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Svensk sjukvård genomgår för
närvarande stora påfrestningar. Ord
som »nedmontering» och »slakt»
blir allt vanligare i tidningsledare
och insändarspalter. Såväl patienter
och anhöriga som sjukvårdsanställ-
da klagar över köer och andra brister
i vården.

»Gränsen är nådd, känner man
nog på de flesta håll», svarar social-
minister Margot Wallström i en tid-
ningsintervju på frågan om det går
att spara mer i vården. Inrikesminis-
ter Jörgen Andersson har för sin del
deklarerat att kommuner och lands-
ting kan räkna med mera pengar de
närmaste åren – för att kunna syssel-
sätta fler.

Inom Landstingsförbundets sty-
relse diskuterar man enligt uppgift
en »individuell sjukvårdsavgift», för
att ta till vara folks villighet att »be-
tala mer för vården». Permanentning
av den s k värnskatten som en vård-
skatt alternativt höjd landstingsskatt
är andra förslag i debatten.

Ökade resurser räknat i såväl
pengar som personal är – med myc-
ket få undantag – det genomgående
kravet bland sjukvårdsdebattörerna.
Och det är inte omöjligt att vi kom-
mit till vägs ände när det gäller spa-
randet – åtminstone om det innebär
nedskärningar och andra ingrepp
inom ramen för nuvarande sjuk-
vårdsorganisation.

Rationaliseringsarbetet har av po-
litikerna bedrivits snabbt och ofta
obetänkt, utan ordentliga konse-
kvensutredningar och utan hörande
av vårdens professionella. På kort
sikt kan det därför vara nödvändigt
med mera pengar, för att klara ut den
oreda som felaktiga fördelningsbe-
slut orsakat.

Varifrån skall pengarna tas?
Det är närmast förvånande att så
många går i fällan att diskutera skat-

te- och/eller avgiftshöjningar för att
klara sjukvården, så länge som stora
delar av de skatter och avgifter som
man påstår är avsedda för »vård» går
till helt andra ändamål:

Landstingsskatten, som många
ser som sin »sjukvårdsförsäkring»,
används ingalunda bara till vård.
Men det mest flagranta exemplet är
ändå sjukförsäkringsavgiften – mer
än hälften av de ca 70 miljarderna an-
vänds till helt andra saker än sjukför-
säkring.

Innan man börjar resonera om nya
höjningar av olika pålagor är det så-
ledes rimligt att staten och landsting-
en låter vårdsektorn få de medel som
faktiskt reserverats för denna. Da-
gens sätt att omfördela medlen kan
sägas vara på gränsen till lurendreje-
ri mot skattebetalarna.

Om sjukvården får mera peng-
ar är det emellertid också mycket vä-
sentligt att diskutera hur medlen bör
användas. Det är oroande när vissa
statsråd uteslutande tycks vara in-
tresserade av den möjliga sysselsätt-
ningseffekt som en resursförstärk-
ning kan ge upphov till. 

Trots allt är det vårdsektorns in-
tressen man måste ha för ögonen –
hur man skapar en ändamålsenlig,
kostnadseffektiv och kvalitetsinrik-
tad organisation som kan tillgodose
patienternas medicinska behov. Så-
dant riskerar att komma i bakgrun-
den om man betraktar sjukvården en-
bart som ett arbetsmarknadspolitiskt
instrument.

I internationell jämförelse ligger
den svenska sjukvårdens personal-
täthet inte illa till, och sett till läkar-
och sjuksköterskebemanningen har
denna inte minskat under senare år.
Bl a kortare vårdtider och moderna-
re vårdteknik har dock minskat be-
hovet av korttidsutbildad personal,
och det är också där som minskning-
en ägt rum.

Från sjukvårdens synpunkt kan
man troligen använda nya resurser
bättre än till att öka personaltätheten.
Det är dags att minska den byråkra-
tiska styrningen, att släppa loss krea-
tiviteten ute i verksamheten och ge
sjukhusen en ökad frihet att finna nya
system för vårdarbetet.

DNs chefredaktör Hans Berg-
ström skriver mycket klokt: »För-
modligen vore det mycket bättre att
minska personalen, höja lönen för
dem som är kvar, anslå mer pengar
till verksamhet och investeringar
samt upprätta en organisation som
fungerar internt (mer självständiga
sjukhus à la Sankt Göran...)»

Kort sagt: blir det ökade resurser
bör de användas till en fortsatt strä-
van mot rationellare system – kom-
petensutveckling, ny teknik, kvali-
tetsarbete osv. Inte minst kan det be-
hövas nya anslagsmetoder och löne-
principer som premierar de enheter
som är effektiva och de individer
som bidrar till detta.

Det är hög tid för läkarkåren att
engagera sig i debatten om hur resur-
serna används inom sjukvården. Det
kunde t ex diskuteras om inte många
läkare skulle kunna prioritera upp
patientarbetet mera än idag.

En rad faktorer har lett till ett ökat
pappersvändande för allt fler läkare,
även utan chefsställning – nya re-
cept- och intygsblanketter, vårdpro-
gram, läkemedelslistor, sammanträ-
den etc. Hur kan man på nytt förstär-
ka den patient–läkarerelation som
professionen alltid har hävdat vara
sin huvuduppgift?

Det är önskvärt att läkarkåren tar
initiativet i utvecklingsprocessen.
Läkarna måste utvärdera sin roll i da-
gens bristsystem och även formulera
strategier för det nödvändiga för-
ändringsarbetet. Då kanske vi ändå
med tiden kan tala om en »god ny
vård». •

GOD NY VÅRD!?
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