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– Gör en radikal besparing –
lägg ner ett eller ett par sjukhus
– istället för att genomdriva nu-
varande förslag till besparingar
i Stockholms läns landsting. 

Det säger ordföranden i
Stockholms läkarförening,
Björn Meder. 

Planeringsarbetet för att lyckas med
det besparingsuppdrag på 2,9 miljarder
som HSN-staben föreslagit är redan
igång på flera sjukhus. 

Förslaget ska tas upp till slutgiltigt
beslut i landstingsfullmäktige den 11
juni. Danderyds sjukhus och Söder-
sjukhuset ska bli bassjukhus och förlo-
rar därmed flera specialiteter. 

Vid Danderyds sjukhus förbereds
verksamheten i enlighet med förslaget,
om fullmäktige visar sig gå på HSN-sta-
bens linje.

– Vår uppgift är att se till att vården
inte blir lidande, säger chefläkare Mag-
na Andreen. För primärvården blir det
en utmaning och vi måste se till att ge
den resurser, bl a i form av utbildning.

Magna Andreen uttrycker ingen
större skepsis till det förslag som lagts,
utan säger att »vi får ett uppdrag och det
ska vi följa». 

Södersjukhusets chefläkare Svante
Baehrendtz understryker att det fortfa-
rande är mycket osäkert om förslaget
verkligen kommer att antas i dess nuva-
rande form.

– Men om det tas av fullmäktige kom-
mer vi ändå att ha kvar viss specialist-
kompetens inom de specialiteter som
flyttar. Vi måste ju ha en stroke-verksam-
het, kunna ta hand om patienter med akut
astma etc, säger Svante Baehrendtz.

Riskerar att bli ett »B-sjukhus» 
Även Svante Baehrendtz menar att

det är sjukhusets uppdrag att se till att
sjukvården inte blir sämre.

– Men visst finns det risk för att vi
inte klarar det inom alla områden. Det
finns även en risk för att vi på sikt blir ett
B-sjukhus till följd av att vi förlorar vis-
sa specialiteter. Det leder i så fall bl a till
svårigheter att rekrytera duktiga läkare.

Svante Baehrendtz hävdar liksom
många andra utanför HSN-staben, bl a
Sjukhusstyrelsen, att kalkylen är grovt
felaktig. 

Det går helt enkelt inte att spara 1,5
miljarder kronor (eller närmare bestämt
1,4 miljarder då 100 miljoner bl a rör
minskade vårdköp från privata vårdgi-
vare) på tre år genom de strukturförän-

dringar som föreslås inom akutsjukvår-
den. 

Sjukhusstyrelsen bedömer att bespa-
ringen i stället hamnar kring 1 miljard
kronor.

– Vi menar att 600 miljoner kronor
går att spara i rationaliseringar och 400
miljoner kronor i minskade volymer,
säger förvaltningschef Lars-Åke Flood
vid Sjukhusstyrelsen. 

– Om större besparingar ska göras
inom akutsjukvården måste kapaciteten
minskas ytterligare. Men då bedömer
jag det som mycket tveksamt om andra
vårdformer klarar av att ta över ännu
fler uppgifter från akutsjukvården.

Landstingets underskott för 1996
(som för närvarande beräknas till 450
miljoner kronor) ska enligt direktiven
arbetas in under 1997 och 1998. Det
läggs sålunda ovanpå det totala bespa-
ringskravet på 2,9 miljarder kronor.

Flytta specialiteter 
ger ingen besparing 
Stockholms läkarförening är mycket

skeptisk till de kalkyler som presente-
rats, även om ordförande Björn Meder
anser att vissa av förslagen i sig är bra. 

– Viss högspecialiserad vård kan lät-
tare utvecklas genom en kraftkoncent-
ration till vissa sjukhus. Men ingen har
ännu visat att det lönar sig ekonomiskt

bara genom att flytta specialiteter mel-
lan olika sjukhus.

Björn Meder menar även att det är
orealistiskt att primärvården ska kunna
ta över vård från slutenvården i den om-
fattning som förslaget beskriver, och
samtidigt spara 170 miljoner kronor.

– Primärvården arbetar redan maxi-
malt, det finns idag inte någon som har
stor överkapacitet. Ska nya uppgifter
läggas på primärvården måste den helt
enkelt byggas ut.

