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Slutkörd sjukvårdspersonal och pa-
tienter i väntan på vård fick på DNs de-
battsida en märklig julklapp av Läkar-
förbundets VD Anders Milton. Vårdens
stora problem är inte bristen på perso-
nal, hävdade han. Den svenska sjukvår-
dens verkliga bekymmer är att vi har för
många läkare, ansåg Anders Milton till-
sammans med Bo Södersten, fd profes-
sor i nationalekonomi. Lösningen på
vårdproblemen är helt enkelt att minska
antalet läkare och att höja lönerna för de
framgångsrika.

Det är i sig inte något fel att Läkar-
förbundets VD samskriver med en
kontroversiell debattör av Söderstens
typ. Men då måste också – om Läkar-
förbundet ska ha trovärdighet – artikeln
vara saklig och balanserad. Tyvärr har
nu Milton genom sitt tilltag sällat sig till
skaran av verklighetsförenklare på ett
uppseendeväckande sätt. 

Miltons–Söderstens inlägg är ett eko
från sjukvårdsdebatten 1989–1991.
Återigen påstås att sjukvården tillhör
den planekonomiska delen av vår eko-
nomi, att effektiviseringar inom den of-
fentliga vården leder till »slack i syste-
met» och »för stor kostym» och att vår-
den utan problem ytterligare kan ratio-
naliseras.

För att göra dessa obevisade påståen-
den troliga används statistik i rent vilse-
ledande syfte.

Ökande ineffektivitet?
Det är visserligen sant att antalet

sjuksköterskor och läkare två- till tre-
dubblats på ett kvarts sekel. Milton–Sö-
dersten menar att denna utveckling i sig
är ett uttryck för ökande ineffektivitet,
men det är gravt missvisande. 

Faktum är att personal- och kompe-
tenstillväxten i svensk sjukvård – lik-
som i de flesta andra industrialiserade
länder – i första hand speglar ett sam-
hälleligt val: att sjuka inte längre mot
sin vilja eller till priset av ofrihet för
barnen ska behöva vårdas hemma, att
alla medborgare ska få del av behand-
lingsmöjligheterna till följd av den me-
dicinska kunskapsutvecklingen, att den
svenska befolkningen åldrats, att urba-
nisering och flyktingtillströmning gett
ökade medicinska problem osv.

En svensk 80-åring utnyttjar 10
gånger mer sjukhusvård än en 65-åring.
Bara under det senaste decenniet har vi
fått 100 000 fler personer över 80 år.
Idag vårdas också de äldsta på dyrbara
intensivvårdsplatser när så behövs, dia-
lys och kranskärlsoperationer är rutin-
åtgärder långt upp i åldrarna, 80–85-
åringar får nya höft- och knäleder. Allt
detta var otänkbart bara för 10–15 år se-
dan – och det kräver fler läkare och fler
sjuksköterskor.

Bättre arbetsmiljö
förtigs
Personaltillväxten speglar också för-

bättrade arbetsvillkor för de sjukvårds-
anställda. Kanske Bo Södersten dröm-
mer om forna tiders sjuksköterskor,
som hade eget rum i anslutning till sin
vårdavdelning för att vara tillgängliga
dygnet runt. 

Men att Milton inte nämner bättre ar-
betsvillkor som en positiv utveckling,
som delvis förklarar läkartillväxten –
det måste hos allmänheten endast väcka
frågan om vilka märkliga fackliga leda-
re Läkarförbundet håller sig med.

I varje fall torde de sjuka uppskatta
utvecklingen efter 1970. Att läkarna
blivit så många fler innebär ju att utvi-
lade hjärnor kan fatta kloka beslut, och

att operatörer inte längre varit jour dygn
i sträck innan skalpellen sätts i patien-
ten. 

Varför påpekas inte dessa fakta i
DN? Eller finns det i Läkarförbundet
krafter för att försämra läkarnas arbets-
villkor, t ex vad gäller arbetstidslagen,
utan att detta mullvadsarbete speglas i
Läkartidningens spalter?

