
LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 93  •  NR 38  •  1996 3205

Hur ska kvaliteten på sjuk-
vården kunna förbli hög i fram-
tiden trots en allt stramare eko-
nomi? Flexibla lönesystem kan
vara en lösning, och duktigare
ledare som förmår hänga av sig
den vita rocken då de ikläder sig
ledarrollen. 

Det var några av de synpunk-
ter som framfördes under en de-
batt om sjukvården in på 2000-
talet, arrangerad av Institutet för
hälso- och sjukvårdsekonomi.

Läkares löner måste sättas lokalt och
individuellt. Det ska löna sig att göra ett
bra jobb! Det ansåg flera av de debattö-
rer som första veckan i september träf-
fades i Lund för att diskutera sjukvår-
den in på 2000-talet.

Dagens Nyheters chefredaktör Hans
Bergström förde fram idén om en obli-
gatorisk äldrevårdsförsäkring som en
väg att klara ekonomin på sikt. 

– Debatten om åldringsvården kom-
mer att öka kraftigt, bl a på grund av att
vi har så många som är födda på 1940-
talet. 

– Det enda motsvarigheten till dagens
40-talister är den generation som föddes
på 1820-talet. När de så småningom
hamnade på fattighus och liknande blev
åldringsvården en viktig fråga i samhäl-
let, förklarade Hans Bergström.

Svårt att byta till ledarroll  
Under rubriken »Vilka krav kommer

att ställas på personalresurser och kom-
petens?» blev kompetensen bland sjuk-
vårdens chefer en debatterad fråga. Sö-
ren Olofsson, sjukhusdirektör på Hud-
dinge sjukhus:

– Utvecklingen av ledarskapskom-
petens är ett av sjukvårdens stora pro-
blem, liksom läkarnas kompetens inom
kommunikation och psykologi. Läkaren
har ofta svårt att hänga av sig läkarrock-
en då han blir ledare, sa Sören Olausson,
som underströk forskningens betydelse
för sjukvårdens utveckling och i det av-
seendet bl a efterlyste nationella föränd-
ringar ifråga om professurer.

– Är det inte dags att resa krav på
tidsbegränsade professurer. I vissa fall
är professurerna som livslånga fallskär-
mar utan krav på återbäring. 

Även Anders Milton, Läkarförbun-
dets VD, efterfrågade ökad kompetens
och en förändrad inställning bland per-
sonalen.

– Patienterna blir allt mer självstän-
diga och personalens kommunikations-
förmåga måste öka i takt med det. Che-
ferna bör se mer till den personliga
läggningen när personal anställs, och
inte bara till pappersmeriter.

För att bl a få rätt chefer vill Anders
Milton ha ett mer flexibelt lönesystem.

– Lönerna måste sättas lokalt och in-
dividuellt, de som gör ett bra jobb ska ha
lön därefter. Det kommer annars att bli
problem med att locka ungdomar till
vården i framtiden.

Direktör Anders Hagman på Lands-
tingsförbundet var av en annan åsikt:

– Det verkar tvärtom fortfarande fin-
nas ett mycket stort intresse bland ung-
domar för läkaryrket.   

– Däremot är det konstigt att man
inte tar ungdomarnas inställning som
utgångspunkt för debatten, t ex att det
inte längre är givet att ungdomar ser ett
fast arbete som det viktigaste målet.

Generationsskiftet väntas bli ett
mycket stort problem. 1980 var medel-
åldern bland vårdpersonal 32 år. 1996 är
motsvarande siffra 43–44 år. När Sun-
derbyns sjukhus mellan Luleå och Bo-
den så småningom står färdigt uppskat-
tas medelåldern bland den vårdpersonal
som flyttas dit bli en bra bit över 50 år.

Sjukvårdspersonalens andel av den
totala sysselsättningen är 6,8 procent.
Motsvarande siffra för Danmark är 4,7
procent, Storbritannien 4,6 procent och
USA 7,3 procent. Även om andelen i
USA är större än i Sverige så har USA
färre läkare (2,4 per 1 000 invånare mot
Sveriges 3,0 per 1 000 invånare).

Sjukvårdens andel är alltså hög. Men
det är tveksamt om den prioriteringen
kan försvaras i framtiden, menade bl a
Leni Björklund, ordförande i sjuk-
vårdsutredningen HSU 2000 under
slutdebatten om sjukvårdens långsikti-
ga finansiering.

Andra områden måste prioriteras 
– Hälso- och sjukvården måste inse

att det finns andra områden i samhället
som är viktiga, t ex bostäder och utbild-
ning. Satsar man inte på dessa områden
drabbas ändå sjukvården i slutändan, sa
Leni Björklund.

Effektivare sjukvård uppnås bl a ge-
nom ökad kompetens hos både patien-
ter och personal, menade professor
Kjell Asplund vid Norrlands Universi-
tetssjukhus, och tog diabetesvården
som ett exempel på ett område som i det
avseendet varit framgångsrikt. 

– Vi ska utgå från de patienter vi får
i framtiden – dvs patienter som kommer
att kräva mer. I fråga om åldringsvård
har man mest talat om kvantitet, nu
måste vi börja tala om kvalitet.

Kjell Asplund sa sig uppleva en be-
tydligt större optimism till att klara eko-
nomin bland dem som befinner sig
längre bort från själva sjukvården än
bland dem mitt i den.

– Vi är mycket mer desillusionerade.
När vi hade kris hos banker, exportföre-
tag och försäkringsbolag ryckte hela
samhället in och hjälpte till, och det
finns en moralisk dimension i att för-
vänta sig hjälp från dem som en gång
själva fick den.  

Kanske Bengt Holgersson, Lands-
tingsförbundets ordförande, tillhör de
optimister Kjell Asplund syftar på.
Bengt Holgersson menade att det finns
en vilja att hålla uppe ett ekonomiskt
tryck på hälso- och sjukvården för att få
till stånd de förändringar som är nöd-
vändiga för att anpassa verksamheten
till dagens samhälle.

– Det känns bara besvärande att vi
inte åstadkommer dessa förändringar
utan att ha den ekonomiska piskan på
oss, sa Bengt Holgersson.   

Peter Örn

Sjukvården på 2000-talet

Flexiblare lönesystem
och ökade kompetenskrav

Landstingsförbundets ordförande
Bengt Holgersson ansåg det som
besvärande att det måste till en
ekonomisk piska för att få till stånd
förändringar.
– Det enda vi kan vara säkra på inför
framtiden är att lägen av status quo i
sjukvården blir undantag, sa Bengt
Holgersson vid seminariet i Lund.


