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I Läkartidningen 32–33/1996 fram-
för Göran Sjönell hypotesen att priva-
tisering av primärvård med automatik
skulle medföra bland annat bättre kon-
tinuitet och tillgänglighet. 

Jag är övertygad om att Göran Sjö-
nell har rätt, när han säger att en primär-
vård byggd på kontinuitet, breda åta-
ganden, remissansvar (gatekeeping)
och en hög tillgänglighet ger en kost-
nadseffektiv totalsjukvård. Däremot
kan jag inte hitta någonting i artikeln
som säger att den numera privata Kvar-
tersakuten Matteus är effektivare än
vårdcentraler som är kvar i landstings-
drift.

Göran Sjönell jämför perioden
1992–1993 med 1994–1995. Under vå-
ren 1994 genomfördes husläkarsyste-
met i Stockholms läns landsting, under
hot om lön efter listans storlek även för
offentliganställda. Detta innebar en
ökad konkurrens och osäkerhet för
framtiden. 

Andra uppgifter minskade
Jag skulle vilja påstå att alla husläka-

re i hela Storstockholm under denna pe-
riod förbättrade sin tillgänglighet, kon-
tinuitet och produktivitet mätt i antal
patientbesök. Samtidigt sjönk deltagan-
det i vårdplaneringsgrupper, rehab-mö-
ten, arbetsgrupper, utbildning m m.

I Sydöstra sjukvårdsområdet ge-
nomförde vi omorganisationen till hus-
läkararbete (modifierat enligt Sjönells

modell) redan januari 1993. Detta gäll-
de såväl de fåtaliga privata vårdcentra-
lerna som de landstingsägda. 

Inga större förändringar skedde vå-
ren 1994 i samband med listningens ge-
nomförande, eftersom de flesta patien-
terna lyckligtvis valde husläkare efter
område. Av kvalitetsskäl behöll di-
striktssköterskorna – eller tog snart till-
baka – sitt områdesbaserade arbetssätt.
Den administrativa organisationen med
sammanhållen primärvård och vårdav-
tal med primärvårdsområden och priva-
ta vårdgivare behölls. 

Ökande produktionstal
I Sydöstra sjukvårdsområdet har

produktionstalen för landstingsanställ-
da husläkare beträffande läkarbesök/
husläkare ökat successivt, år för år, un-
der hela 1990-talet. År 1995 var siffran
2 450 besök per husläkare, okorrigerat
för tjänstledighet, BVC, administrativa
uppdrag m m, att jämföra med siffran
för Kvartersakuten Matteus: 2 600 per
heltidsarbetande husläkare och år. 

Redan före husläkarreformen var
kontinuiteten god för de grupper som
behövde det: gamla, patienter med kro-
niska åkommor m fl. Patientenkäter
därefter har visat hög kontinuitet, högst
för dessa grupper.

Avslöjande enkäter
Däremot har husläkarnas engage-

mang för utvecklingsfrågor minskat vä-
sentligt. Inför lokala varvet sänds från

facket ut enkäter, där varje läkare får
tala om vad han/hon ägnar sig åt mer än
direkt patientarbete. Jag har tidigare va-
rit imponerad av mina kollegers akti-
viteter och deltagande i projekt, arbets-
grupper, utbildningar m m. 

Vid föregående lokala varv, efter
husläkarreformen, var detta ett minne
blott. Man ägnade sig uteslutande åt pa-
tientarbete, förutom BVC och andra av
arbetsgivaren ålagda tilläggsåtaganden.
I årets enkäter kan jag skönja en viss
uppgång i intresset för utveckling.

För närvarande råder i princip re-
misstvång till landstingsdriven specia-
listvård, med anledning av dess ned-
dragna resurser. Detta innebär en åter-
gång till den gatekeeping vi hade under
1980-talet, innan den stora konkurrens-
boomen startade.