Föregriper
diskussion
Hur ser förbundsledningen på läkar-

tillväxten i perspektivet av att en inte
obetydlig del av läkarkåren arbetar del-
tid? Enligt enkäter beror detta ofta på att
läkare inte orkar med den takt, som re-
dan drivits upp genom senare års bespa-
ringar och »effektiviseringar», och inte
på »slack i systemet» eller ineffekti-
vitet. 

Att det behövs en diskussion om
framtidens läkartäthet är en sak, men
att Läkarförbundets VD föregriper det-
ta och offentligt hävdar att läkarantalet
idag är för stort och bör minskas – det
är minst sagt uppseendeväckande. Vil-
ket beslut i förbundet stödjer sig Milton
på?

Vad gäller primärvården framhåller
distriktsläkarnas organisationer att nor-
men bör vara en allmänläkare per 1 500
invånare om primärvården ska kunna
leva upp till ålagda uppgifter. Det pågår
idag en utbränning av nära nog en gene-
ration allmänläkare. Speglar Miltons
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utspel uppfattningen inom styrelserna
för DLF och SFAM? 

Vad görs vid läkarbesöken?
Milton–Södersten ställer personal-

tillväxten i sjukvården mot antalet lä-
karbesök i Sverige. De insinuerar att
svensk vård skulle vara mindre effektiv
genom att vi har färre läkarbesök per in-
vånare än andra västeuropeiska länder.
Men det väsentliga är ju inte antalet be-
sök utan vad som görs vid besöken.

Att patienten får tillräcklig tid vid
konsultationen, att läkarbesöket tar upp
flera av de problem som bekymrar, att
läkaren eftersträvar att väga in också
psykiska och sociala faktorer, att kva-
liteten vid besöket är hög genom ade-
kvat provtagning och noggrann journal-
dokumentation – allt detta är viktiga
faktorer.

Det är beklagligt att Anders Milton
inte ställer sig bakom dessa tidskrävan-
de kvalitetsaspekter på mötet mellan lä-
kare och patient utan i stället förordar
itererade snabbkonsultationer.

Kvalitet förutsätter mer personal
Ökad kvalitet i omhändertagandet av

patienter kostar tid – och därmed fler
läkare och övrig personal. På 1960-talet
hann t ex en normalkirurg på en timme
avverka 6–10 kvinnor som sökte för
knutor i bröstet. Konsultationen gick på
5–6 minuter, inklusive bröst- och axill-
palpation.

Idag har alla kvinnor med knuta i
bröstet rätt att få genomgå mammo-
grafi, cytologisk provtagning och sam-
tal/klinisk undersökning. Kvinnans
möjlighet att klara av både en benign
och en malign diagnos är väsentligt
gynnsammare, liksom resultaten. Men
med Miltons–Söderstens effektivitets-
mått måste dagens bröstsjukvård vara
förfärlig – det går ju åt tre gånger fler
läkare!

Den engelske allmänläkaren har 8
minuter per patient och kan ofta bara
göra summariska undersökningar. Den
tyske dito ser ofta sina blodtryckspati-
enter på kortbesök en gång i månaden,
en uppgift som i Sverige minst lika bra –
och till lägre kostnad – sköts av di-
striktssköterskan 1–2 gånger om året.

Även om dessa sjukvårdssystem
uppfyller Miltons–Söderstens dröm-
bild av läkarvård med »hög produkti-
vitet» måste väl i ärlighetens namn även
nackdelarna framhållas. Finns det över
huvud taget något ställningstagande i
Läkarförbundet om hur medicinsk än-
damålsenlig mottagningsverksamhet
ska bedrivas?

Köp/sälj ett fiasko
Företrädarna för sjukvårdens mark-

nadsanpassning – till vilka Milton och
Södersten hör – har sedan länge lovat

att köp/sälj-systemen i sjukvården skul-
le eliminera köerna och sanera lands-
tingens ekonomi. Så har det tyvärr inte
blivit.

