
– SKR är en arbetsgivarorganisation och ska inte detaljstyra hur jag och övriga professioner arbetar med
enskilda patienter, säger läkaren Stella Cizinsky.
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Läkaren Stella Cizinsky: ”SKR ska inte detaljstyra
hur jag jobbar”

SKR får byråkratin att svälla och driver på vårdkonsumtionen.
Verksamhetschef och överläkare Stella Cizinsky har en klar bild
av vad som är vårdens största problem. 
• Lärdomen efter covid-19: ”Skulle vi även kunna göra utan
pandemi” 
• Så behåller cheferna verklighetskontakten: ”Borde vara
tvingande” 
• Läkarens recept till politikerna
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Svag styrning. Otydligt ansvar. 

Stella Cizinsky, verksamhetschef på Örebro universitetssjukhus, är klar över
sjukvårdens problem. Hon har också en bestämd uppfattning om vilken aktör som
är den största boven.

– SKR är en arbetsgivarorganisation och ska inte detaljstyra hur jag och övriga
professioner arbetar med enskilda patienter, säger hon.

Under de senaste tio åren har Sveriges Kommuner och Regioner skaffat sig en

maktposition genom att samla statistik, standardisera och bygga upp register,
menar Stella Cizinsky. Myndigheterna låter SKR hållas, professionen är omedveten
och saknar ofta förståelse eller intresse för vad som pågår. 

– SKR agerar som en myndighet, men en myndighet är politiskt styrd, transparent
och underställd ett ansvar. Det går att kontrollera om myndigheter gör sitt
uppdrag på rätt sätt.

Men SKR har ju en politisk styrelse, räcker inte det? 
– Politiken ska inte heller detaljstyra. Det är tydlig reglerat i författningar.
Riksrevisionen har kritiserat precis detta, det vill säga att SKR uppträder som en
myndighet, men utan det uppdrag och den reglering som föreligger för
myndigheter. 

Vad inom vårdområdet bör SKR begränsa sig till menar du? 
– Samordna planeringen av sjukhusbyggnader. Som det fungerar nu driver SKR

fram en felaktig konsumtion av sjukvården. Organisationen skapar incitament för
byråkratisering och tilltagande rekryteringsproblem inom både den nära vården
och akutvården. 

LÄS MER: SKR svarar kritiker: ”Vi visar stor transparens”

Hur bör det fungera i stället? 
– Vi har myndigheter vars uppgift är att se till att sjukvården fungerar.
Linjeorganisationerna inom vården är också till för det. Det finns tydligt
definierade uppdrag och tydliga ansvarsområden.



Under pandemin har sjukvårdens organisatoriska brister blottlagts, menar Stella
Cizinsky. Det har också blivit tydligt var det reella ansvaret ligger. 

– Det är vi som tar hand om patienten som alltid förväntas ta ansvaret. Efter några
veckor av väntan på att någon skulle centralstyra landet insåg vi att det inte fanns
någon centralstyrning att tala om. Då gjorde vi vårt jobb med betydligt mindre
byråkratisk överbyggnad, men det skulle vi även kunna göra utan pandemi. 

”Som det fungerar nu driver SKR fram en felaktig konsumtion av sjukvården”, säger Stella Cizinsky.
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Tillsammans med organisations- och ledarskapsforskaren Mats Alvesson har Stella
Cizinsky skrivit boken ”Organisation och ledning i sjukvård: en reflekterande
ansats”. I den vänder hon sig bland annat mot att universitet och högskolor
överproducerar personer med administrativa utbildningar. Vården drar sitt strå till
stacken genom att härbärgera många av administratörerna. 

LÄS MER: Professor sågar värdegrunder: ”Kan leda till åsiktsförtryck”

– Även sjukvårdspersonal dras till byråkratiska arbeten när det blir mer status att
jobba med dator än med patienter. Det gör att jag tvingas in i timslånga sittningar
med människor som ställer frågor som gör att man undrar om de överhuvudtaget
har landat på den här planeten. Sen missuppfattar de vad jag säger, och så skriver
de en rapport som jag måste kontrollera och hittar en massa fel i. Och så blir det

ännu fler möten. 



Ser du inget bra med administration? Finns det ingen uppsida? 
– En sådan är väldigt svår att se. Det tas fram mängder av siffror, men det händer
inget med dem; vi styr inte på ekonomi. Samtidigt genomförs politiska processer
som driver kostnader – till exempel vårdvalet i Stockholm. Det har gjort Stockholm
till den dyraste sjukvården med den friskaste befolkningen.

