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Monopol och stordrift är någ-
ra av de största svagheterna
med dagens landstingsstyrda
sjukvårdssystem. Landstingen
borde renodla sin roll till att bli
patienternas företrädare som
beställare och kontrollanter av
kvaliteten. Själva driften av
sjukvården kan skötas effekti-
vare av t ex stiftelser och privata
entreprenörer. 

Nils Brage Nordlander har i Läkar-
tidningen 39/96 tagit upp diskussion
om landstingen längre behövs [1]. Han
redogör där väsentligen för den histo-
riska utvecklingen av landstingens
verksamhet och vilka konsekvenser det
medfört. Det finns dock i landstingets
verksamhet ett strukturellt ledarskaps-
problem, vilket även bör diskuteras.

Hälso- och sjukvårdslagen har ålagt
landstingen att erbjuda medborgarna
god hälsa och vård på lika villkor. Det är
dock uppenbart att landstingen idag har
stora problem att infria dessa krav och
medborgarnas förväntningar. Krisen är
inte enbart en ekonomisk kris, utan i be-
tydande grad även en konsekvens av det
sätt som driften av sjukvården organise-
rats på.

Det mest grundläggande problemet
är att landstingen verkar inom den skyd-
dade verksamhet som ett monopol med-
för. Det innebär, med all erfarenhet från
planhushållning, att verksamheten blir
byråkratisk och osmidig, samt förkvä-
ver alternativa handlingssätt. 

Den som arbetar i sådan organisation
upplever att man arbetar mycket hårt,
och man har ofta svårt att förstå att det
kan finnas andra såväl enklare, bättre
som billigare arbetssätt än det rådande.

Föråldrad syn
Landstingens verksamhet är utfor-

mad efter en äldre syn på stordriftens

fördelar. Även om det i vissa  fall kan
finnas fördelar med stordrift inom sjuk-
vården, så kan verksamheten organise-
ras på olika sätt.

En enda organisation i form av
landsting kan inte värdera och tillgodo-
se olika bra möjligheter, utan förkväver
entusiasm och engagemang. Stordriften
blir därför i stället en starkt hämmande
faktor som krånglar till vardagen och
fördyrar verksamheten.

Har politiker
högre moral?
Ett politiskt argument till dagens

sjukvårdsmonopol är att en samhälls-
styrd verksamhet skulle vara mer mora-
liskt högtstående än annan verksamhet.
Självklart måste man vara uppmärksam
på avarter av oskälig privat ekonomisk
vinning.

Likväl talar mycket för att sjukvår-
dens personal, som möter och står den
vårdsökande allmänheten nära i varda-
gen, engagerar sig mer i den sjukes situ-
ation än de mera avlägsna administratö-
rerna och politikerna. Att sjukvårdens
personal plötsligt skulle få sämre moral
i annan verksamhet än landstingets
framstår som ogrundat.

Problemet med att landstinget både
producerar sjukvård och har det lagliga
ansvaret för den ger upphov till en in-
byggd konflikt. I varje relation mellan
en uppdragsgivare (kund) och en utfö-
rare (leverantör) skall alltid finnas ett
sunt ifrågasättande av hur man tillsam-
mans kan komma fram till ett bra resul-
tat. Om kunden och leverantören är den-
samma tas den kritiska analysen bort,
och många ovidkommande intressen
kan i stället få spelrum. 

Exempelvis kan man skydda sin
verksamhet och gå i försvar för dåligt
skött arbete, man kan värna om egen
sysselsättning trots att annan som är
både billigare och bättre står till buds.
Det finns otaliga exempel på sådan svå-
gerpolitik.

Resurser kan
förvaltas bättre
Med alla de principiella problem

som skisserats ovan är det sammantaget
närmast anmärkningsvärt att sjukvår-
den har fungerat så bra som den gjort.

Den enda förklaringen kan vara att ar-
betet bedrivits av en mycket engagerad
personal. 

Men nu verkar systemet ha nått vägs
ände, och många som arbetar inom
sjukvården sviktar under sina arbetsför-
hållanden. Det är därför angeläget att ta
i bruk organisationsformer som erfaren-
hetsmässigt medför att de till buds stå-
ende medlen förvaltas bättre.

