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– Det nuvarande sättet att be-
driva politisk styrning av sjuk-
vården är väldigt destruktivt.
Det behövs en tydlig ansvarsför-
delning, där politikerna utgör
styrelse och inte agerar som exe-
kutiva chefer.

Det säger Läkarförbundets
VD Anders Milton, expert i den
stora utredningen om hälso- och
sjukvårdens struktur och finan-
siering, HSU 2000. Frågan om
styrning av sjukvården anser
han att utredningen ska ta upp.

I november ska HSU 2000 lämna ett
delbetänkande om sjukvårdens finansi-
ering. Men någon ny och tidigare okänd
lösning för hur man ska klara sjukvår-
dens behov av resurser har utredningen
inte kunnat hitta. Utredningen får heller
inte lägga förslag om höjda skatter.

HSU 2000 tillsattes av den borgerli-
ga regeringen för att syssla med över-
gripande frågor som hur sjukvården ska
organiseras och finansieras. Efter det
senaste valet ändrades direktiven (LT
5/95). 

Några alternativa finansieringsmo-
deller eller någon annan organisation
diskuteras över huvudtaget inte. Det är
den skattefinansierade landstings-
modellen som gäller. 

Utredningen diskuterar olika förut-
sättningar som t ex sjuklighetens ut-
veckling, intäkternas utveckling och
prognoser över utgifternas utveckling
beroende på åldersfördelning och sjuk-
lighetsfördelning med flera faktorer. 

Stort underskott
Det kommande delbetänkandet in-

nehåller en genomgång av resurser och
resursåtgång inom sjukvården, inklusi-
ve kommunernas äldreomsorg. Mot
bakgrund av demografiska förändring-
ar, tänkbar utveckling inom olika sjuk-
domsfält vad gäller sjuklighet, diagnos-
tik och terapi, har utredningen kommit
fram till att det fattas resurser både inom
hälso- och sjukvården och inom den
kommunala äldreomsorgen.

Om man enbart ser till beräknade de-
mografiska förändringar ökar kraven på
resurser till sjukvården med 5–6 pro-
cent fram till 2010. Runt sekelskiftet
beräknas gapet mellan behov och resur-
ser vara störst, omkring 8 procent eller
7 miljarder kronor. Landstingen själva

hävdar dock ett gap på 12 procent eller
ca 10 miljarder kronor. Det är tveksamt
om det går att genomföra så stora be-
sparingar på tre år.

Att beräkna hur utvecklingen inom
olika sjukdomsfält, diagnostik och tera-
pi kommer att påverka kostnadsbilden
bjuder på ännu större osäkerhetsfakto-
rer än vad som är fallet på grund av den
demografiska utvecklingen.

Även för kommunerna blir gapet
störst runt sekelskiftet, 16 procent eller
8 miljarder kronor, mellan resurserna
och behoven för att klara äldreomsor-
gen. Fram till 2010 beräknas gapet öka
till 24 procent eller 12 miljarder kronor.

Svårt att sia
Men det är svårt att veta hur skatte-

underlaget kommer att utvecklas de
närmaste åren och ännu omöjligare att
gissa hur det kommer att se ut om tio till
femton år.

Dessutom är det skattestopp för
kommuner och landsting. Vissa hade
»turen» att höja strax före skattestoppet
medan andra planerade att göra strax ef-
ter. Det innebär att förutsättningarna för
ekonomin varierar. Det som idag är en
snittnivå kan vara godtagbart för sek-
torn som helhet, men för enskilda lands-

ting och kommuner kan det vara pro-
blematiskt.

– Allting beror egentligen på hur
man tror det går med samhällsekono-
min, säger Anders Milton. Men det är
näst intill omöjligt att nu veta om sjuk-
vårdens behov av resurser i framtiden
kan klaras genom fortsatta rationalise-
ringar, om det behövs ett litet tillskott
eller ett stort tillskott.

– Det är kristallkulan vi talar om, sä-
ger Anders Milton.

En väg att lösa problemet med gapet
mellan resurser och behov är att fortsät-
ta att strukturrationalisera verksamhe-
ten, dvs använda resurserna på ett bätt-
re sätt.

