 
 
Studien tyder alltså på att network coopetition har ökat det gemensamma värdeskapandet för 
RSS, SSH och SS. Vad studien dock inte kunnat visa är huruvida coopetition mellan RSS, SSH, 
SS har ökat det totala värdeskapandet i vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk vård 
eller om de tre rehabiliteringsklinikernas ökade värdeskapande har skett på bekostnad av de andra 
aktörerna i nätverket.  

I vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk vård har exempel på 
horisontell network coopetition identifieras. Samarbetet tycks drivas av en 
gemensam avtalsstruktur. 

En slutsats som kan dras av resultatet är att det existerar en diskrepans i aktörernas syn på vilket 
vårdbehov varje aktör i nätverket ska tillgodose. Det finns en patientgrupp som av NKK anses 
vara neurokirurgiskt färdigbehandlade men som rehabiliteringsklinikerna inte är redo att ta emot. 
Detta leder till en otydlighet angående när en patient ska flyttas från NKK till nästa del i 
vårdkedjan vilket leder till att patienten blir liggandes på NKK. Denna diskrepans begränsar idag 
det totala värdeskapandet i vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk vård. En 
gemensam syn på vilken vård de olika aktörerna ska tillhandahålla patienterna skulle således 
kunna öka det totala värdeskapandet i vårdkedjan, något som med sannolikt kan uppnås genom 
ett strategiskt samarbete mellan de olika aktörerna eller en förändring av avtalsstrukturen.  

Det existerar en diskrepans mellan hur aktörerna ser på sitt och de andra 
aktörernas värdeskapande för patienter i behov av neurokirurgisk vård. 

Ur resultatet framgår det att de olika aktörerna har belyst nyckelfaktorer för sitt värdeskapande 
som i vissa fall står i konflikt med varandra. Det har lett till slutsatsen att de olika aktörernas 
värdeskapande bör utvärderas och optimeras som ett gemensamt system för att motverka det 
rådande silo-tänket. Aktörernas bristande insikt i varandras olika verksamheter kan också 
överbryggas med hjälp av en gemensam utvärdering av värdeskapandet. 
 
Med utgångspunkt från teorin kring värdeskapande och formulerande av nyckeltal inom hälso- 
och sjukvården tillsammans med resultatet från intervjustudien har slutsatsen dragits att 
värdeskapande inom hälso- och sjukvården bör definieras och utvärderas på processnivå med 
mått som representerar alla intressenter. Den här studien har belyst nyckeltal som representerar 
de olika aktörernas värdeskapande. Studien har dock inte utvärderat hur väl dessa nyckeltal 
representerar alla intressenter och därmed har ett fullständigt utvärderingsunderlag för 
patientflödet ej kunnat skapas. 

I vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk vård bör värdeskapandet 
utvärderas som ett gemensamt system där hänsyn tas till alla aktörer. 
Värdeskapandet bör även utvärderas på process-nivå där hänsyn tas till alla 
intressenter. 

Slutsatsen att värdeskapandet i vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk vård bör 
utvärderas som ett gemensamt system där hänsyn tas till alla involverade aktörer och intressenter 
är generaliserbar till alla delar i hälso- och sjukvården där värdeskapandet sker i ett nätverk 
(vårdkedja) bestående av ett flertal aktörer. Slutsatsen är således generaliserbar till i stort sett alla 
landets högspecialiserade kliniker. 
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Studien tyder på att network coopetition kan öka värdeskapandet i vårdkedjan för patienter i 
behov av neurokirurgisk vård. Studien visar även hur en stor andel inomlänspatienter skapar 
divergerande intressen som ger upphov till en konkurrenssituation mellan de olika klinikerna i 
vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk vård. Resultaten tyder på att så även är fallet 
för andra högspecialiserade kliniker med liknande geografiskt upptagningsområde, det vill säga ett 
upptagningsområde med en stor andel inomlänspatienter. Resultaten kan därför anses 
generaliserbara till andra högspecialiserade kliniker med Stockholms län och Gotlands län som 
upptagningsområde. 
 