Det tydligaste exemplet är Stock-
holmsmodellens haveri, som i framti-
den kommer att ge människorna i hu-
vudstadsområdet försämrad sjukvård
bl a genom nedläggning av två väl-
fungerande, billiga akutsjukhus.

Många landsting som inte fallit för
marknadsanpassningens locktoner har
idag en sundare finansiell situation. De
har kunnat korta köer, minska vårdtider,
införa dagsjukvård och effektivisera or-
ganisationen utan att drabbas av köp-
och säljsystemens avigsidor. 

Milton–Södersten överdriver i DN
grovt det ekonomiska incitamentets roll
för att utveckla en organisation, och de
visar inte på något sätt att höjda läkarlö-
ner automatiskt leder till bättre patient-
vård. Att Södersten är en rabiat hatare
av offentliga välfärdssystem är väl känt.

Men trots allt – flertalet av Miltons
medlemmar arbetar inom offentlig
vård, och många, kanske en majoritet,
är lojala till det sjukvårdssystem de ar-
betar i. Det är därför till skada att Läkar-
förbundets VD inte bemödar sig om en
mer balanserad syn, när han offentligt
diskuterar organisatoriska experiment i
svensk sjukvård.

Åldrad ammunition
Milton–Södersten hämtar sin am-

munition ur bl a finansdepartementets
gamla ESO-studier, som beskrev
att produktiviteten i sjukvården
1960–1980 sjunkit med 3 procent och
1980–1990 med 1 procent. Men först i
mitten av 1990-talet, när skadan till stor
del redan skett genom halsbrytande om-
organisationer i vården, har ESO tittat
närmare på hur produktivitet och kva-
litet förändrats.

Denna kvalitativa analys är nödvän-
dig om man inte bara ska använda för-
enklade produktivitetsmått som t ex an-
talet läkarbesök, utan också granska det
medicinska innehållet. Då får man fram
en helt annan bild.

Det är SBU (Statens beredning för
utvärdering av medicinsk metodik) som
gett statskontoret och ESO det nya un-
derlaget. Men SBU har också utvidgat
arbetet till en mer utförlig medicinsk
rapport (nr 124). 

Efter en genomgång av den medi-
cinska utvecklingen under 30 år drar
nestorn i svensk medicin, professor
Lars Werkö, slutsatsen att »de ökade re-
surserna som satsats på sjukvården i de
flesta fall ger mycket god utdelning i
form av bättre hälsa, längre liv och bätt-
re livskvalitet». 

Vidare skriver Werkö att »det sam-
manlagda resultatet ger emellertid un-
derlag för att man med gott samvete kan

påstå att de satsningar som gjorts inom
sjukvården också gett god utdelning för
pengarna».

Det kunde ha varit annorlunda
Tänk om det hade varit Werkös och

SBUs slutsats som hade presenterats
som »sanningen om sjukvården» vid
1980-talets slut, och inte ESOs ideolo-
giska stuvning, som nu i DN serverats
efter nytt uppkok. Då hade sannolikt
den svenska hälso- och sjukvården sett
annorlunda ut idag och kanske dispone-
rat någon procent mer av BNP i stället
för att som nu ligga i OECD-ligans
gärdsgårdsserie.

Vi beklagar att Anders Milton och
Läkarförbundet inte är en spjutspets i
samhällsdebatten för att säkra sjukvår-
dens viktiga resursandel av BNP. Vi be-
klagar att Milton tillsammans med Bo
Södersten uppträder som förespråkare
för det offentliga sjukvårds- och väl-
färdssystemets nedmontering.

Vi beklagar att Milton i DN-artikeln
får propagera för att läkarna ska göras
till en bristvara. För den reflekterande
tidningsläsaren är detta ett lätt genom-
skådat särintresse, som bara kommer att
slå tillbaka på läkarna själva när de i
framtiden ska försöka förbättra sina
villkor. •

Anders Milton replikerar på sidan
315.