Alla varianter finns
Beträffande det breda åtagandet är

det helt och hållet en organisatorisk frå-
ga hur de s k tilläggsåtagandena läggs
ut: på det gamla sättet, dvs på respek-
tive vårdcentral enligt områdesansvar,
eller – som i husläkarsystemet – säljs ut
styckevis. I Stockholms läns landstings
olika sjukvårdsområden finns alla vari-
anter, från det där de tvångsprivatisera-
de husläkarna bara har basåtagande, till
mitt där vi arbetar med i stort sett sam-
ma organisation som före husläkarre-
formen.

Kontinuiteten beror av många fakto-
rer: övertidsarbete, arbetsorganisation,
tjänstledighet för forskning, utbildning
eller vård av barn, listans storlek, till-
läggsåtaganden, utbildningsåtagande
med AT/ST-läkare. Vid en mottagning
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’’Jag har tidigare varit
imponerad av mina kolle-
gers aktiviteter och delta-
gande i projekt, arbets-
grupper, utbildningar m m.
Vid föregående lokala varv,
efter husläkarreformen, var
detta ett minne blott.’’

IL
LU

S
T

R
A

T
IO

N
: F

O
LK

E
 N

O
R

D
LI

N
D

E
R

Kontinuitet och tillgänglighet
i primärvården är beroende av
många olika faktorer. Sannolikt
har alla husläkare i Storstock-
holm – både privata och offent-
liganställda – förbättrat sin pro-
duktivitet, mätt i antal patient-
besök. Däremot har annat blivit
lidande – både i verksamheten
och för husläkarna själva.



där läkarna arbetar heltid med övertid
utan andra uppdrag, och där man ej har
utbildningstjänster, blir naturligtvis
kontinuiteten hög. 

Ekonomi påverkar arbetssätt
Läkare är lika lite som andra yrkes-

grupper okänsliga för ekonomiska inci-
tament. Det är naturligt att arbetssättet
förändras så att det gynnar mitt företag
och min privatekonomi. 

Om min inkomst är beroende av be-
söksintäkter är det naturligt att jag ber
patienten komma på besök à 120 kronor
i stället för att hämta recept i kassan för
40 kronor, och att jag avböjer att med-
verka i rehab-möten, vårdplanerings-
grupper m m. Om min förbrukning av
medicinsk service påverkar min lön,
kan det vara naturligt att jag remitterar
till specialist utan att först ha gjort basa-
la undersökningar.

Månadslön medför naturligtvis en
risk att man inte gör sitt bästa, att man
»blir lat». Detta motverkas av patienter-
nas och kollegernas tryck, kvalitetsupp-
följning, verksamhetsmål, individuell
lönesättning m m. Månadslön ger å and-
ra sidan möjlighet att arbeta på det sätt
som tycks mest effektivt för både pati-
enten och samhället. Månadslön visar
sig ej förhindra övertid utan ersättning.

Ett högt pris
Vi vet också att den ökade kontinu-

iteten och tillgängligheten har skett till
ett högt pris för de landstingsanställda
husläkarna. Jag tror inte att priset varit
lägre för de privatanställda, där de eko-
nomiska hoten lägger sten på börda.

I rapporten »Husläkarnas arbetssitu-
ation – en intervjustudie» [1] från yr-
kesmedicinska enheten på Karolinska
sjukhuset beskriver husläkare i Stock-
holm sitt arbete som ensamarbete med
höga kvantitativa och kvalitativa krav,
dålig kontroll över arbetssituationen,
och hög bundenhet. Enligt rapporten är
också det psykiska välbefinnandet hos
framför allt kvinnliga husläkare mycket
dåligt. Många av de intervjuade läkarna
anser att de inte med bibehållen hälsa
kan fortsätta arbeta på detta sätt fram till
pensioneringen. 