Studien visar dock att de geografiska förutsättningarna (upptagningsområdet) för de 
högspecialiserade klinikerna vid KS är unika, därav är resultaten troligen ej generaliserbara för 
högspecialiserade kliniker vid landets övriga universitetssjukhus. Studien tyder på att de olika 
aktörernas intressen (ekonomiska och hälsoutfall) i vårdkedjor med en större andel 
utomlänspatienter är helt eller mycket konvergerande. En konkurrenssituation uppstår således 
inte mellan aktörerna i dessa vårdkedjor vilket ej skapar förutsättningar för coopetition – 
samarbete mellan konkurrerande aktörer. 
 
Sammanfattningsvis har studien visat att: (1) Det finns förutsättningar för network coopetition i 
vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk vård eftersom den kännetecknas av att 
värdeskapandet sker i en interaktion mellan ett flertal aktörer och där aktörernas intressen är 
delvis konvergerande. (2) Det existerar exempel som tyder på att värdeskapandet har ökat genom 
network coopetition i vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk vård, dock har studien 
inte fastställt om det totala värdeskapandet har ökat eller om de tre aktörerna ökade 
värdeskapande har inskränkt på någon annan aktörs värdeskapande. (3) Åtgärder för att öka det 
strategiska samarbetet och minska diskrepansen i synen på de olika aktörernas värdeskapande bör 
kunna öka det totala värdeskapandet.  Studiens generella slutsats blir således att: 

Network coopetition bör kunna öka värdeskapandet för högspecialiserade 
vårdkedjor med en stor andel inomlänspatienter. 

6.2 Förslag till implementering 
Baserat på resultaten från den empiriska studien har följande förslag tagits fram för att öka det 
vertikala strategiska samarbetet mellan NKK och rehabiliteringsklinikerna och därmed öka det 
totala värdeskapandet i vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk vård. Dessa förslag är 
skapade för och riktade till ledningen för NKK samt utformade med hänsyn till samhälleliga och 
arbetsmiljömässiga aspekter. 
 
Ur studien har det framkommit att avtalens utformning spelar en avgörande roll för de olika 
aktörernas intressen. Därför ses en omformulering av dessa avtal som en nyckelfaktor för ett ökat 
strategiskt samarbete och därmed ett ökat värdeskapande. 
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Att belysa bristerna i utformningen av det nuvarande systemet för styrande aktörer är något som 
kan leda till förändringar som gynnar alla aktörer i vårdkedjan för patienter i behov av 
neurokirurgisk vård. Detta kan i längden leda till en bättre dialog mellan SLL och aktörerna som 
tillhandahåller vården.  
 
Ur studien har det också framkommit att den vertikala kommunikationen är mycket liten eller 
obefintlig och att en gemensam syn på utskrivningsprocessens utformning saknas. Följande 
åtgärder föreslås för att upprätta ett strategiskt samarbete mellan NKK och 
rehabiliteringsklinikerna och därmed öka det totala värdeskapandet i vårdkedjan. 
 

 

 
Den nuvarande avtalsstrukturen för neurologisk rehabilitering skapar en otydlig 
vårdkedja. För patienter i behov av NK-vård tycks det saknas en länk för patienter som är 
NK-färdigbehandlade men ej redo för aktiv rehab. Åtgärder för att få till en förändring av 
systemet: 
 

1. Belys och poängtera bristerna i systemet för Stockholms läns 
landsting (SLL), i synnerlighet hur den rådande avtalsstrukturen 
ger upphov en förskjuten vårdkedja. 
 

2. Initiera en diskussion med SLL och övriga berörda aktörer 
gällande en förändring av avtalen inför omförhandling av 
specialistavtalen som träder i kraft år 2015.  

