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I en analys av enkätkommentarer och av intervjuer med läkare från olika medicinska specialiteter inom flera olika landsting
visas att läkarnas inflytande på utvecklingen inom organisationerna har minskat.
I en studie har 30 läkare intervjuats om sina arbetsvillkor och förutsättningar för kunskapsutveckling. Syftet har varit att
analysera hur reformeringen av sjukvården påverkat läkares arbete i vid mening.
Intervjuerna kan beskrivas som en guidad konversation som börjat med förberedda frågor men där intervjuaren varit
flexibel och lyhörd för de olika betydelser av arbetet som dykt upp under intervjun. För att få tillgång till intervjupersonerna
har vi använt ett snöbollsurval, med början hos personer med uppdrag inom Läkarförbundet, specialistförening, och i ett par
fall genom personliga kontakter. De som intervjuades kom från specialiteterna internmedicin, ortopedi, psykiatri samt
allmänmedicin i olika landsting. Främst har läkare med lång erfarenhet i yrket har intervjuats, men även några ST-läkare
ingick. För att tolka intervjumaterialet har vi använt en induktiv tematisk analysmetod. Utifrån de teman som har utvecklats i
intervjumaterialet har också läkares kommentarer i en enkät analyserats.
I intervjuerna finns ett återkommande tema som handlar om kårens minskade inflytande på utvecklingen i organisationen.
Temat är också återkommande i enkätkommentarerna där läkarna hänvisar till bristande inflytande som förklaring till sina
svar i enkäten. I analysen av temat uppmärksammas hur nya styrformer och organisering förändrat läkarkårens inflytande
genom förändrade interaktionsmönster. Sammantaget visar det empiriska materialet att det pågår en centraliserings- och
standardiseringsprocess inom organisationerna. Samtidigt har kontakten mellan läkare och chefer på högre nivåer i
organisation minskat. Då cheferna många gånger tillhör en annan profession är det inte ovanligt att läkarna är i minoritet på
viktiga beslutsarenor. Detta innebär att andra grupper än läkarna definierar och kontrollerar vad som ska värderas inom
organisationerna.
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