Stukturförändringar
– Det finns enheter i sjukvården där

rationalisering gått så långt som den kan
göra, men det finns också enheter där
man inte kommit så långt. Å andra sidan
finns det ändå en tro på att man kan än-
dra strukturen.

Det handlar om sådant som att min-
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– Politiker ska inte gå in och vara
exekutiva chefer i sjukvården. Men det
gör politikerna överlag idag på ett sätt
som är utomordentligt störande för
verksamheten, säger Anders Milton.



ska antalet akutöppna sjukvårdsinrätt-
ningar, bättre samordning mellan klini-
ker inom och mellan sjukhus och vård-
centraler, mer ändamålsenligt patient-
flöde samt att man använder bästa möj-
liga teknologi och teknik, dvs att man
sållar bort behandlingar som inte är op-
timala där man har alternativ som är
bättre.

– Det finns en tendens att plocka in
nya metoder utan att plocka bort gamla
i samma takt.

Mer att ta av
Man måste också fråga sig hur

mycket det går att rationalisera i övrig
kommunal och landstingskommunal
verksamhet. För landstingens del svarar
sjukvården för 80 procent av utgifterna.
Övrig verksamhet motsvarar över 20
miljarder kronor. 

För primärkommunerna finns förut-
om lagstadgad verksamhet frivillig
verksamhet som omfattar 17 procent,
35 miljarder kronor. 

– Tillsammans är det 55 miljarder
kronor som landsting och kommuner
använder till verksamhet som inte är av
den primära arten.

Socialstyrelsen har gjort en under-
sökning av barnomsorg som visade att
en verksamhet kunde vara dubbelt så
dyr som en annan. Den billigaste var
dessutom bäst. 

Inom sjukvården finns liknande skill-
nader. När det t ex gäller förlossnings-
vård kan det på två enheter med samma
antal förlossningar per år vara en resurs-
skillnad på 60 procent med samma re-
sultat, dvs frisk mor och friskt barn.

– Det betyder att man kan använda
resurserna mer eller mindre effektivt.

– Jag tror att man allvarligt måste
överväga om man inte skall lägga be-
sparingskrav på de 55 miljarderna i
samma storleksordning som sjukvården
gått igenom, säger Anders Milton.

– Alternativet om man inte sparar i
egen verksamhet är att man måste höja
skatten eller att kräva mer pengar av sta-
ten. 

– Betalar man så mycket skatt som vi
gör i Sverige tycker jag att man har rätt
att kräva att kärnverksamheten funge-
rar, att man åtminstone får den service
man behöver som äldre, i fråga om
barnomsorg och skola och att det socia-
la omhändertagandet fungerar.

Måste diskuteras 
– Det finns kommunal verksamhet i

bolag som inte går ihop utan kostar
skattepengar. Det betyder att kärnverk-
samheten subventionerar detta. Jag är
inte säker på att det är rätt använda
pengar. 

– Vi måste kräva en seriös diskus-
sion med politikerna om detta. Det
räcker inte att säga att det är viktig verk-

samhet utan man måste jämföra med
annan  verksamhet som sjukvård och
skolor. Och då är kärnverksamheten
viktigare. Det andra kan bedrivas i an-
nan regi.

På grund av ökade kostnader och
minskade intäkter behöver alltså lands-
tingen spara ytterligare ca 10 miljarder
kronor.

– Även om landstingen kan klara sig
med mindre resurser är kanske genom-
förandetakten, hastigheten på neddrag-
ningarna så stor att det kommer att för-
orsaka kvalitativa problem. Det finns en
överbryggnadsproblematik som är svår.

Det kan heller inte uteslutas att till-
gängligheten blir avsevärt sämre genom
ransonering i form av t ex köer. 

Samverkan mellan olika sektorer
prövas på försök på vissa håll. Men det
finns inga regler som medför att sjuk-
vården i sin planering måste ta hänsyn
till vad ökade köer t ex betyder i högre
kostnader för sjukförsäkringen. 

Utveckling påverkar behovet
Anders Milton påpekar också att det

är svårt att veta vad den medicinska ut-
vecklingen kommer att få för konse-
kvenser för behovet av resurser och för
hur sjukvården bäst organiseras. 

