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När landstingen får kostnads-
ansvaret för läkemedelsförmå-
nen tar landstingen även ett
större ansvar för läkarnas vida-
reutbildning, inte minst för att
uppnå ett mer rationellt och
kostnadsmedvetet förskriv-
ningsmönster. Den förhoppning-
en uttryckte statssekreterare Ulf
Westerberg under Läkardagar-
nas slutdebatt i Örebro. 

Men kommer det att fungera?
– Jag har försökt se om vårt

landsting kan kompensera för
den summa läkemedelsföreta-
gen lägger ner på vidareutbild-
ning, berättade Berit Högman,
landstingsråd i Värmland. Men
det går inte att få ett svar på det. 

Svensk sjukvård bedrivs inte ratio-
nellt och enligt vetenskap och beprövad
erfarenhet! Om detta var panelen i stort
sett överens vid slutdebatten under Lä-
kardagarna i Örebro. 

Förskrivning av onödigt dyra läkeme-
del är bara ett exempel. Industrins infly-
tande över läkarens val av läkemedel är
stort, och det inflytandet riskerar att be-
stå även efter det att landstingen får kost-
nadsansvaret för läkemedelsförmånen.

– Det går varken att få fram uppgif-
ter som visar om landstinget kan kom-
pensera för den summa som industrin
idag lägger ner på vidareutbildning, el-
ler få ett samlat grepp om hur stor del av
budgeten som idag går till kompetens-
utveckling, sade Berit Högman (s),
landstingsråd i Värmland samt ordfö-
rande i Landstingsförbundets Hälso-
och sjukvårdsberedning.    

Förvisso var panelen överens om att
sjukvården inte bedrivs rationellt, men
ifråga om orsakerna rådde inte samma
samstämmighet. 

– Det stora problemet är en för svag
patient–läkarrelation, ansåg Christina
Fabian, andre vice ordförande i Läkar-
förbundet.

– Även läkarens ledarroll måste bli
tydligare för alla i organisationen.  

Statssekreteraren Ulf Westerberg
vid Socialdepartementet kontrade med
att läkarens betydelse för patienten
överdrivs av läkarna själva och bygger
på ett gammalt läkarperspektiv som vi
måste komma bort ifrån.  

– Patienten går inte till sjukvården pri-
märt för att träffa en läkare, utan för att bli

frisk. Det intressanta är inte vilken pro-
fession man möter, sade Ulf Westerberg.

– Vi måste börja se till hur hela orga-
nisationen fungerar från det att patien-
ten anländer till ett sjukhus, och bli mer
kundorienterade. I det avseendet kan vi
lära mycket av industrin.

Gamla modeller förkastas helt
Docent Mona Britton vid Statens be-

redning för utvärdering av medicinsk
metodik, SBU, pekade på alla organisa-
tionsmodeller som avlöst varandra ge-
nom åren som en orsak till problemen.

– Vi har hela tiden försökt hitta be-
stämda modeller för hur vården ska be-
drivas rationellt; under min tid fanns
först vanliga vårdavdelningar, sedan
storavdelningar, sedan åter mindre av-
delningar som avlöstes av allavdelning-
ar. Idag anses hemsjukvård vara lös-
ningen. Gamla idéer förkastas helt, trots
att en blandning av olika modeller för-
modligen är bäst, sade Mona Britton.

– Man borde i stället starta med att
göra experimentella förändringar av den
befintliga organisationen och lägga upp
dessa så de kan utvärderas. På det sättet
kan vi ta trappstegsformade kliv framåt.

Överdirektör Olof Edhag, Socialsty-
relsen, menade att innehållet i sjukvår-
den generellt måste ses över.

– Det är lätt för ett enskilt landsting

att räkna ut hur stor dimensioneringen
måste vara inom exempelvis kirurgin.
Men det görs inte och idag finns  det ex-
empel på svårigheter att upprätthålla
kompetensen hos läkare bara för att det
är brist på patienter.

Staten borde ta ett fastare grepp om
vissa beslut som rör hälso- och sjukvård
för att på det sättet skapa en mer ratio-
nell sjukvård, ansåg Olof Edhag.

– Vissa landsting behåller sjukvård
som de inte behöver, kanske för att den
anses som  spektakulär. Vi i Sverige är
överhuvudtaget dåliga på att tala om vad
vi kan avstå ifrån och vad andra kan göra
bättre och billigare, sade Olof Edhag.

Sjukvården har blivit bättre
Ulf Westerberg menade dock att da-

gens sjukvård uträttar mer än tidigare av
en personal som blivit alltmer välutbil-
dad. Detta framgår inte i den allmänna
debatten, och ansvaret för det ligger hos
såväl politiker som hos professionen.

– Alla vi som arbetar med hälso- och
sjukvårdsfrågor, politiker på nationell
och lokal nivå samt professionen, mås-
te bli bättre pedagoger och vänja all-
mänheten vid att det krävs en större
flexibilitet inom sjukvården.

– Politikerna måste ta helhetsansva-
ret och kunna visa vilka förbättringar
som kommer till stånd. Att döma av den
debatt som förs har sjukvården försäm-
rats och kraven måste därför öka, inte
minst på professionen, att debatten bör-
jar föras seriöst, sade Ulf Westerberg.

Massmedierna spelar en viktig roll
för allmänhetens syn på hälso- och sjuk-
vården. Håkan Åström, vice VD i Phar-
macia&Upjohn, efterlyste en bättre
massmediabevakning.

– Massmedierna är dåliga på att publi-
cera den typ av fakta som gäller när det
handlar om bevakning av industrin, vilket
inom sjukvården kan handla om kostna-
der, väntetider etc, sade Håkan Åström.

Håkan Åström ansåg också att den
kunskap som kommer ur Socialstyrel-
sens utvärderingar av enskilda vården-
heter måste få en bredare spridning, och
inte bara återföras till de granskade en-
heterna, samt till ett riksgenomsnitt som
massmedierna får del av. Det skulle höja
kunskapsnivån generellt inom vården.

Överdirektör Olof Edhag:
– I så fall måste vi kräva av massme-

dierna att de ska kunna analysera resulta-
ten, och inte som idag bara använda dem
till att göra tio-i-topplistor över sjukhus.

Peter Örn

Varför bedrivs inte sjukvården rationellt?

Läkemedelsförskrivning och läkarrollen
– traditionella mönster måste brytas

– När organisationen ska förändras
borde förändringen göras experimentellt
och vara möjlig att utvärdera. Idag
förkastas gamla modeller helt när nya
införs, sade docent Mona Britton, SBU,
under Läkardagarna i Örebro.   


