VÅRD OCH
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UR ETT CHEFSPERSPEKTIV
En branschrapport från Ledarna

VÅRD OCH OMSORG UR ETT CHEFSPERSPEKTIV
Ledarna – Sveriges chefsorganisation – bildades för över
100 år sedan. Idén att chefer hjälper andra chefer till
framgång är lika giltig nu som då. Ledarna har medlemmar inom både privat och offentlig sektor.
I den här rapporten presenteras vård- och omsorgssektorn ur ett chefs- och ledarskapsperspektiv, med särskilt
fokus på trender och framtidsutmaningar.
Bra chefer och gott ledarskap är avgörande för framgångsrika verksamheter. Det gör cheferna inom vård och
omsorg till en nyckelgrupp för välfärdens kvalitet och
utveckling.
Vård och omsorg är en hörnsten i välfärdssamhället.
Medborgarna har, och ska ha, höga förväntningar på
hälso- och sjukvården, äldreomsorgen, tandvården,
socialtjänsten och alla de verksamheter som tillsammans utgör vård- och omsorgssektorn. Oavsett om vi är
patienter, brukare eller anhöriga måste vi kunna lita på
att vi får den vård och omsorg vi behöver. Cheferna inom
välfärden gör skillnad. Med sin kompetens, lojalitet och
hängivenhet får de vården och omsorgen att fungera.

				2

Kraven på kvalitet och ökad effektivitet inom välfärden ökar. I takt med teknisk och medicinsk utveckling
blir vården och omsorgen allt mer kvalificerad. Den
offentliga sektorn står inför en stor utmaning att klara
generationsskiftet när 40-talisterna går i pension. Samtidigt blir befolkningen allt äldre och behovet av vård
och omsorg ökar.
Det gör rekryteringen av framtidens chefer inom vård
och omsorg till en viktig fråga.
Undersökningar som Ledarna har gjort visar att unga
vänder branschen ryggen. Att göra chefsrollen inom
vård och omsorg mer attraktiv är avgörande för att få fler
att välja den yrkesbanan.
Bland Ledarnas medlemmar inom vård och omsorg finns
även sociala tjänster samt administration av omsorg,
socialtjänst, hälso- och sjukvård.

HÅLLBART ARBETSLIV HELA LIVET
En komplex chefsroll

Chefer är nöjda

Chefsrollen inom vård och omsorg är både krävande
och komplex. Ofta rymmer rollen som ledare motstridiga förväntningar. För chefernas del handlar det om
att se till de yttre förutsättningarna i arbetet; såsom
rimliga krav, klara roller, stöd från chefens egen chef
och arbetsklimatet i stort. Personalen är vårdens och
omsorgens viktigaste resurs och ett hållbart arbetsliv
med god arbetsmiljö och gott ledarskap spelar stor roll
för utvecklingen inom vård och omsorg.

En majoritet chefer, 74 procent, är ändå nöjda med sina
möjligheter att sköta arbetet inom den löpande verksamheten. De åtaganden cheferna själva är minst nöjda
med är hur de hanterar den långsiktiga planeringen och
utvecklingen av verksamhet och medarbetare.
På frågan: Tycker du att du på din arbetsplats kan
arbeta på ett sätt så att du känner dig nöjd med resultaten? Svarar 72 procent att de är nöjda med resultaten
(14 procent i mycket hög grad, 58 procent i ganska hög
grad).

Undersökningar som Ledarna låtit göra visar att cheferna inom vård och omsorg pekar ut tre problemområden.

Trots att chefer idag är nöjda med sina åtaganden är
det ändå oroväckande att de inte hinner med långsiktig
planering och utveckling av verksamheten, likväl att
arbeta med kompetensutveckling för medarbetarna.

1) Drygt 60 % av cheferna anser att stress och tidsbrist
är en påfrestning.
2) Knappt häften av cheferna pekar på den administrativa bördan som ett problem.