De stora sprången i medicinsk ut-
veckling har hittills inte kunnat förut-
ses. Går man 15 år tillbaka i tiden kun-
de t ex ingen förutse dagens magsårsbe-
handling med Losec eller utvecklingen
av operationstekniken.

Anders Milton anser att man i da-
gens läge först av allt måste se på vad
sjukvården ska vara till för.

– Sjukvården är enbart till för att fö-
rebygga, diagnostisera när det behövs
och behandla när det behövs. 

– Däremot ska sjukvården inte vara
en arbetsmarknadsregulator. Den ska
inte utnyttjas som i regionalpolitiken.
Det ska inte läggas på andra samhälls-
funktioner på sjukvården därför att då
blir det alltid kollisioner mellan sjuk-
vårdens, patienternas,  intressen och de
andra frågorna.

– När sjukvården nu används som en
arbetsmarknadsregulator och ska be-
hålla anställda är detta inte till gagn för
patienterna.

Det andra Anders Milton anser att
man måste göra, när vi nu har en poli-
tiskt styrd sjukvård, är att fundera över
vilken roll politikerna ska  ha. Ska poli-
tikerna vara konsument- eller produ-
centföreträdare? Idag är de producent-
företrädare. 

Anders Milton menar att det är na-
turligt att det är så. Politikerna har gjort
stora investeringar och har tusentals an-
ställda man är bundna vid via kollektiv-
avtal. Samtidigt påstår politikerna att de
företräder patienterna, är konsumentfö-
reträdare.

– Jag anser att man måste bestämma
sig för en linje. De sätta målen för sjuk-
vårdens verksamhet, tilldela resurserna
och sedan kontrollera hur och med vil-
ken kvalitet sjukvården når målet.

– Det är en klassisk styrelsefunktion.
De ska inte gå in och vara exekutiva
chefer. Men det gör politikerna överlag
idag på ett sätt som är utomordentligt
störande för verksamheten.

Omöjligt ledarskap
– Det leder till att både cheferna

inom sjukvården och medarbetarna i
övrigt känner frustration. Vad de än gör
går politikerna in och hittar på något an-
nat och desavouerar cheferna. Det leder
till att man får ett omöjligt ledarskap i
sjukvården.

Det finns t ex exempel på hur direk-
tionsordföranden tagit över anställ-
ningsfrågorna och bestämmer vilka lä-
kare, sjuksköterskor och undersköters-
kor som ska anställas.

– Det tycker jag att vi som statlig ut-
redning kunde ha synpunkter på. Och
det räcker inte att svara att det är en del
av den kommunala demokratin. När det
gäller den kommunala demokratin och
självstyret går staten in och bestämmer
att man ska skicka pengar mellan kom-
muner och landsting och då tycker inte
jag att man kan prata om kommunalt
självstyre.

Anders Milton hoppas alltså att ut-
redningen kommer att lägga synpunkter
på vilken roll sjukvården ska ha och vil-
ken politikerna ska ha i sjukvården,
men också vilken roll andra producen-
ter i sjukvården, dvs den privata vården,
ska ha.

Inget krav på egen regi
– Man ska komma ihåg att Hälso-

och sjukvårdslagen säger att kommu-
nerna ska se till att medborgarna får
sjukvård. Men det finns inget krav på att
landstingen måste bedriva den i egen
regi. 

– Därför skulle politikerna mycket
väl kunna vara konsumentföreträdare
och se till att skattekronorna används på
ett effektivt och bra sätt. Det kan betyda
att man har egen verksamhet eller att
någon annan producerar sjukvården.

– Om vi skulle få diskutera rollen
och kunde komma fram till en tydlig an-
svarsfördelning, att politikerna är sty-
relse och inte exekutiva chefer, inte
tjänstemän.

– Då tror jag vi skulle kunna få till-
baka den entusiasm, uppfinningsrike-
dom och initiativkraft som finns hos
dem som  arbetar i sjukvården. Men
idag känner många att  det är menings-
löst, säger Anders Milton. 

Utredningen som helhet ska vara
klar i april 1997.

Kristina Johnson
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