Läkarförbundets centralstyrelse
kommer att svara på dessa inlägg så
snart det är möjligt med hänsyn till sam-
manträdesprogrammet.

Red
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Sjukvården i Sverige har på grund av
den ekonomiska stagnationen och den
därmed sammanhängande höga arbets-
lösheten tvingats till stora nedskärning-
ar, som inneburit personalminskningar
och längre köer och i vissa fall försäm-
rad vård för patienterna. De ekonomis-
ka prognoserna visar tyvärr inte på en
tillräcklig uppgång i ekonomin, varför
vi med stor sannolikhet kan se fram
emot ytterligare neddragningar under
de närmaste två, tre åren.

Vi har emellertid i Sverige jämförel-
sevis gott om både läkare, sjuksköters-
kor och andra kvalificerade yrkesutöva-
re. Vad jag försöker säga i DN-artikeln
är att jag tror att man med den intellek-
tuella och mänskliga kapacitet som
finns inom sjukvården skulle kunna
göra mer för patienterna än man gör
idag, om sjukvården kunde organiseras
på ett bättre sätt.

Självklart utesluter detta inte att vi
från läkarkårens sida idag eller i en snar
framtid måste slåss för att mer av lands-
tingens och den offentliga sektorns re-
surser används till hälso- och sjukvård.
Av landstingsskatten går cirka 80–85
procent till hälso- och sjukvård. Det är
mycket rimligt att kräva att hälso- och
sjukvårdens andel borde höjas. Till sta-
ten inbetalas ungefär 70 miljarder kro-
nor om året i sjukförsäkringsavgifter.
Bara drygt 20 miljarder används för det-
ta ändamål, resten är skatteintäkter som
tas in under falsk flagg.

Pengar som staten tar in under rubri-
ken sjukförsäkring skall naturligtvis
också gå till vården eller patienterna. Al-
ternativet är att man sänker skattetryck-
et eller säger som det är, att man behöver
pengarna som budgetförstärkning.

Organisationen knappast optimal
Emellertid måste vi använda de re-

surser som står till förfogande så bra
som möjligt, och det är enligt min upp-
fattning svårt att a priori tro att den or-
ganisation som vi för tillfället har i den
svenska sjukvården är så optimal att
inga förbättringar kan göras.

Tvärtom tror jag att det är relativt
okontroversiellt att säga att sättet att or-
ganisera vården och flödet av patienter
inom ett sjukhus, på en mottagning el-
ler en vårdcentral varierar högst väsent-
ligt och att också kostnaderna för sam-
ma verksamhet skiljer sig mellan olika
enheter.

När man från t ex Spris sida under-
sökte personalkostnaderna för förloss-

ningsverksamhet för några år sedan, var
skillnaden mellan det billigaste och det
dyraste sjukhuset, med samma volym
förlossningar per år, cirka 60 procent.
Liknande resultat såg Socialstyrelsen
när man jämförde barnomsorgen i ett
antal kommuner i landet – här var den
billigare enheten hälften så dyr som den
som hade de högsta utgifterna. Det in-
tressanta var att den billigaste enheten,
enligt Socialstyrelsens uppfattning,
dessutom hade den bästa kvaliteten.

Det är självklart helt naturligt att
kostnaderna för jämförbar sjukvård va-
rierar mellan olika enheter av det enkla
skälet att det inte finns någon enkel mall
efter vilken man kan organisera verk-
samheten, utan lokala behov och lokala
traditioner har i stället fällt utslaget.

Denna variation i resursanvändning-
en har tidigare inte varit något problem,
därför att landstingens ekonomi har va-
rit så stark att de kunnat bära kostnader-
na utan problem. När vi nu emellertid är
i den situationen att intäkterna är otill-
räckliga, är det av avgörande betydelse
att vi använder resurserna på ett så bra
sätt som möjligt, så att vi kan ge alla våra
patienter den vård som de förtjänar.