Ledarskapet, liksom medarbetarskapet, behöver
anpassas både till ändrade förutsättningar i omvärlden
och till förändringar inom olika verksamhetsområden
och branscher. Det är särskilt viktigt med tanke på hastigheten av teknikutvecklingen vilket förändrar villkoren
för individers sätt att kommunicera med varandra.

3) Nästan lika många menar att knappa resurser också är en
påfrestning i chefsrollen. Cheferna säger själva att mindre
administration och mer kompetensutveckling skulle vara
önskvärt om de själva fick välja. Många chefer upplever
också bristande återkoppling från sin egen närmaste chef.

SÅ NÖJDA ÄR CHEFERNA MED SINA MÖJLIGHETER ATT PÅ ETT SÄKERT OCH
TILLFREDSTÄLLANDE SÄTT UPPFYLLA SINA ÅTAGANDEN INOM FÖLJANDE OMRÅDEN
I mycket hög grad

I ganska hög grad
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LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN
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KÄLLA: FORSKNINGSPROJEKTET CHEFIOS SOM BEDRIVS VID GÖTEBORGS UNIVERSITET UNDER LEDNING AV PROFESSOR ANNIKA HÄRENSTAM. REFERENS:
ÖSTEBO, A. & HÄRENSTAM, A. (2013) SÅ SKAPAS GODA JOBB OCH EN VÄL FUNGERANDE VERKSAMHET I OFFENTLIG SEKTOR. SE ÄVEN WWW.CHEFIOS.GU.SE.
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ANDERS ROXSTRÖM, VD FÖR ASSISTANSBOLAGET NÄRA AB

”Man måste i framtiden tänka mer
innovativt på hur man ska kunna
behålla sina chefer”
Det kommer i framtiden bli allt mer utmanande för
chefer att kunna hantera sitt arbete, att utvecklas i
sin ledarroll och skapa tid att arbeta strategiskt. Det
menar Anders Roxström, vd för assistansbolaget Nära
AB.
Anders har arbetat som chef i sju år, som rektor och verksamhetsutvecklare i ett friskoleföretag, och nu som vd för
sitt nuvarande bolag i tre år.
– För att få framtidens chefer att kunna hantera sin yrkesroll
är det viktigt att man tar ansvar även för chefernas organisatoriska och sociala arbetsmiljö och de nya föreskrifterna
är till hjälp. Jag har använt mig av Ledarnas kartläggning
för att få en uppfattning om chefernas förutsättningar i mitt
företag, säger Anders Roxström.
De nya generationerna är något som Anders tycker man ska
ta vara på.
– Vi måste kunna möta den yngre generationen på ett annat
sätt än vi möter någon i min generation. De är vana med
digitaliseringen och globaliseringen. Man måste i framtiden
tänka mer innovativt på hur man ska kunna behålla sina
chefer, speciellt de yngre, mer yrkesrörliga. Här tror jag ett
företags värdegrund och vision är avgörande och jag, som
VD, måste vara förebilden för den kultur vi vill ha.

				5

På Nära AB rekryterar de inte personer enbart efter utbildning och erfarenhet utan minst lika mycket efter företagets
värdegrund.
– För mig handlar det inte om att någon måste ha höga betyg
från exakt rätt utbildning eller flera års erfarenhet från en
liknande tjänst. Jag tror på att finna personer med rätt inställning som fungerar i vår kultur, säger Anders. Med en tydlig
förbättringskultur är det lättare att få cheferna att stanna.
Anders försöker skapa en lärande organisation tillsammans
med sina medarbetare, något han tror kommer bli allt mer
väsentligt. Det handlar om att skapa en kultur där kollegor delar
erfarenheter, kunskaper och vågar be om hjälp.
– Jag ser gärna att man tar upp ett svårt dilemma i hela gruppen för att alla ska kunna ta till sig av kompetensutvecklingen,
även de som kanske inte berörs av frågan just nu. Att bidra till
hela gruppens utveckling är viktigt för oss och inkluderingen
skapar en trygghet att våga fråga varandra och hjälpa varandra.
Det är också viktigt att erbjuda vidareutbildning för att framtidens chefer och medarbetare ska vara hållbara anser han.
– Hos oss erbjuder vi alla chefer coachutbildning. Det ger värdefulla verktyg till våra chefer att hantera alla relationer på ett
sätt som gynnar både våra medarbetare och våra assistansberättigade kunder på bästa sätt, säger Anders Roxström.