När man tittar på effekterna av pri-
vatisering måste man räkna med att de
som själva tar initiativet är de högpres-
terande, med 150 procents kapacitet.
Det vore rimligare att jämföra ett områ-
de, där majoriteten husläkare övergått
till privat drift, med ett område där de
flesta är kvar inom landstingsdriven
verksamhet. 
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NEW YORK. Förändringar i
det amerikanska vårdsystemet
har lett till ökad byråkrati och
sänkta inkomster för läkarna.
Allt fler specialister väljer där-
för att skära ned sin normala
praktik för att avsätta mer tid
för kosmetiska och experimen-
tella ingrepp.

De väljer att fokusera på behand-
lingsformer som inte täcks av patienter-
nas sjukförsäkringar. Betalningen kom-
mer i stället direkt från patienternas
bankkonton.

Ekonomiskt drivs denna nya trend av
två faktorer.

För att hålla ned vårdkostnaderna
har försäkringsbolag och HMOs
(Health Maintenance Organizations)
prutat den ersättning de betalar läkare
med upp till 60 procent. Så har en plas-
tikkirurgs avgift för att rekonstruera
bröstet efter en bröstcanceroperation
fallit från 3 800 till 1 980 dollar. Opera-
tion av en förstorad prostata har fallit
från 1 400 till 600 dollar.

Medan andelen amerikaner utan
sjukförsäkring ökat dramatiskt har de
20 procenten höginkomsttagare ökat
sin inkomst med 44 procent sedan 1968
– efter inflation. Det innebär att specia-
liserade läkare har en stor patientgrupp
kapabel att betala för speciella ingrepp.

Plastikkirurgen Phillip Haeck avsa-
de sig medlemskapet i åtta HMOs när
ersättningen för hans 6–8 timmars ope-
rationer för att rekonstruera brösten på
cancerpatienter föll under 2 000 dollar.
Nu ägnar han 90 procent av sin tid åt
rent kosmetisk behandling, att ge friska
och betalande kvinnor större bröst.

Ingreppen tar två timmar och patien-
terna betalar villigt 3 800 dollar. Han
har dessutom kortat sin arbetsdag med
en timme, eftersom han inte behöver
hantera försäkringsbolagens formulär.

Ökande kundunderlag
Försäkringsbolag och HMOs vägrar

att betala för behandlingar som inte är
medicinskt nödvändiga eller som ännu
betraktas som experimentella. Men lä-
kare finner ett ökande kundunderlag för
sådana ingrepp.

Andra exempel är alla former av kos-
metiska operationer från ansiktslyft-
ningar till liposuction, avlägsnande av
tatueringar och födelsemärken. Urolo-
ger som inte är nöjda med ersättningen
för prostataoperationer övergår till in-
grepp för penisförstoring.

Ögonläkare som sett arvodet för
starroperationer halveras övergår till la-
seroperation mot närsynthet. Gyneko-
loger och förlossningsläkare erbjuder in
vitro-befruktning för 2 000 dollar per
försök.

The American Society for Repro-
ductive Medicine rapporterar att antalet
in vitro-behandlingar ökade med 76
procent mellan 1989 och 1993.

Traditionell praktik vanligast
Flertalet av USAs 650 000 läkare får

naturligtvis fortfarande huvuddelen av
sin inkomst från traditionell medicinsk
praktik, betalad av försäkringsbolag
och HMOs. Men ett ökande antal finner
också mer lukrativa nischer utanför det
normala vårdsystemet. Av landets
5 200 plastikkirurger sade förra året 40
procent att huvuddelen av deras arbete
var rent kosmetiskt. En ökning från 31
procent bara fyra år tidigare.

Gwendolyn Maxwell Davis avsluta-
de sin utbildning för bara två år sedan.
Hon koncentrerar sig helt på kosmetisk
behandling och tar 6 000 dollar för en
ansiktslyftning, 4 500 för större bröst
och lika mycket för att strama åt magen.
Hon räknar med att ta in 450 000 dollar,
drygt 3 miljoner kronor, i år.

Leif Bergström
frilansjournalist
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Ökad byråkrati och sänkta
inkomster för läkare i USA


