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Om tio år ökar pensionsav-
gångarna dramatiskt i norra
sjukvårdsregionen. Alla de läka-
re som då behövs som efterträ-
dare kommer inte att finnas.
Därför begär Samverkans-
nämnden för norra sjukvårds-
regionen att läkarutbildningen i
Umeå ska utökas.

Totalt sett över landet finns det nu
tillräckligt med läkare. Men håvorna
brukar som bekant vara ojämnt fördela-
de. Så är också fallet när det gäller till-
gången på läkare, både vad gäller speci-
aliteter och platser.

Medan det idag finns ett visst över-
skott i storstadsområdena har de fyra
Norrlandslänen i Norra sjukvårdsregio-
nen, Norrbotten, Västerbotten, Väster-
norrland och Jämtland, fortfarande

många vakanser. De saknar samman-
lagt nästan 250 specialistkompetenta
läkare. 

Fördelningen är Norrbotten 74,5 va-
kanser, Västerbotten 120, Västernorr-
land 30,5 och Jämtland 19,5 vakanta
tjänster. 31 ST-tjänster står också tom-
ma i de fyra landstingen.

Ovanpå den bekymmersamma va-
kanssituationen kommer så pensions-
avgångarna att öka kraftigt några år in
på 2000-talet. Fram till 2006 kommer
203 läkare att pensioneras i norra regio-
nen. Mellan 2007 och 2011 ska 354 lä-
kare gå i pension, mellan 2012 och 2016
ska 446 pensioneras och mellan 2017
och 2021 ska 377 läkare gå i pension.

– I ett läge när pensionsavgångarna
ökar dramatiskt måste vi bygga upp en
beredskap för att klara av den situatio-
nen, säger Torbjörn Midunger, kanslidi-
rektör på Samverkansnämnden.

Det landstingen vill är att intagning-
en till läkarutbildningen i Umeå ökar så
att man kommer upp till 130 utexamine-
rade läkare per år. Idag är intagningen
120 studenter med mellan 100 och 110
examinationer årligen.

Mellan 50 och 70 procent av studen-
terna i Umeå kommer från Norrland. En
del av dem tar jobb söderut efter exa-
men, men det finns också ett inflöde sö-
derifrån till regionens AT-tjänster.

I norra sjukvårdsregionen anställs
varje år mellan 125 och 130 AT-läkare
och landstingen vill alltså att examina-
tionen från läkarutbildningen i Umeå
ska motsvara antalet AT-tjänster i regio-
nen några år efter år 2000.

Kravet på utökning av läkarutbild-
ningen är ställt till utbildningsminister
Carl Tham. Enligt planerna ska frågan
diskuteras under hösten.

Kristina Johnson

Norra regionen kräver åter
ökad läkarutbildning i Umeå

USA

Utländska patienter
ökar sjukhusens vinstmarginaler
Amerikanska sjukhus har

länge attraherat utländska pati-
enter. I det förflutna var det
mest politiska potentater och af-
färsledare, ofta från utveck-
lingsländer. Idag är det lika ofta
medelmedborgare från Mellan-
östern och Latinamerika, vars
försäkringsbolag sänder dem till
USA.

Ett exempel är en argentinsk fackför-
ening som slutit avtal med New Eng-
land Medical Center i Boston att ta hand
om medlemmar med komplicerade
åkommor. Patienter som åkt till Boston
har bl a genomgått njurtransplantation
och bröstcanceroperation. Det är inte så
att dessa patienter inte kunnat behand-
las i Argentina.

Men de amerikanska utbildnings-
sjukhusen har större erfarenhet, bättre
renommé och konkurrensen inom den
amerikanska vårdsektorn har gjort dess
priser attraktiva. En rad sjukhus har satt
upp särskilda avdelningar, eller hyrt in
konsulter, för att mer effektivt locka ut-
ländska patienter.

Sjukhusens intresse är uppenbart:
Konkurrensen om de amerikanska pati-

enterna och medföljande prispress från
HMOs och försäkringsbolag har
krympt vinstmarginalerna.

Utländska patienter tar inte flyget till
USA för smärre åkommor. Det rör sig
alltid om mer komplicerade behand-
lingar – och läkarna har inte HMO-eko-
nomer stirrande över axeln för att vär-
dera nödvändigheten av varje ingrepp.
Medan genomsnittskostnaden för en
amerikansk patient vid New England
Medical är 8 000 dollar spenderar den
genomsnittlige utländska patienten
mellan 20 000 och 30 000 dollar.

Gui Leite-Ferraz, konsult för sjuk-
hus i Texas som till stor del lockar mexi-
kanska patienter, säger att sjukhus där
ofta opererar med en vinstmarginal av
bara 8 procent. Behandling av utländs-
ka patienter ger dem en vinst på upp mot
30 procent. Leite-Ferraz säger att St
Luke’s Epicopal Hospital i Houston
därför hämtar hela 20 procent av sin to-
tala vinst från utländska patienter.

Eftersom det amerikanska vårdsy-
stemet är marknadsdrivet dyker snabbt
en rad nya kliniker upp för behandling-
ar som marknaden efterfrågar. Det gör
att de problem med längre väntetider
som nu diskuteras i Sverige närmast är
okänt. Accepterandet av utländska pati-

enter är därför inte någon stor debattfrå-
ga i USA.

Ett av de få exemplen på väntetider
inom amerikansk sjukvård gäller trans-
plantationer, där det ofta råder brist på
lämpliga hjärtan och andra organ. Sjuk-
hus som New Yorks Mount Sinai – som
har en särskild avdelning för att söka ja-
panska patienter – har därför begränsat
andelen utländska patienter till 5 pro-
cent av totala antalet transplantations-
kandidater.

Mary Johnson vid Greater New York
Hospital Association påpekar att de ut-
ländska patienterna i USA indirekt hjäl-
per fattiga och oförsäkrade amerikans-
ka patienter att alls få vård. 

Många sjukhus är av statliga lagar
tvingade att acceptera patienter de vet
inte kommer att kunna betala sina räk-
ningar. Andra gör det som ett utslag av
vad de ser som sitt moraliskt medicins-
ka ansvar.

Men inte ens med den bästa vilja kan
ett sjukhus utan pengar erbjuda gratis
vård. Utländska patienter och sjukhu-
sens högre vinstmarginaler ökar möj-
ligheten för oförsäkrade amerikaner att
få bättre vård, menar Johnson.

Leif Bergström
frilansjournalist, New York