Faktorer för bättre balans mellan
arbete och fritid

Chef – ett framtidsjobb?
För att attrahera rätt personer till de viktiga chefsjobben
krävs att chefer får rätt förutsättningar för att framgångsrikt kunna hantera sina åtaganden och samtidigt
vara hållbara på sikt. Förutsättningar som ofta ligger
utanför individens kontroll.

En ny generation chefer inom välfärdsområdet har både
krav och förväntningar på sina arbetsgivare. De vill ha
mer makt och inflytande över arbetstider, förmåner och
pensionslösningar, för att på så sätt ta ännu mer ansvar
för sin egen och medarbetarnas goda arbetsmiljö och
långsiktigt hållbara arbetsliv.

Chefsuppdragen har under lång tid blivit alltmer
komplexa samtidigt som organisationer slimmas och
stödfunktioner, som administration, försvinner.

FÖRÄNDRINGAR I CHEFENS ARBETSSITUATION
SOM SKULLE SKAPA EN BÄTTRE BALANS
MELLAN ARBETE OCH FRITID

32%

32%

Novus genomförde under våren 2013 på uppdrag av
Ledarna en undersökning som särskilt belyser chefers
organisatoriska förutsättningar. I undersökningen
deltog 1 290 chefer både från privat och offentlig
sektor. Denna visar liksom andra undersökningar att
chefer upplever att mycket tid går åt till uppgifter som
ibland känns tveksamma om de över huvud taget ska
genomföras.

29%
25%

23%

Sammantaget ägnar chefer nästan en dag per vecka (17
procent av arbetstiden) till uppgifter de antingen anser
vara onödiga eller uppgifter som andra personer eller
yrkesgrupper borde genomföra.

ETT TYDLIGT
UPPDRAG

FLEXIBLARE
ARBETSTIDER

DISTANSARBETE

MANDAT OCH
BEFOGENHETER

EN HÖG LÖN

ATT UTFÖRA
UPPDRAGET

KÄLLA: ARONSSON, G., BEJEROT, E., & HÄRENSTAM, A. (2012). ONÖDIGA OCH OSKÄLIGA ARBETSUPPGIFTER BLAND LÄKARE. SAMBAND MELLAN
ILLEGITIMA ARBETSUPPGIFTER OCH STRESS KARTLAGT I ENKÄTSTUDIE. LÄKARTIDNINGEN, 48, 2216-2219.

CHEFSUPPDRAGETS MENINGSFULLHET
Hur ofta har du arbetsuppgifter som du undrar över om de...
...alls skulle behöva göras eller kunde
göras med mindre ansträngning om
saker och ting var annorlunda
...alls borde finnas eller kunde göras
med mindre ansträngning om andra i
din omgivning gjorde färre misstag
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Varje månad

7%

32 %

27 %

30 %

4%

Mer sällan
Aldrig

...är vettiga och meningsfulla
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...egentligen behöver göras
överhuvudtaget
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UTMANINGAR FÖR LEDARSKAPET
INOM VÅRD OCH OMSORG
Visst ska du leva uti 100 de år!

Chefer som tål att granskas

Att nära vartannat barn som föds idag kommer att få
uppleva sin 100-årsdag är ingen utopi. Idag är nästan en
av fem invånare 65 år eller äldre. Om 15 år uppskattas
antalet 80-åringar ha fördubblats och uppgå till ca en
miljon personer.