Bemanningsföretag är ett annat inslag i sjukvården som Stella Cizinsky är starkt
kritisk mot. Inhyrd personal kostar mycket pengar och producerar inte särskilt bra

vård, anser hon. Dessutom får de ordinarie medarbetarna ägna alltför mycket tid
åt att hjälpa bemanningspersonalen. 

– De verksamheter som har hyrsjuksköterskor berättar att sköterskorna kommer
och jobbar en vecka och behöver mycket handpåläggning för att kunna hantera
lokaler och rutiner. För verksamheterna är det som att flytta ihop med en ny
person varje vecka.

Så vad menar du är en bättre lösning? 
– Anställ folk och höj lönerna så att medarbetarna blir kvar i organisationen. Nu
har man iscensatt ett system som gör att personer jobbar på ett ställe, och sedan
tar ledigt var tredje eller var fjärde vecka för att vara stafettläkare någon
annanstans. 

Bemanningsföretag är ett annat inslag i sjukvården som Stella Cizinsky är starkt kritisk mot.
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Om du var högste chef på ditt sjukhus – vad skulle du ta itu med? 
– Jag skulle fråga verksamhetscheferna vilket administrativt stöd de vill ha. Sedan
skulle jag flytta ner stödet, till exempel genom att stora kliniker får en egen
ekonom som ansvarar för beställningar av utrustning och hanterar löner, sådant
som vi chefer tar hand om i dag. Mindre kliniker kan dela på en ekonom.

Du har sagt att det finns en verklighetsfobi bland vårdanställda – vad
menar du med det? 
– Det innebär att utbildad vårdpersonal undviker den jobbiga sjukvården. Om du
sitter på en administrativ tjänst tar det ofta bara några månader innan du förlorat
dig i en annan logik. Efter ett tag blir det väldigt jobbigt att gå tillbaka till kliniskt
arbete.

Stella Cizinsky är överläkare i kardiologi och arbetar själv kliniskt. Hon finns
återkommande på avdelningen, mottagningen och akuten. Hon ingår även i
jourlinjen. 

”Vi har fler händer i vården är
någonsin, men de är på
tangentborden och inte på
patientkroppen”

– Det gör att jag ser hur det fungerar på riktigt och att det är noll avstånd mellan

mig och mina medarbetare. Alla chefer på vår klinik arbetar med patienter. Det bör
vara tvingande.

LÄS MER: Vårdbyråkratin sväller – så har Östergötland minskat
administrationen

Hur då? 
– Chefer ska inte få arbeta administrativt mer än 50 procent, resten av tiden ska de
vara i sjukvården. Tyvärr går trenden åt andra hållet. Man har fått för sig att
ledarskap ska ta så mycket av ens tid att man inte ens behöver byta kläder utan
man ska gå runt i privatkläder för att markera att man är chef och inte
sjukvårdsarbetare.



Vad vill du att politiken tar itu med? 
– Politiken kan inte ta itu med det här – det måste vara på tjänstemannanivå. Den
vårdpersonal som behövs finns redan men är uppbunden med andra uppgifter. Vi
har fler händer i vården är någonsin, men de är på tangentborden och inte på
patientkroppen.

Är det några beslut du ändå skulle vilja se för att sjukvården ska få
bättre förutsättningar? 
– Politiker ska inte detaljstyra, de ska ju ha en idé om vad det är som behöver
göras. 

De måste sluta beställa utredningar som bara kommer fram till det man redan
bestämt att de ska komma fram till. Ta reda på verkligheten i stället. 

Hur tror du att vårdens verklighet kommer utvecklas de närmaste
åren? 
– När sådana som jag slutar kommer det tyvärr gå fortare utför. Jag går i pension
om fyra år och tillhör en generation som kommer ihåg hur det var förr och vad som
fungerade. Vi har ett stort organisationsminne. Nu får vården i stället in personer
som är fast i dagens system. De är inte kritiska.

Ser du det som din roll att vara den som påminner? 
– Den rollen skulle jag helst avstå från. Jag vill mycket hellre lyssna på Bach och
läsa Kant än hantera organisationsfrågor och försöka stoppa galenskap. Jag har

mycket annat att tänka på som är vackrare och skulle göra mitt liv bättre. Det är
inte så att jag har valt den här rollen, den har valt mig, säger Stella Cizinsky.
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