Strukturförändringen påverkar även
möjligheterna att avsätta nödvändig tid
för vidareutbildning, vilket på sikt kom-
mer att slå hårt mot vårdkvaliteten, sä-
ger Björn Meder. 

– Ett bättre alternativ till radikala be-
sparingar än det föreslagna vore att helt
lägga ner ett eller två sjukhus, och bibe-
hålla kvaliteten på de sjukhus som blir
kvar.

Enligt läkarföreningens beräkningar
kommer mellan 400 och 800 läkare
inom landstinget att förlora jobbet till
följd av de nu föreslagna strukturförän-
dringarna. 

Möjligt att lägga ner sjukhus  
HSN-staben har på ett sidospår i

strukturförslaget gjort en kalkyl över
vilken besparing en nerläggning av
Danderyds sjukhus skulle ge. I de poli-
tiska direktiv som staben hade att arbe-
ta efter ingick dock att inget sjukhus
fick läggas ner.

– Danderyds sjukhus skulle kunna
läggas ner utan att vården försämrades,
säger sjukvårdsdirektör Christer An-
dersson vid HSN-staben. Sjukhusets

Stockholms läkarförening

Lägg ner ett helt sjukhus!

Björn Meder är ordförande i
Stockholms läkarförening. Han menar att
det krävs radikalare åtgärder för att
uppnå tydliga besparingseffekter.
– Lägg ner ett helt sjukhus och minska
antalet sjukvårdsområden, det leder
både till besparingar och en bättre
beslutsförmåga, säger Björn Meder.
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bassjukvård skulle då i stället fördelas
på övriga sjukhus.

– Nettobesparingen skulle bli drygt
500 miljoner kronor per år, kanske mer. 

Christer Andersson menar att skill-
naden i beräknad besparing inom akut-
sjukvården beror på de skilda roller som
köpare och säljare av vård har.   

– Om högspecialiserad vård koncen-
treras till färre enheter blir det naturligt-
vis besparingar. Vi är överens med
Sjukhusstyrelsen om strukturförslagen,
men inte om tidsplanen för att uppnå be-
sparingarna.

Minska antalet 
sjukvårdsstyrelser
Stockholms läkarförening efterlyser

liksom Läkarförbundet en vidare syn på
möjliga angreppspunkter för bespa-
ringar. 

– Minska antalet sjukvårdsstyrelser
inom länet, föreslår Björn Meder vid
Stockholms läkarförening. Det leder
inte bara till administrativa besparingar,
även beslutsförmågan blir bättre. Idag
skiljer sig uppha0ndlingarna mycket
mellan sjukvårdsområdena till följd av
tungrodd byråkrati.

Läkarförbundets VD Anders Milton
säger att om HSN-stabens förslag blir

verklighet har gränsen passerats för vad
som äventyrar patienternas vård.

– Nu måste vi börja prioritera mellan
olika sektorer i samhället, inte bara
inom hälso- och sjukvården. Sverige
ligger snart i bottenligan bland OECD-
länderna ifråga om resurser till sjukvår-
den. Det är oacceptabelt, säger Anders
Milton.

Han medger att något måste göras
för att komma tillrätta med sjukvårdens
ekonomi. 

– Men man har inte tittat på vilka
konsekvenser HSN-stabens förslag
skulle få. Redan idag hamnar patienter
med smärtsamma men medicinskt rela-
tivt ofarliga sjukdomar sist i kön. Men
alla patienter ska ha rätt till vård.

Björn Meder vid Stockholms läkar-
förening anser att det är dags för en se-
riös debatt om vem som egentligen ska
kunna erbjudas vård. Redan idag har
många kliniker stora prioriteringspro-
blem.

– Det är ohederligt att påstå att vård-
kvaliteten kan bibehållas efter nerdrag-
ningarna, säger Björn Meder. 

– Nu måste politikerna öppet våga
gå ut och säga att »vi kan inte längre ge
vård till alla som behöver». 

Peter Örn
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Verksamheten vid Riksför-
säkringsverkets sjukhus i Ny-
näshamn och Tranås svarar inte
upp mot försäkringskassornas
krav. Ägarens, RFV, intresse
präglas av passivitet och under-
låtenhet.