Offentlighetsprincipen ger allmänheten möjlighet till insyn och granskning. Ledare inom offentlig sektor måste
ha beredskap för uppmärksamhet i media. Insynen är
en viktig del av demokratin och öppenheten en styrka
för sektorn som bidrar till kvalitetsutveckling. Men
chefernas arbete och beslut måste tåla att granskas. Det
ställer också krav på cheferna att hantera offentligheten
på både ett yrkesmässigt och personligt plan.

En åldrande befolkning innebär på många sätt en stor
utmaning för vård- och omsorgssektorn. Det påverkar
ledarskapet inom välfärdsområdet och ställer chefer
och medarbetare med ledande befattningar inför nya
utmaningar.

Chefer med många uppdragsgivare
Att vara chef inom vård och omsorg ställer inte bara
höga krav på kompetens inom professionen. Oavsett
om vården eller omsorgen bedrivs i privat eller offentlig
regi så är välfärdssektorn starkt styrd av lagstiftning och
andra regelverk och till största delen finansierad av skatter. Uppdragsgivarna är naturligtvis alltid i första hand
patienter och brukare. Men den som är anställd i privat
verksamhet är också ansvarig inför sina ägare. Slutligen
är det på medborgarnas uppdrag skattefinansierad vård
och omsorg bedrivs. Det är en sektor där politikens olika
nivåer har det yttersta ansvaret för mål, kvalitet, finansiering och uppföljning. Ledarskap innebär att hantera
krav och förväntningar från ledning, medarbetare och
uppdragsgivare. Inom vård och omsorg krävs särskild
god förmåga hos cheferna att hantera förväntningar från
olika nivåer och funktioner.
Det blir allt vanligare att vård och omsorg utförs i privat
regi, även om den alltjämt finansieras av skattemedel.
Verksamhet upphandlas då enligt lagen om offentlig
upphandling, LOU eller bedrivs inom ramen för lagen
om valfrihetssystem, LOV. När det gäller primärvården
är landstingen skyldiga att införa LOV. Enligt Sveriges
Kommuner och Landsting har ca två tredjedelar av kommunerna infört LOV. Under våren 2013 hade ett fåtal
kommuner infört LOV för särskilt boende för äldre.
Att olika aktörer kan driva och äga verksamhet påverkar
ledarskapet inom vård och omsorg. En fråga som i hög
grad berör chefer och personal är vad som händer när
verksamhet tas över från en aktör till en annan efter en
upphandling. Även om anställningarna inte direkt påverkas innebär det att chefer och personal jobbar vidare
men med en annan ägare och ledning.
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Att chefer och personal har meddelarskydd är också en
viktig del av öppenheten inom vård och omsorg. Den
måste gälla oavsett om verksamheten drivs i privat eller
offentlig regi.

Chefsuppdragets
omfattning
Chefsuppdragets omfattning och personalgruppernas
storlek, sammansättning och
organisation är strategiska
frågor inom vård och omsorg.
Chefer inom kommuner och
landsting har större personalgrupper än chefer inom privat
sektor. Chefernas resurser
måste avspegla uppdraget
vad gäller mandat, befogenheter och personalresurser.

HUR MÅNGA MEDARBETARE HAR DU SOM ÄR DIREKT
UNDERSTÄLLDA DIG I DIN NUVARANDE BEFATTNING?
1–10 st

20%

21–30 st

24%

31–40 st
41–50 st

Med stora personalgrupper
kan arbetsmiljö och kvalitet
äventyras. Chefen behöver
en hållbar arbetssituation för
att fungera som ledare i en
verksamhet som ställer allt
högre krav.

25%

11–20 st

51–75 st
76+

14%
3%
5%
3%

0%
202015
%
KÄLLA: NOVUSUNDERSÖKNING,

40 %

60 %
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Kalla chefen chef
Chefen har en speciell roll som
företrädare för arbetsgivaren.
För att kunna utföra chefsuppdraget behöver chefen ha
mandat och få den information
som behövs för att kunna vara
en del i ledningssystemet.

