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Svensk sjukvårdsexport – i olika
bemärkelser – är ännu en rätt margi-
nell företeelse i jämförelse med hela
sjukvårdsproduktionen i Sverige.
Mycket talar för att det är ett område
som borde kunna utvecklas en del i
framtiden, till fördel för både sjuk-
vården och handelsbalansen.

Det är för närvarande en mycket
bred skara aktörer som sysslar med
att lansera svensk sjukvård och sjuk-
vårdskunnande på den internationel-
la marknaden. Här finns represente-
rade såväl landsting som privata fö-
retag och olika organisationer.

Den största operatören är för när-
varande landstingens gemensamma
organ för tjänsteexport – Swede-
Health AB. Störst tillväxtmöjlighet
torde det sannolikt finnas bland pri-
vata intressenter, som kanske lättare
bör kunna anpassa sitt utbud till ef-
terfrågan.

Begreppet sjukvårdsexport in-
nehåller ett mycket diversifierat sor-
timent. I första hand tänker man kan-
ske på export av svensk sjukvårdsex-
pertis på kontrakt, t ex i de oljerika
arabstaterna. En annan sektor gäller
export av produkter, läkemedel, tek-
nologier, administrativa system etc.

Som en specialvariant av det sist-
nämnda området kan man se kom-
mersiell kunskapsexport, bl a genom
kvalificerad utbildning av sjukvårds-
personal, antingen i Sverige eller på
plats i respektive land.

Åtskilligt av sjukvårdsexporten
har även karaktär av biståndsverk-
samhet, riktad till främst u-länder
samt Östeuropa. En hel del av detta
finansieras genom multi- eller bilate-
rala projekt i t ex FN-, EU- eller
Sida-regi.

Ytterligare en variant av sjuk-
vårdsexport är rekryteringen av ut-
ländska patienter till högspecialise-
rad vård i Sverige. Det kan handla
om såväl enstaka individer som pati-
entgrupper via kvotavtal med andra
länders sjukförsäkringar.

Den sistnämnda aspekten stod
främst i fokus när Närings- och han-
delsdepartementet nyligen behand-
lade sjukvårdsexporten vid en s k 
hearing. Det framgick därvid att in-
tresset för att utveckla den interna-
tionella marknaden är stort, men att
det också finns åtskilliga problem i
sammanhanget.

Några exempel: Sverige är inga-
lunda ensamt på marknaden. Även
om svensk sjukvård – fortfarande –
har ett gott kvalitetsrykte internatio-
nellt är de priser som kan erbjudas
inte mycket lägre än de som finns i
Europa i övrigt.

Utan en förstärkt marknadsföring
är det svårt att nå nya kunder. Frågan
är emellertid vem som skall ta ansva-
ret för ofta kostsamma marketing-
åtgärder, och till vilka grupper skall
de riktas?

En psykologisk sida att beakta är
också att vård av utländska patienter
inte får upplevas inkräkta på den
egna befolkningens behov. Där lig-
ger en starkt begränsande faktor 
för landstingen – att det som kan säl-
jas är endast överskottskapacitet
inom tämligen snäva specialiserade
nischer.

En viktig förutsättning för att
satsa på »patientimport» är också att
verksamheten verkligen ger ett eko-
nomiskt tillskott. Att hitta »rätt pris»
är inte alltid så lätt om det dels skall

vara konkurrenskraftigt, dels bidra
till ökad lönsamhet.

Kan man nå dithän är dock myc-
ket vunnet. Optimistiska bedömare
menar att utlandspatienterna i så fall
kan bidra till att både rädda jobb,
stoppa nedskärningarna och förbätt-
ra vårdutbudet. De flesta är dock för-
siktigare i sina bedömningar.

Marknader finns förvisso i både
öst och väst. Sjukvården i Ryssland
har stora brister samtidigt som anta-
let kapitalstarka invånare ökar kraf-
tigt. I USA inskränks den försäk-
ringsersatta vården mycket hårt idag,
och många är beredda att betala ur
egen ficka. Totalt handlar det för-
modligen ändå om ett rätt måttligt
kundunderlag för Sveriges vidkom-
mande.

Den viktigaste potentialen för
svensk sjukvårdsexport förblir nog
därför olika former av tjänste- och
kunskapsexport samt internationella
konsultuppdrag, inte minst inom den
biståndsfinansierade sektorn. Här
finns också redan många upparbeta-
de kanaler.

Det är vidare angeläget att man
vid marknadsföring av sjukvårdsex-
port nyttiggör sig av den svenska lä-
karkårens breda internationella kon-
taktytor. Det är vanligt att olika pro-
jekt förverkligas just till följd av per-
sonliga relationer mellan svenska
och utländska läkare.

Även för läkarna själva bör en
fortsatt internationalisering framstå
som något positivt. Det bidrar till
kunskapsutveckling och erfaren-
hetsutbyte till nytta och glädje för
den enskilde läkaren, samtidigt som
sjukvårdsexporten kan erbjuda en
vidgad arbetsmarknad. •

FRÄMJA SJUKVÅRDSEXPORTEN!
Utlandspatienter knappast viktigaste sektorn 
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