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De som ska besluta om sjuk-
vårdens struktur befinner sig i
en nulägesfixering: besparings-
kraven styr och man tittar var-
ken framåt eller bakåt. Det anser
folkhälsoråd Göran Dahlgren,
som nu vill se en sjukvårdspolitik
som i högre grad inriktas mot
mål och resultat i termer av t ex
bättre hälsa och omsorg.

– Det som professionen och
patienterna definierar som goda
resultat borde föras samman och
ligga till grund för politikernas
beslut. Det skulle även ge helt
nya möjligheter att uttrycka
målsättningen med verksamhe-
ten och utforma ekonomiska
styrmedel för att säkerställa des-
sa mål, säger Göran Dahlgren.

Folkhälsoråd Göran Dahlgren vid
Folkhälsoinstitutet är sakkunnig i utred-
ningen HSU 2000 och han var i början
av 1980-talet huvudsekreterare i HS 90
(Hälso- och sjukvården inför 90-talet). 

Vid en debatt under Läkardagarna i
Örebro riktade han kritik mot de mark-
nadsorienterade styrformer som under
ett antal år dominerat synsättet på hur
hälso- och sjukvård ska bedrivas.

Minskar kostnadskontrollen
– Erfarenheterna såväl från Sverige

som internationellt visar att marknads-
orienterade styrformer minskar möjlig-
heterna att kontrollera vårdens total-
kostnader, ökar risken för en ojämlik
vård och ensidigt fokuserar på finansi-
ella resultat utan tydlig koppling till häl-
so- och sjukvårdspolitiska mål, säger
Göran Dahlgren.

– Socialstyrelsens analyser visar att
de landsting som infört marknadsorien-
terade system ofta inte ens vet hur des-
sa påverkat vårdens inriktning. Det är
därför inte så förvånande att många
landsting återgått till olika former av
budgetstyrning och förordar samverkan
snarare än konkurrens.

Det är, enligt Göran Dahlgren, vik-
tigt att utredningar som HSU 2000 nu
utvecklar en tydlig vision baserad på en
analys av vunna erfarenheter.

I Göran Dahlgrens vision om den
framtida sjukvårdsstrukturen får profes-
sionen och patienterna en mer framträ-
dande roll.

– Idag kallar man in utomstående ex-
perter som lovar mer sjukvård för mind-
re pengar. Deras modeller kläms sedan
in i det rådande systemet och personalen
utbildas i dem utan att egentligen förstå
målsättningen, säger Göran Dahlgren.

– Förändringarna måste i stället
komma inifrån, från professionen och
patienterna. Vi behöver en paritet mel-
lan professionellt definierade, kun-
skapsbaserade resultat och patientupp-
levda resultat. En sammansmältning av
dessa faktorer kan sedan ligga till grund
för politikernas beslut.

Enligt Göran Dahlgren måste mål
och resultat formuleras och mätas i ter-
mer som är relevanta för allmänheten,
dvs för dem som betalar sjukvården.

– Allt bättre system för kvalitetsut-
veckling och utvärdering av medicinska
teknologier ger bättre förutsättningar än
någon gång tidigare för att bedöma vår-
dens resultat och effekter.

Även patientens bedömning av vår-
dens kvalitet och effekt måste bli en vik-
tigare del i kvalitetsarbetet, menar Gö-
ran Dahlgren. 

Det goda exemplet 
är normgivande 
– Genom att koppla kvalitetsmät-

ningar till den ekonomiska styrningen
skulle målet med sjukvården uttryckas
på ett helt nytt sätt.  Det goda exemplet
ifråga om hälsa, vård och omsorg blir
normgivande och det som politikerna
kan hänvisa till.

– Det blir inte i första hand produkti-
viteten, utan effektiviteten, som kopp-
las till den ekonomiska styrningen. Det
sätter press på dem som ligger under
normen, samtidigt som möjligheterna
ökar att bedöma effekterna av struktur-
förändringar utifrån ett folkhälso- och
patientperspektiv, säger Göran Dahl-
gren.

Den modell Göran Dahlgren skisse-
rar kallar han resultatorienterad budget-
styrning. Den ligger närmare det tradi-
tionella politiskt styrda budgetsystem
som rådde under 1980-talet än det mark-
nadsorienterade. 

Men skillnaden mot tidigare är att nu
ska »det goda exemplet» och verksam-
hetens resultat ligga till grund för tilldel-
ningen av pengar.

Peter Örn

Folkhälsoråd Göran Dahlgren:

Besparingskraven styr
– visionerna saknas

Kvaliteten på
verksamheten,
som professionen
och patienterna
upplever den,
borde styra den
ekonomiska
tilldelningen,
anser folkhälsoråd
Göran Dahlgren.
– Det goda
exemplet blir
normgivande och
sätter press på
verksamheter som
ligger under
normen, säger
Göran Dahlgren. 