FYRA AV TIO CHEFER BEREDDA ATT GÅ VIDARE
Trivs inte med min
nuvarande arbetssituation

44%

Oavsett nivå inom organisationen måste den som har en
chefsroll också få kallas chef.
Bakom benämningar som
teamledare, föreståndare,
samordnare, områdesansvarig, verksamhetsansvarig och
verksamhetssamordnare finns
ett chefsuppdrag. Listan kan
göras lång på titlar där chefsuppdraget inte nämns.
Detta ger inte bara en otydlighet i relation till andra medarbetare utan bidrar också till
att hålla ner löner för anställda
som utför ett chefsjobb.

En naturlig del
i min karriär

37%
Vill inte längre
vara chef

9%
Annat skäl

10%
0%

KÄLLA: NOVUSUNDERSÖKNING, 2015
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CARINA BERGMAN, ENHETSCHEF,
SOCIALFÖRVALTNINGEN MULLSJÖ KOMMUN.

”Kvalitetskraven
innebär en utmaning
för ledarskapet”
– Det är viktigt att brister i vård och omsorg diskuteras
och att media granskar branschen. Men samtidigt måste
vi komma ihåg att det har blivit så mycket bättre, säger
Carina Bergman som är enhetschef inom socialförvaltningen
i Mullsjö kommun.
Hon har arbetat inom vård och omsorg i hela sitt yrkesliv. När
hon började sitt första jobb inom psykiatrin på 1970-talet var
perspektiven helt annorlunda. Vården och omsorgen utgick mer från
samhället och personalen. Idag står individens rättigheter och behov
i centrum. Värderingarna ändras. Kraven på kvalitet ökar och med
det kraven på cheferna.
– Idag efterfrågas relevant högskoleutbildning på cheferna och det
behövs, säger Carina.
Det växande antalet äldre och de ökande kvalitetskraven innebär
en utmaning för ledarskapet inom hela sektorn. Under senare år
har chefernas löner stigit, men det återstår en hel del när det gäller
villkoren för cheferna. Hennes erfarenhet är att cheferna behöver
mer tid för att fokusera på verksamheten och få mer stöd när det
gäller bland annat personal- och ekonomihantering.
Efter flera olika chefsjobb leder Carina idag en enhet som fattar beslut om olika sociala insatser. Det handlar bland annat om rätten till
personlig assistent enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) eller rätt till plats på äldreboende.
– Självklart ligger lagstiftningen till grund för besluten. Men även
kommunens budget påverkar förstås arbetet. Varje bedömning som
fattas måste ha stöd i lagen, men det är ibland svåra avvägningar
och varje individs situation är unik, säger Carina.
Det är lätt att hamna i skottgluggen mellan politiker, vårdtagare
och deras anhöriga. Att hantera detta professionellt och att stötta
personalen, är en viktig del av chefsrollen. Men arbetet rymmer
också glädje.
– När vi hade hjälpt en tveksam 100-åring att flytta till ett äldreboende och resultatet blev att personen upplevde ett helt nytt liv,
då vet vi att vi gör skillnad, säger Carina som menar att vård- och
omsorgssektorn är en framtidsbransch för både kvinnor och män.

				9

FRAMTIDSUTMANINGAR
Kunskap och innovationer inom vård
och omsorg
Bakom varje medicinskt framsteg ligger lång tids forskning. Forskning och utveckling är grunden för sjukvårdens och omsorgens utveckling. Ny kunskap, innovationer och medicinska framsteg gör att vi lever längre
och överlever svåra sjukdomstillstånd. Men den höga
kunskapsintensiva miljön ställer höga kompetenskrav på
chefer och medarbetare. Vi behöver mer forskning och
ny kunskap för att förbättra och utveckla verksamheten
utifrån nya behov.
Att kunna hantera tekniska hjälpmedel och apparater
och att ha djupa kunskaper om avancerade läkemedel
och dess effekter blir allt viktigare. Men trots teknikens
och innovationernas stora betydelse kan de inte ersätta
den mänskliga dimensionen av personalens kompetens, bedömningar och bemötandet av patienter och
brukare. Tvärtom innebär den avancerade sjukvården
att personalen ställs inför en rad etiska dilemman och
prioriteringssituationer. I ledarskapet blir det därför allt
viktigare att ha beredskap för att hantera och ta ställning i den typen av situationer.