 
3. Ge förslag på förändring och belys med goda exempel hämtade 

utanför eller inom SLL, till exempel gällande samarbetet med 
patienter från Gotland. 
 

 
I dagsläget finns ingen eller mycket litet strategiskt samarbete vertikalt mellan NKK 
och rehabiliteringsklinikerna. För att initiera en kommunikation gällande ett strategiskt 
samarbete föreslås följande åtgärder: 
 

1. Initiera regelbundna möten med RSS, SSH, SS och DS för att 
diskutera patientflödet och processutveckling. 
 

2. Utforma ett gemensamt arbetssätt med avseende på 
utskrivningsprocessen och en tydligare vårdkedja för patienter 
som inte ingår i vårdkedjan för ryggmärgsskadade.  

 
3. Utveckla nyckeltal som reflekterar alla aktörers intressen, använd 

nyckeltalen som utvärderingsmaterial och underlag för diskussion 
om framtida förbättringar. 

 
4. Utvärdera ett eventuellt samarbete med Remeo genom ett 

avtal likt det avtal som R18 har med Remeo för patienter med 
andningssvårigheter. 
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Utöver åtgärderna för att skapa ett strategiskt vertikalt samarbete mellan aktörerna i vårdkedjan 
för patienter i behov av neurokirurgisk vård har även ett förslag för att öka det interna 
värdeskapandet på NKK genom att skapa ett mer strukturerat arbetssätt tagits fram.  
 

 
Ett strukturerat arbetssätt för utskrivningsprocessen leder till tydligare arbetsuppgifter vilket 
medför en lägre osäkerhet för de anställda kring hur denna process ska utföras. En sådan 
förändring leder dessutom till att organisationen blir mindre känslig för oförutsedd frånvaro av 
nyckelpersoner. I längden kan det leda till att ett strukturerat tankesätt sprider sig till andra delar 
av organisationen vilket kan öka effektiviteten även i dessa delar. 
 
 

 
Ur studien har det framkommit att behovet av intern patientflödeskoordinering är stort 
och att det saknas ett strukturerat arbetssätt för utskrivningsprocessen. Följande åtgärder 
föreslås för att implementera ett strukturerat arbetssätt med avseende på utskrivning av 
patienter och för att minska det interna behovet av patientflödeskoordinering: 
 

1. Implementera det gemensamma arbetssättet genom en tydlig 
introduktion av utskrivningsprocessen för nya och befintliga 
läkare, där de olika rehabiliteringsklinikernas profil och 
antagningskriterier tydliggörs. 
 

2. Minska personberoendet och de informella kontakterna i 
utskrivningsprocessen genom att skapa en tjänst med ansvar för 
att administrera utskrivningarna från NKK.  

 
3. Utveckla flödesmötet genom att skapa ett formellt ansvar för 

ledandet av mötet. 
 

4. Minska den bilaterala patientflödeskoordinering, utgå från 
morgonens flödesmöte och uppdatera platsläget kontinuerligt på 
den flödestavla som förväntas vara klar inom kort. 
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7 Diskussion 
Det avslutande kapitlet kommer diskutera avhandlingen forskningsbidrag, studien begränsningar 
samt ge förslag på framtida forskning. Utöver det kommer resultatet även diskuteras i förhållande 
till ekonomisk och social hållbarhet. 

7.1 Forskningsbidrag 
Tidigare litteratur som studerat network coopetition har gjort det i branscher där ekonomisk 
värdeskapande har setts som ett representativt mått på värde, exempel på dessa är flygindustrin 
(Tidström, 2009) och energiindustrin (Wen, Zhaoxi, & Gaobang, 2010). Författarna till denna 
avhandling argumenterar för att en bredare definition av värde, där hänsyn tas till såväl 
ekonomiskt värdeskapande som patientens hälsoutfall, krävs för att kunna applicera network 
coopetition på hälso- och sjukvården.  
 
