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Tillsammans med Bo Södersten
skrev Läkarförbundets VD Anders Mil-
ton en uppseendeväckande artikel, som
publicerades i Dagens Nyheter på julaf-
ton. Centralstyrelsen tog i Läkartid-
ningen 7/97 avstånd från Miltons åsik-
ter och hävdade att artikeln får stå för
Milton personligen.

Men Milton framträdde i DN i egen-
skap av VD för Läkarförbundet. De
hundratusentals människor som nu fått
en vrångbild av förbundets ståndpunkt,
har rätt att få veta faktiska förhållanden. 

Vi föreslår därför att ordförande Ro-
bert Leth, i t ex Svenska Dagbladet,  re-
dovisar Läkarförbundets uppfattning
om läkarförsörjningen och om hur ef-
fektivitet och produktivitet i sjukvården
ska värderas. Förbundets mer nyansera-
de bild av marknadstänkandet i svensk
sjukvård vore också tacknämligt att få
offentliggjord.  

Ingen engångsföreteelse
Anders Miltons oförankrade julaf-

tonstankar var ingen engångsföreteelse.
Som ordförande för förbundets primär-
vårdsutredning Piff agerade Milton
långt ovan distriktsläkarkårens huvu-
den. Piffs idéskiss var aldrig ute för re-
missbehandling utan presenterades
kuppartat på den politiska arenan inför
valet 1991. 

Miltons syfte var uppenbart: att ge en

konkretiserad bild av andra driftsformer
för primärvården och fylla husläkarbe-
greppet med det innehåll som folkparti-
et inte förmått på 15 år. Milton bäddade
därigenom för den förhastade och oge-
nomtänkta Husläkarlagen, som senare
godtogs av riksdagen endast tack vare
Ny Demokrati.

Med Miltons starka personliga upp-
fattning i olika vårdfrågor – han ångrar
t ex inte julaftonsartikeln (enligt DN 10
februari) – finns det i framtiden all an-
ledning för läkarkåren att lusläsa de rap-
porter som kommer från förbundsled-
ningen.

Också i sina svar på vår och andras
kritik (Läkartidningen 4/97 och 5/97)
låtsas Milton oförstående och verkar
inte veta vad han och Södersten egentli-
gen har skrivit i DN. På konkreta frågor
låter han bli att svara – i stället framför
han en del allmänna okontroversiella
fraser om att tillvarata personalens kre-
ativitet, främja gott ledarskap m m.

Men om nu Läkarförbundet ska ha
en VD som i oträngt mål framför per-
sonliga åsikter stick i stäv mot förbun-
dets egen policy, låt oss då som med-
lemmar i förbundet öppet få diskutera
dessa Miltons åsikter.

Elitistisk 
människosyn
Från vår utsiktspunkt ger DN-arti-

keln den 24 december uttryck för en eli-
tistisk människosyn. Det är den fram-
gångsrike läkaren som ska soulageras
på bekostnad av den mindre framgångs-
rike. Vem som i Miltons modell ska vär-
dera framgång är höljt i dimma, liksom
vilka egenskaper som personifierar den
framgångsrike.

Vi menar att senare års utveckling
mot individualiserade löner och mark-
nadstänkande i vården redan satt läkar-
etiken och den fackliga solidariteten på
prov. Det finns därför anledning att
stanna upp och värdera situationen.

Vilka risker rymmer en vidareut-
veckling av 1990-talets anda enligt Mil-
tons önskemål med en extrem konkur-
rens, som syftar till att premiera den
framgångsrike och slå ut de svagare
bland sjukvårdspersonalen? Om fram-
gång kopplas till egen ekonomisk vin-
ning eller om framgång blir lika med ett

kortsiktigt agerande för att generera in-
täkter till kliniken – vilka konsekvenser
får då detta på sikt för själva vården?

Den läkare som förenar medicinsk
kompetens med medmänsklighet och
god omsorg om patienten och hans fa-
milj – även om det kostar kliniken tid
och resurser – är sannolikt inte den lä-
kare som anses framgångsrik. Om kon-
kurrens mellan adrenalinstinna hannar
blir ett beteende som integreras i läkar-
rollen redan hos unga läkare finns det
anledning att befara att elittänkandet
också appliceras på patienterna.

Inte en fråga
om driftsform
Vår polemik mot Miltons DN-artikel

hade inte som primär avsikt att diskute-
ra för- och nackdelar med konkurrens,
privat kontra offentlig vård eller bud-
getfinansiering kontra köp–säljsystem:
Vi vände oss mot den obevisade politis-
ka trossatsen att vård av alla sjuka män-
niskor i ett samhälle bäst sker genom en
krass marknadsekonomisk konkurrens,
där inte ens kvalitet eller effektivitet går
att mäta på ett rättvisande sätt.

Denna skepsis mot enkla grosshand-
larlösningar av den svenska sjukvården
står inte i motsatsställning vare sig till
privat vård eller till ett uppmuntrande av
individualitet och kreativitet inom den
offentliga sjukvårdens ram.

Och även Folke Schött (Läkartid-
ningen 8/97) måste väl medge att de löf-
ten om ekonomiska underverk som
Stockholmsmodellens arkitekter utlo-
vade omkring 1990, knappast har infri-
ats. Enligt färska data (Spri informerar,
4) är inte heller incitament av typ »köp
och sälj» den allena saliggörande vägen
till ökad produktivitet.

Och fortfarande saknas en nationell
utvärdering, där senare års produktivi-
tetsvinster vägs mot medicinsk kvalitet
och service samt mot eventuella förlus-
ter i standarden på omvårdnadsområ-
det.

Varken stalinistisk planekonomi el-
ler djungelmarknad har några förutsätt-
ningar att skapa en god, rättvis och än-
damålsenlig sjukvård. •
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VD Anders Miltons omdebat-
terade DN-artikel är inte det
enda exemplet på att han fört
fram egna åsikter som varit
oförankrade bland förbundets
medlemmar. Vi vänder oss ock-
så mot uppfattningen att vården
i Sverige bäst sker genom krass
marknadsekonomisk konkur-
rens.
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