Kvalitet och effektivitet
Arbetet med kvalitetsutveckling får allt större fokus inom
vård och omsorg. Genom systemet med öppna jämförelser
som samordnas av Socialstyrelsen kan kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård jämföras och analyseras
i hela landet. Samtidigt har möjligheterna att fånga upp
brister inom vård och omsorg förbättrats på andra sätt.
Det gäller både patienternas och anhörigas möjligheter
att påtala brister och personalens egen skyldighet att
anmäla fel och missförhållanden genom reglerna kring
lex Sarah och lex Maria.

IT i vårdens tjänst
Att använda teknik och digitala lösningar kan ofta vara
ett sätt att effektivisera arbetet. Men det handlar inte
bara om att använda it-lösningar, utan att hitta metoder
som både gör arbetet mer effektivt men också leder till
ökad kvalitet för vården och omsorgen.
Begreppet e-hälsa brukar beskrivas som vård och stöd
på distans och omfattar samspelet mellan patienter och
vårdinrättningar, information och kommunikation mellan
brukare och personal.

CHEFENS DRIVKRAFTER
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0%
KÄLLA: LEDARNAS CHEFEN I SIFFROR
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Digitala system för journalföring och dokumentation,
Att öka effektiviteten inom välfärdstjänsterna kommer
remisser, läkemedelshantering etc. medför vinster
att bli allt viktigare då behoven ökar. Frågan är bara hur
för både vårdgivare, patienter och brukare. Det ger
effektiv vård och omsorg kan bli? För personalen inom
ökade möjligheter för olika aktörer inom vården att
vård och omsorg är denna frågeställning ständigt närdela information om patienter. Det kan ge mer effektiva
varande. I takt med ny teknik, bättre vårdmetoder, nya
arbetsflöden och minska den administrativa bördan.
läkemedel med mera. kan patienter botas fortare och
Det kan underlätta för vårdgivarna att ha en helhetsbild
vårdtiderna förkortas. Men omsorgen om en människas
av varje patient trots att han eller hon vårdats av flera
mest grundläggande behov kan inte bli hur effektiv som
olika vårdgivare. Tekniska lösningar kan användas för
helst. Att sätta dessa gränser och organisera vården och
att bedriva sjukvård på distans och på så sätt övervinna
omsorgen så att kvalitet och effektivitet utvecklas hand
långa geografiska avstånd i glesbygden. Användning
i hand är en av de allra största och svåraste uppgifterna
av digitala tjänster inom den kommunala omsorgen
för alla chefer inom välfärdsområdet.
innebär att möjligheterna att
dokumentera hemtjänst och
Att både andelen och antaCHEFENS SYN PÅ FRAMTIDEN
hemsjukvård mobilt ökar.
let äldre ökar samtidigt som
Systemet med trygghetsbefolkningen växer innebär
larm digitaliseras. På så sätt
en stor utmaning för hela
kan verksamheten bli både
samhället och blir särskilt
effektivare och mer trygg.
tydligt inom vården och
omsorgen. De allra största
Vård, omsorg och socialeffekterna kommer att märtjänst är några av de mest
kas i glesbygden eftersom
informationsintensiva
urbaniseringen fortsätter
sektorerna i samhället.
och unga söker sig till stäUppgifterna som finns är av
der och tätorter.
känslig karaktär och omfattas till stor del av sekretess.
På längre sikt diskuteras
Vårdens och omsorgens
olika strategier för att möta
digitalisering är därför inte
den demografiska utmaoproblematisk. När allt fler
ningen. En fråga handlar
personuppgifter digitaliseom att vi ska jobba längre.
ras är det allra högsta grad
Ett längre arbetsliv kan
Vill helst fortsätta med i stort
angeläget att den personuppnås antingen genom ett
liga integriteten respektetidigare inträda på arbetssett samma typ av chefstjänst
ras och att både lagstiftning
marknaden eller en höjd
Är intresserad av att skaffa mig
och personalens rutiner har
pensionsålder. Det riktar
en högre chefstjänst
den enskilde patientens
strålkastarljuset mot frågor
integritet i fokus. I detta
om det hållbara arbetslivet.
Vill helst sluta som chef
arbete ställs höga krav på
Rehabilitering och förebyggande För att överhuvudtaget
chefernas kompetens och
kunna arbeta längre måste
arbete med att säkerställa
arbetsmiljö och arbetsoch följa upp att rutinerna
uppgifter utformas på ett
KÄLLA: LEDARNAS CHEFEN I SIFFROR
följs.
hållbart sätt.