Man kan inte enkelt överföra nä-
ringslivets sätt att arbeta på sjukvården,
där det finns många svåra värdemässiga
och etiska avvägningsproblem som inte
kan mätas i pengar. Men vad säger att
landstingstjänstemän och politiker bätt-
re kan göra dessa avvägningar än sjuk-
vårdens egen personal?

Bara kostnadssidan
beaktas
Förutsättningen för all verksamhet

styrs av de ekonomiska resurser som
står till buds. Landstingens huvudsakli-
ga inkomst är landstingsskatt. Patient-
avgifter utgör en försvinnande liten del. 

Följden av detta är att själva patient-
vården blott betraktas som en kostnad
för landstinget. Ju mer man arbetar, des-
to större blir kostnaden. Det ekono-
miskt konsekventa sättet att agera vid
problem i ett sådant system är att mins-
ka kostnaderna, dvs reducera verksam-
heten. 

Inom näringslivet försöker man i
motsvarande situation att öka inkoms-
terna genom bättre och effektivare verk-
samhet och genom att erbjuda efterfrå-
gade tjänster i konkurrens med andra
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’’Det är entreprenörens
särart att kunna forma de
nya alternativen. Entrepre-
nörer har dock nästan
oöverstigliga svårigheter
med att testa sina idéer mot
ett planhushållningsmono-
pol. Många läkare som för-
sökt sig på det är pinsamt
medvetna om detta.’’



företag. Men denna mekanism är satt ur
spel inom nuvarande sjukvård.

En följd av sjukvårdens ekonomiska
system är att en läkare eller klinik inte
ges möjlighet till att genom egna fria
initiativ utveckla sin verksamhet. I stäl-
let tvingas man att bevaka sina intressen
genom sammanträden, protestaktioner
etc för att behålla sin del av givna eko-
nomiska ramar. 

Detta medför revirstrider och vakt-
slående om respektive intresseområden
på ett sätt som är kontraproduktivt för
hela organisationen. Personalen känner
av detta som att arbetet är tungt och att
arbetsgivaren  inte uppskattar arbetet.

En ny roll
för landstingen
Den mest grundläggande föränd-

ringen av nuvarande förhållanden borde
vara att landstingen tar som sin uppgift
att definiera allmänhetens behov av
sjukvård och formulera den på ett så-
dant sätt att den tillvaratar sjuka och
svagas behov. Kravspecifikationen bör
man överlämna till de andra verksam-
heter som utför själva arbetet. 

Landstinget skall anvisa de ekono-
miska ramarna, göra upphandlingen

med sjukhus, läkare etc. Politikerna bör
vidare kontrollera att vårdgivarna gör
ett kvalitativt och kvantitativt bra arbe-
te samt följa utvecklingen av alternativa
möjligheter till att förbättra verksamhe-
ten. 

Det innebär att sjukhus bör drivas
under andra organisatoriska former än
idag, förslagsvis som stiftelser eller ak-
tiebolag. Läkare i öppen vård skall nor-
malt arbeta i egen regi, i gruppverksam-
het eller i bolagsformer som exempelvis
Praktikertjänst. Exempel på liknande
sjukvårdssystem finns i Holland, där
sjukhus drivs som fristående stiftelser. 

Den öppna vårdens läkare skulle då
kunna utnyttja småskalighetens förde-
lar med lokal anpassning till vad de kan
erbjuda och vad patienter behöver. En-
gagemang och därtill hörande utveck-
ling ges därvid goda förutsättningar. 

Det är entreprenörens särart att kun-
na forma de nya alternativen. Entrepre-
nörer har dock nästan oöverstigliga svå-
righeter med att testa sina idéer mot ett
planhushållningsmonopol. Många lä-
kare som försökt sig på det är pinsamt
medvetna om detta. Det gäller även pri-
vat sjukvård, som på det ena eller andra
sättet är uppknuten till landstingets

verksamhet och regleras med många
begränsningar.

