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Landstingspolitikernas strä-
van är ökad kostnadskontroll
inom sjukvården. Ett sätt att
åstadkomma detta är att lägga
ut betalningsansvaret på vård-
enheterna. Paradoxalt nog kan
detta i stället leda till ökade kost-
nader och sänkt produktivitet. 

Hösten 1996 har det i massmedierna
diskuterats en minskad benägenhet att
skicka patienter – t ex för operation –
ifrån den egna sjukhuskliniken till an-
nan specialistklinik utanför det egna
sjukvårdsdistriktet. Handkirurgin har
nämnts som exempel.

Det kan finnas flera skäl till detta,
men sannolikt spelar det en roll att var-
je klinik har en egen budget. Remitteras
patienten utanför sjukvårdsdistriktet får
remitterande klinik i regel sedan betala
behandlingen.

Det ligger nära till hands att tro att
man inte gärna skickar ifrån sig fall för
vilka man sedan får en räkning. Det blir
då billigare för vårdgivaren att göra job-
bet själv!

Även motsatt tendens
Remissförfarande inom det egna

sjukvårdsdistriktet kan dock ha motsatt
effekt. Här kan man på den egna klini-
ken spara pengar om vård och behand-
ling av en patient övertas av en annan
klinik inom samma distrikt.

Tidigare behövde man endast tänka
på att ge patienten den bästa behand-
lingen. Nu när den behandlande enhe-
ten har en egen och alltmer stram bud-
get får doktorn emellertid även tänka på
ekonomin vid beslut om var behand-
lingen skall utföras.

När det gäller frågan om att skicka
patienter vidare eller inte finns det en
skiljelinje som nog håller på att förskju-
tas.

Även i primärvården, samt bland pri-
vata vårdgivare, finns det en tendens till

att varje vårdproducent får ett ökat be-
talningsansvar för de kostnader som oli-
ka medicinska undersökningar medför. 

Ökad ekonomisk styrning
Det finns i flera sjukvårdsdistrikt

även en klar tendens till en ekonomisk
styrning med syftet att behandlingen av
patienten skall stanna inom det egna
sjukvårdsdistriktet. Sådana ekonomis-
ka hänsynstaganden blir lätt barriärer
som knappast tjänar patientens intres-
sen. Läkaren bör alltid se patientens
problem så objektivt som möjligt.

Med ökat kostnadsansvar även för
små vårdenheter ökar risken för att vis-
sa patienter blir »olönsamma» för vård-
givarna. Denna risk blir särskilt stor för
gamla och svårt sjuka.

Samhällsekonomiskt negativt
Politiskt, och från sjukvårdshuvud-

mannen, finns det önskemål om ökad
kostnadskontroll. Det är i detta perspek-
tiv som man alltmer vill lägga ut det
ekonomiska ansvaret på vårdproducen-
ten.

Samhällsekonomiskt kan resultatet
dock bli negativt om vi ser på konse-
kvenserna av eventuell felbehandling,
underdiagnostik eller försenad diagno-
stik och behandling. Indirekt kommer
den ökande kostnadsinriktade styr-
ningen också att begränsa patientens
fria val av såväl vårdgivare som medi-
cinsk service, röntgen, laboratorieun-
dersökningar etc.

Svår balansgång
I stället borde man eftersträva att ge

patient och vårdgivare ökad ekonomisk
frihet att söka vården där denna i det ak-
tuella fallet kan anses vara bäst. Detta
kan göras t ex med avseende på olika
klinikers renommé och väntetider för
röntgen, laboratorieanalyser och opera-
tioner.

För patienten finns det förvisso rätt
till »fritt vårdsökande» inom de stora
sjukvårdsregionerna, men i regel läm-
nar patienten ansvar och initiativ till den
egna lokala vårdgivaren. 

Balansgången mellan sjukvårdspro-
duktion och kostnadseffektivitet är
mycket svår. Lägst kostnad har en vård-
producent med låg produktion. Vården

blir förstås billigare om man inte gör nå-
gonting alls...

Vem tar »Svarte Petter»?
Det finns dessutom en risk att alla

vårdgivare i syfte att hålla sin egen bud-
get suboptimerar sin egen verksamhet
genom att tänka och handla protektio-
nistiskt. Resultatet av detta kan lätt bli
att patienten bollas vidare till en annan
vårdgivare och sedan vidare till nästa,
utan att någon tar riktigt tag i problemet.
Detta kallas i England »the patient sell-
ing game».

Slututredaren – den som tar ansvaret
fullt ut – får »Svarte Petter» och får stå
för såväl ansvaret som utgiften för pati-
enten. Oftast har viktig tid förlorats för
patienten och behandlingen fördröjts.
Den totala kostnaden har blivit högre då
varje klinik under utredningsvägen ofta
har föreslagit någon ny undersökning.

Produktiviteten sjunker
I Skåne har man nyligen konstaterat

att sjukvårdsproduktionen har börjat
falla trots något ökade kostnader. Detta
kan mycket väl bero på vårdgivarens
ökade press på att klinikerna skall hålla
i de egna utgifterna. Gör man inget, då
sparar man pengar.

I slutet av 1980-talet använde sjuk-
vården knappt 10 procent av bruttona-
tionalprodukten (BNP). 1996 blir siff-
ran drygt 7 procent, alltså en bantning
med nästan 30 procent.

I EU-sammanhang innebär 7 procent
av BNP till sjukvården en ganska blyg-
sam satsning. Frågan är om sjukvården
kan bantas ytterligare utan att bli svårt
sjuk. •
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’’Balansgången mellan
sjukvårdsproduktion och
kostnadseffektivitet är myc-
ket svår. Lägst kostnad har
en vårdproducent med låg
produktion. Vården blir för-
stås billigare om man inte
gör någonting alls...’’