4%

31%

59%

Ökat behov av vård och omsorg
Behovet av vård och omsorg ökar i takt med en åldrande
befolkning samtidigt som kostnaderna väntas stiga. Det
handlar inte bara om behov av ökade resurser utan också om kompetens att ge äldre den vård och omsorg de
behöver. Bland sjuksköterskor kommer det att ske stora
pensionsavgångar inom de närmaste åren och det finns
risk för personalbrist inom vården. Redan idag saknas
personal med specialistkompetens inom geriatrik. Äldre
personer hamnar lätt mellan stolarna i sjukvårdens organisation och risken för överförskrivning av läkemedel
och felmedicinering ökar.

6%

Det krävs ett nytänkande när det gäller ledarskap och
ledning. Frågor kring ledarskap, ledning och medarbetarskap behöver helt eller åtminstone delvis nya svar.
Svar som är bättre förankrade i den sortens arbetsmiljöer och arbetsmarknad som håller på att växa fram och
sannolikt kommer att fortsätta göra så under överskådlig
tid framöver
Chefsrollen har förändrats och att vara mellanchef idag
är ett av de mest komplexa uppdrag man kan ha.
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PETER LYDOW, ENHETSCHEF, KIRURGISK VÅRDENHET,
SKÅNES UNIVERSITETSSJUKVÅRD, SUS, I LUND.

”Det är de på golvet
som gör skillnaden
för en framtida
arbetsplats”

Det viktigaste är att lyssna på personalen för att vara en bra
chef. Det anser Peter Lydow som har arbetat som chef sedan
80-talet, han arbetar nu som chef en kirurgisk vårdenhet på
Skånes universitetssjukvård, SUS, i Lund.
– De senaste åren har klimatet för chefer inom vård och omsorg förändrats, säger Peter Lydow. Pressen har ökat från de högsta nivåerna
och nedåt. Många första linjens chefer får göra det mesta själv utan
hjälp. Det är först när man jobbat i många år och skaffat sig ett stort
kontaktnät som hjälpen kan komma.
Många avdelningar är överbelagda på SUS. Det skapar en flykt från
sjukhuset och många anställda slutar på grund av pressen avdelningarna utsätts för.
– Man måste hitta nyckeln till en bättre arbetsmiljö, annars kommer
personalen aldrig att stanna kvar på sin avdelning, eller inom sjukvården, säger Peter Lydow. Det är en stor omsättning på chefer inom
sjukvården i Skåne, något måste göras.
Peter Lydow anser att det måste till åtgärder för att göra chefsyrket
inom vård och omsorg mer attraktivt.
– De unga inom vården vill inte längre vara chefer. De vill vara specialister. Vi måste i framtiden göra bättre reklam för chefsyrket inom vår
bransch.
Under 2014 hade Peters avdelning svårt att anställa, de fick ta in
personal och chefer från bemanningsföretag.
– Det är ingen framtida lösning. För att få personalen att engagera sig
och vilja utveckla verksamheten måste de få anställas.
De bästa man kan göra som chef för att få en hållbar framtid är att
lyssna och vara demokratisk.
– Det är de på golvet som gör skillnaden för en framtida arbetsplats.
Man kan vara chef på pappret, men en ledare får följare som vill vara i
din verksamhet, säger Peter Lydow.
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Kort om hälso- och sjukvården
Patienter har rätt att välja utförare av hälso- och
sjukvård. Patientens behov ska styra vårdens utformning. Enligt reglerna för vårdgarantin har patienterna
rätt till vård inom viss tid. Grunderna i ersättningssystemen är att pengarna följer patientens val och att
privata och offentliga vårdgivare ska behandlas lika.
Det är upp till varje landsting att besluta om ersättningen och vårdvalets utformning.