Den här avhandlingens forskningsbidrag är en modell för network coopetition inom hälso- och 
sjukvården. I sin nuvarande form kan modellen användas för att undersöka förutsättningarna för 
network coopetition inom hälso- och sjukvården, ge exempel på network coopetition inom 
hälso- och sjukvården samt undersöka hur de olika aktörerna inom hälso- och sjukvården ser på 
sitt eget och de andra aktörernas värdeskapande.  
 
Modellen bör användas i sin helhet för att utvärdera om network coopetition kan öka 
värdeskapandet inom en given del av hälso- och sjukvården eller modifieras för fortsatta studier 
av network coopetition inom hälso- och sjukvården. Vidare kommer modellens begränsningar 
beskrivas, dessa begränsningar bör ses som intressanta områden för fortsatta studier av network 
coopetition i hälso- och sjukvården. 

7.2 Studiens begränsningar och förslag på framtida forskning 
Trots att studien identifierat att det finns förutsättningar för att använda network coopetition 
inom hälso- och sjukvården för att öka värdeskapandet har den inte lyckats identifiera hur det 
adderade värdet fördelas mellan de olika aktörerna. Hur de positiva effekterna fördelas mellan de 
olika aktörerna är av stor vikt för hur starka incitamenten för samarbete eller konkurrens blir för 
de olika aktörerna. Modellen utreder alltså inte hur de positiva effekterna av ett network 
coopetition fördelas mellan olika aktörer, i framtida forskning borde detta ”equity issue” 
inkorporeras. 
 
Tidsramen för denna studie av network coopetition i hälso- och sjukvården begränsade 
möjligheten att studera en implementering av de föreslagna förändringarna och resultatet av dessa 
förändringar över en längre tid (longitudinell studie). Detta gör att det inte med säkerhet går att 
säga att network coopetition kan öka värdeskapandet i vårdkedjan för patienter i behov av 
neurokirurgisk vård. Det studien dock kan säga är förutsättningarna för ett ökat värdeskapande 
med network coopetition existerar. En longitudinell studie av network coopetition inom hälso- 
och sjukvården skulle vara intressant för framtida studier. 
 
Denna studie lyckades inte skapa ett entydigt mått för hälsoutfall i vårdkedjan för patienter i 
behov av neurokirurgisk vård. I studien presenteras istället ett förslag på hur ett flertal nyckeltal 
kan utformas för att utvärdera de olika aktörernas värdeskapande som ett gemensamt system. Ett 
entydigt mått för hälsoutfall skulle underlätta arbetet med effektivisering och uppföljning inom 
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hälso- och sjukvården. Fortsatta studier för att ta fram mått på värdeskapandet inom hälso- och 
sjukvården är något som uppmuntras av författarna av denna rapport. 
 
Den här studien har studerat om network coopetition kan öka värdeskapandet i hälso- och 
sjukvården. Åtgärder för att öka värdeskapandet har också tagits fram. Studien har dock inte 
utrett hur förändringsprocesser bör ske i hälso- och sjukvården. Ett avslutande förslag för vidare 
studier är att studera förändringsprocesser i hälso- och sjukvården i en kontext där 
förändringsprocesser sker med Soft System Dynamics. Det är något som skulle generera ett 
intressant tillägg i den samlade kunskapsmassan kring förändringsprocesser i hälso- och 
sjukvården. 

7.3 Studiens sociala och ekonomiska implikationer 
Den här avhandlingen har studerat hur värdeskapandet i hälso- och sjukvården kan ökas inom 
ramen för befintliga resurser varpå studien fokuserats på effektivisering med hjälp av network 
coopetition. Studien har således inte utrett huruvida aktörerna i vårdkedjan för patienter i behov 
av neurokirurgisk vård faktiskt kan fullfölja sina uppdrag inom ramen för befintliga resurser. 
 