Är då styrformerna i den svenska
sjukvården sådana att vi kan förvänta
oss att vården redan i dag organiseras på
ett för patienterna så bra men ändå kost-
nadseffektivt sätt som möjligt? Enligt
min uppfattning är det tyvärr inte riktigt
på det sättet.

Landstingspolitikerna borde, menar
jag, företräda väljarna i deras roll som
konsumenter av hälso- och sjukvårdens
tjänster. Politikerna skall sätta upp de
mål som sjukvården skall nå, de skall
bestämma hur mycket resurser sjukvår-
den skall ha och de skall kontrollera hur
sjukvården når de uppsatta målen både
kvalitativt och kvantitativt.

Politikerna borde däremot inte sköta
den dagliga driften av sjukvården som
de gärna gör idag. Den borde de i stället
lämna över till cheferna och deras med-
arbetare. De borde också acceptera att
sjukvårdens enda uppgift är att förebyg-
ga och, när skada eller sjukdom inträf-
fat, bota, lindra och trösta.

När sjukvården som idag exempel-
vis används som en arbetsmarknadsre-
gulator, dvs när sjukvården får ta på sig
och betala för anställda som man be-
stämt sig för att inte längre ha, går det
till sist alltid ut över patienterna, efter-
som de nödvändiga besparingarna då i
slutänden blir ännu större.

Jag tror alltså att det vore bättre om
besluten rörande hur sjukvården fak-
tiskt skall bedrivas kunde fattas av de
anställda cheferna och deras medarbe-
tare. Cheferna måste också få möjlighet
att använda löneinstrumentet, så att
man belönar ett bättre arbete och ger
både läkare, sköterskor och andra inom
vården en anständig lön.

Rutiner behöver ses över
Effektiviseringar betyder emellertid

inte att patientens tid hos exempelvis lä-
karen skall förkortas. Däremot måste
rutinerna ses över så att patientens väg
till läkaren, sjuksköterskan eller andra
vårdgivare görs så enkel som möjligt.

Landstingsförbundet har tillsammans
med Praktikertjänst genomfört en under-
sökning för att jämföra kostnaderna för
privata och offentliga läkarmottagningar
inom sex specialiteter inom Stockholms
läns landsting. Resultatet visade att de
privata mottagningarna inom alla de un-
dersökta specialiteterna var mellan 10
och 20 procent billigare per besök.

Den slutsats man kan dra av under-
sökningen är, enligt min mening, inte
den att ägarformen avgör om en mottag-
ning bedrivs på ett mer resurssnålt sätt.
Snarare är det förhållandet att i den pri-
vata vården besluten över hur verksam-
heten skall organiseras fattas av dem
som faktiskt bedriver vården.

Jag tror att det vore bättre också
inom den offentliga vården om chefer-
na och deras medarbetare kunde be-
stämma hur vården skulle organiseras i
stället för att dessa beslut skall fattas av
en administrativ stab eller en partipoli-
tiskt sammansatt styrelse långt ifrån
den egentliga vårdverksamheten.

Vad jag skriver i artikeln är således
att jag tror att det vore bra för patienter-
na om även beslut rörande organisatio-
nen av sjukvården skulle kunna fattas
närmare sjukvårdens verksamhet av de
chefer och medarbetare som meddelar
vården.

Enligt min mening vore det också
bra om lönesättningen skulle kunna an-
vändas till att stimulera medarbetarna
att i ännu större utsträckning låta sin ini-
tiativkraft och sitt engagemang blom-
ma, så att vi kan använda de resurser
som ställs till vårdens förfogande på ett
så, för alla patienter, effektivt sätt som
möjligt.

Anders Milton
VD
Sveriges läkarförbund

Replik:

Knappa vårdresurser
kan användas bättre!