Kommunen ansvarar för vård och omsorg av äldre.
Kommunerna ansvarar också för hälso- och sjukvård
av äldre inom kommunens omsorger, samt stöd
och service till dem som är färdigbehandlade och
patienter utskrivna från sjukhusvård. Ansvaret för
skolhälsovården samt för boende, sysselsättning och
stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning
är också ett kommunalt ansvar.

Landstingen är skyldiga att inom primärvården
införa vårdvalssystem inom ramen för lagen om valfrihetssystem (LOV). Det betyder att alla vårdgivare
som uppfyller landstingens krav har rätt att etablera
verksamhet med ersättning från landstinget. Det ger
människor rätt att välja vård i privat eller offentlig
regi. Landstingen kan också organisera den öppna
specialiserade vården i enlighet med LOV.

Patienter har i vissa fall rätt att söka vård i andra
EU-länder. Det innebär rätt till ersättning för bland
annat hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel i
andra EU-länder. EU-domstolen har slagit fast vissa
principer för fri rörlighet av vårdtjänster. Domstolens
praxis och EU:s patientrörlighetsdirektiv ligger till
grund för den svenska lagstiftningen kring detta.

I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) regleras vad som
är landstingens respektive kommunernas ansvar
inom hälso- och sjukvården. Lagen ger landstingen
inklusive regionerna och kommunerna stor frihet att
organisera hälso- och sjukvården, medan staten är
ansvarig för den nationella hälso- och sjukvårdspolitiken samt fördelar statsbidrag på området.
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Ledarna inom
Vård & Omsorg
Ledarna inom Vård & Omsorg är en förening för Ledarnas medlemmar inom vård- och
omsorgssektorerna i såväl offentlig som privat
regi. Här finns cirka 6 500 chefer inom kommun, landsting och privata vårdgivare inom
vård och omsorg.
Vi arbetar för att profilera och driva frågor som
är specifika för chefers förutsättningar och villkor inom vård och omsorg. På agendan finns
bland annat frågor kring arbetsmiljö, politisk
styrning, organisationskultur, chef som yrke
samt jämställdhet och mångfald.
Vårt motto är att vara det självklara valet för
dig som är chef inom vård och omsorg, och
bidra till att bevara lusten att vara chef. Vi vill
sätta strålkastarljuset på betydelsen av ett gott
ledarskap inom vård och omsorg.
Katarina Malé Carlsson, Ordförande
Ledarna inom Vård & Omsorg

				14

Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv © Ledarna 2016

Frågor om rapporten eller kring branschen?
Kontakta Marielle Nakunzi, branschansvarig inom vård
och omsorg, Ledarna.
E-post: marielle.nakunzi@ledarna.se
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Hos oss blir du en bättre chef.
Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än 90 000
medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Som
medlem får du utveckling, råd och stöd i uppdraget som
chef och kring den egna anställningen. Alltid med
utgångspunkt i det individuella chefsbehovet.
Alla vinner på ett bra ledarskap – vi jobbar för att
Sverige ska ha världens bästa chefer.

Besöksadress: S:t Eriksgatan 26 Postadress: Box 12069, 102 22 Stockholm
Telefon: 08-598 99 000 Fax: 08-598 99 010 Ledarnas Chefsservice: 0200-87 11 11 Webb: ledarna.se