Inte problemfritt
Naturligtvis uppstår det många pro-

blem i inledningsfasen av en ny lands-
tingsroll enligt den skisserade model-
len. Enstaka landsting är så små att de
bara har ett sjukhus, regionsjukhusen
och undervisningssjukhusen har sina
speciella krav och förutsättningar och
viss verksamhet kan kanske vara
olämplig att avyttra, exempelvis rätts-
obduktioner. 

Pessimisten kan anföra att de svagas-
te och mest hjälplösa inte får bra vård i
ett sådant system. USA brukar anföras
som ett skräckexempel. Garantin mot
att sådana systemfel skall uppstå är
dock att landstingens kompetens skall
vara att utöva och ansvara för såväl be-
ställar- som kontrollfunktionen. 

Ingenting motsäger att landstinget i
den uppgiften skulle vara sämre på att
bevaka de svagares intressen än idag.
Tvärtom kan landstinget i det föreslag-
na systemet agera friare och kraftfulla-
re mot brister, när man inte som i dag
behöver  försvara dem.

Naturlig samverkan
En annan tänkbar invändning är att

man inte får samverkan inom sjukvår-
den. Men samverkan, även över läns-
gränserna, kommer att växa fram som
en naturlig följd av att man behöver
varandras kompetens – inte för att man
tvingas samarbeta därför att man har
samma arbetsgivare. Även här kan man
emotse en stimulerande utveckling.

En grundläggande förutsättning för
att den skisserade sjukvårdsorganisa-
tionen skall fungera bra är att beställa-
ren, dvs landstinget, inte får ha någon
egen konkurrerande verksamhet. Led-
ningen för sjukvårdsdriften måste na-
turligtvis stå helt fri från landstinget.
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Jag kan instämma i Bengt Johans-
sons förslag att öka entreprenörskapet
inom sjukvården. Det var också inne-
börden i min förra artikel. I linje med
det bör man återföra de pengar som flyt-
tades till landstingen från försäkrings-
kassan och som gav huvudmännen en
orimlig makt över privatläkarna.

För att gynna de landstingsanställda
läkarna har Uppsala läns landsting väg-
rat ersättningsetablering för tre privat-
praktiserande invärtesmedicinare, som
av det okloka riksdagsbeslutet nu vid 65
års ålder tvingats sluta sin praktik. Det-
ta sker till förtvivlan för många patien-
ter, som i många år haft sin välkända
specialistläkare som sin trygghet i livet.

De hänvisas nu till Akademiska
sjukhusets specialistmottagningar med
deras långa väntetider och bristande
kontinuitet i vården. I stället för att vara
mera moraliskt högtstående ställde den
samhällsstyrda verksamheten fler sjuka
människor i kö.

Den olyckliga s k 7-kronorsrefor-
men, som avskaffade sjukhusläkarnas
privatmottagningar, närmast halverade
ju den tillgängliga specialistläkartiden.
Entreprenörsandan fick dock ett litet
andningshål när man införde presta-
tionsersättning för t ex höftledsopera-

tioner och därmed snabbt avverkade de
långa väntelistorna.

Oklart recept
Bengt Johansson har rätt i att varje

patient är en ekonomisk belastning för
landstingen, vilket motverkar en pro-
duktionsökning. Det framgår emeller-
tid inte vilket hans recept mot detta är.
Jag menar att det vore bättre att lägga
beställar- och betalningsfunktionen på
försäkringskassan, alternativt flera kon-
kurrerande försäkringsbolag.

Den enskildes landstingsskatt skulle
då ersättas av en solidarisk försäkrings-
avgift, som kanske i analogi med det
nya pensionssystemet till en mindre del
kan vara den enskildes angelägenhet.
Då slipper man alla bekymmer med
länsgränser.

Sjukhus i stiftelse- eller bolagsregi,
privatpraktiker som husläkare och sjuk-
husspecialister, solidariskt betalnings-
ansvar i försäkringsform, kvalitetskon-
troll genom Socialstyrelsen eller SBU –
då behöver vi inga landsting med dyr
byråkrati och inget kostsamt Lands-
tingsförbund.

Nils Brage Nordlander
f d landstingsordförande
Uppsala

Kommentar

Bort med landstingsmonopolet!