Det menar Riksrevisionsver-
ket som granskat de två sjukhu-
sens verksamhet.

Redan i mitten av 1980-talet riktades
kritik mot verksamheten vid Riksför-
säkringsverkets sjukhus. 

Kritiken fick luft under vingarna
1995 då Socialstyrelsen i en rapport om
verksamheten vid sjukhuset i Tranås
beskrev den som en  svåröverskådlig
blandning av utredningar, funktionsbe-
dömningar, rehabilitering och gammal-
dags kurortsverksamhet.

Riksrevisionsverket, RRV, delar i
den gransknings som nu gjorts Social-
styrelsens uppfattning: sjukhusens
verksamhet är mycket svår att över-
blicka.

RRV har kartlagt vilka försäkrings-

kassor som utnyttjar RFVs sjukhus,
samt hur kassorna värderar sjukhusens
tjänster. 

RFV ser sjukhusen som en resurs för
försäkringskassor i hela landet, med en
så speciell inriktning att det finns få
konkurrenter till sjukhusen. RRV delar
inte den synen.

Inte rikstäckande
Enligt den kartläggning som nu pre-

senteras är den geografiska närheten till
sjukhusen av stor betydelse för om för-
säkringskassorna använder dem. Sjuk-
husen kan därför inte karakteriseras
som rikstäckande, menar RRV. 

Många försäkringskassor väljer i
stället att med de s k Dagmarmedlen
köpa tjänster för undersökning och re-
habilitering lokalt. Därmed har sjukhu-
sen även hamnat i en konkurrenssitua-
tion. RRV menar att RFV inte ställt till-
räckliga krav på sjukhusens verksamhet
och de kan därför inte svara mot de be-
hov som försäkringskassorna ställer.
»RFV har utövat sitt ägarinflytande på
ett sätt som präglas av passivitet och un-
derlåtenhet», skriver RRV. 

Orsaken är bl a finansieringsformen:
sjukhusen finansieras genom statliga
anslag till RFV, men beslut om att re-
mittera patienter till sjukhusen fattas av
försäkringskassorna. Det skapar inga
krav på ett effektivt resursutnyttjande.

Som en sista åtgärd 
Då patienter remitteras till RFVs

sjukhus beror detta ofta på att försäk-
ringskassan ser det som en sista åtgärd
för att få ytterligare underlag för ett
svårt beslut, och inte i första hand om
behov av särskild expertkunskap.

Det bedrivs även forskning och me-
todutveckling vid RFVs sjukhus. Men
det saknas idag en strategi för det arbe-
tet och RRV anser att den delen är allt-
för begränsad för att motivera sjukhu-
sens fortsatta existens.

RRVs slutsats är att det inte finns
några starka motiv för att driva sjukhu-
sen vidare. 

Försäkringskassorna bör så långt
som möjligt i stället använda lokala el-
ler regionala alternativ för vård och re-
habilitering, menar RRV.

Peter Örn

Kritisk rapport om RFVs sjukhus

Passivt ägarintresse har lett
till allt för begränsad verksamhet

Säkerheten på 
sjukhus studerad
Akutsjukhusen visar stora

variationer i fråga om sårbarhet
vid t ex explosioner och bränder.
Men inget av landets ca 90 akut-
sjukhus bedöms som »farligt»
ur alla viktiga aspekter.

Det visar en granskning som gjorts
av Socialstyrelsens arbetsgrupp för
sjukvårdens säkerhet i krig och fred,
SSIK.

Generellt sett är stora och moderna
sjukhus mer sårbara vid exempelvis ex-
plosioner, särskilt om de är byggda av
prefabricerad betong som inte är lika
stabil som platsgjuten. Det sjukhus som
har bäst förutsättningar att klara sig vid
krissituationer är det lilla sjukhuset,
byggt på fast mark med egna reservsys-
tem för el, värme och vatten.

Även om inget sjukhus kan beteck-
nas som farligt ur alla aspekter uppvisar
sjukhusen åtskilliga brister när det gäl-
ler säkerhet. Det kan handla om att man
anslutit sig till kommunens fjärrvärme-
verk och inte har egen panncentral. •