Denna avhandling av network coopetition är ett exempel på hur högspecialiserade kliniker med 
en stor andel inomlänspatienter kan agera för att möta de sociala behoven som en åldrande 
befolkning ställer på hälso- och sjukvården. Det vill säga att på ett mer effektivt sätt utnyttja 
befintliga resurser. Effektiviseringar leder inte bara till ett bättre utnyttjande av befintliga resurser 
utan även till ett bättre utnyttjande av adderade resurser, en förutsättning för att möta de framtida 
kraven på hälso- och sjukvården i såväl Sverige som resterande del av världen.  
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9 Bilagor 

9.1 Intervjumallar 

9.1.1 Intervjumall – NKK 
-‐ Vad är din roll vid utskrivning av patienter? 

o Vilka har ansvaret för att skriva ut patienterna från kliniken? 
o När är en patient NK-färdigbehandlad? Redo för rehab? 

 
-‐ Vilka nischer har de olika rehabiliteringsklinikerna (DS, RSS, SS, SSH, Remeo)? 

 
-‐ Vilka är nyckelfaktorerna för att kunna ta skicka patienter till rehab? 

 
-‐ Vilka är de största hindren för att kunna ta skicka patienter till rehab? 

 
-‐ Vilka patienter är rehabiliteringsklinikerna minst benägna att ta emot? 

o Vad är den vanligaste anledningen till avslag på remiss? 
 

-‐ Hur ser avtalet ut med rehabiliteringsklinikerna? 
o Antal patienter, vilken rehab, vårdbehov 
o Vilka delar är de som är viktigast 

 
-‐ Hur ser kommunikationen ut mellan er och de som tar emot patienter? 

o Har ni regelbundna möten/träffar? 
 

-‐ Vad tycker du fungerar bäst med samarbetet med rehab? 
 

-‐ Vad tycker du fungerar sämst med samarbetet med rehab? 
 

-‐ Vilka förbättringar anser du skulle underlätta patientflödet mellan er och rehab? 
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9.1.2 Intervjumall – rehabiliteringskliniker 
- Varifrån tar ni emot patienter? 

 
- Vilka patienter tar ni emot från NKK?  

o Vilken typ av rehabiliteringsvård erbjuder ni NKK:s patienter? 
o Hur skiljer sig patienterna ni tar emot från NKK jämfört med de från andra 

kliniker? 
o Vilka typer av patienter kräver längst/mest krävande vård? 

§ Vilka av dessa kategorier kommer från NKK? 
o Hur många vårdplatser har NKK tillgång till hos er? 

 
- Hur förmedlar ni informationen om vilka patienter som ni tar emot? 

 
- Hur ser inskrivningsprocessen ut? 

o Från mottagande av remiss till att patienten skrivs in 
o Från inskrivning till utskrivning 

 
- Var tar patienterna från NKK vägen efter rehab? 

 
- Vilka är nyckelfaktorerna för att kunna ta emot patienter från NKK? 

 
- Vilka är de största hindren för att kunna ta emot patienter från NKK? 

 
- Vilka patienter är ni minst benägna att ta emot? 

o Vad är den vanligaste anledningen till avslag på remiss? 
 

- Hur ser ert avtal ut med NKK? 
o Antal patienter, vilken rehab, vårdbehov 
o Vilka delar är de som är viktigast 

 
- Vad tycker du fungerar bäst med samarbetet med NKK? 

 
- Vad tycker du fungerar sämst med samarbetet med NKK? 

 
- Vilka förbättringar anser du skulle underlätta patientflödet mellan er och NKK?  

 
- Hur ser kommunikationen ut mellan er och de som skickar patienter (i synnerhet NKK)? 

 
- Hur ser kommunikationen ut mellan er och andra rehabiliteringskliniker? 

 
- Får ni lika stora intäkter för patienter oavsett hur lång tid de tar att rehabilitera? 
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9.2 Specialistavtal mellan RSS, SSH, SS och SLL 
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