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Sjukvården i Stockholm är
överadministrerad med en allt-
för stor detaljstyrning av politi-
ker, administratörer och myn-
digheter.

Man skulle kunna lära av
Norge, där en viss brist på orga-
nisation och en större frihet för
personalen gett såväl en effekti-
vare vård som ett bättre arbets-
klimat.

Under hösten 1996 avgick ett flertal
chefsöverläkare inom Stockholmsre-
gionen från sina befattningar. Grundor-
saken till detta var sannolikt en mycket
djupt känd misstro mot Landstingets
politiker och administratörer. De en-
skilda omständigheterna i varje enskilt
avhopp varierade, men grundorsaken
var säkert likartad i samtliga fall.

Kaotiskt budgetarbete
Det var t ex för mig helt obegripligt

hur politiker och administratörer envi-
sades med att vilja behålla ABC-klini-
ken  för alternativ förlossningsvård av
helt friska personer samtidigt som man
inte drog sig för att stänga sjukhus eller
andra somatiska avdelningar och öka
sjukvårdsköerna. Budgetarbetet var
skäligen orealistiskt och kaotiskt samt
upprepades ett flertal gånger årligen till
egentligen ingen nytta.

Jag lämnade kvinnokliniken på Sö-
dersjukhuset under något tumultartade
former i september 1996. Efter att ha
fått ett nytt arbete i Norge och en viss di-
stans till dessa händelser skulle jag vil-
ja sammanfatta mina intryck, och  jäm-
föra Stockholmssjukvården med sjuk-
vården i vårt grannland. Detta borde
kunna vara av intresse för både sjuk-
vårdspolitiker och sjukvårdspersonal,

eftersom »sjukvårdskrisen» fortfarande
tycks pågå, med budgetunderskott och
»rationaliseringar» av olika slag.

Ohederlig kampanj
Under sensommaren och hösten

1996 skedde en omorganisation av
kvinnokliniken på Södersjukhuset när
förlossningsavdelningen och akutverk-
samheten på Nacka sjukhus stängdes. I
samband med detta »akutiserades» en
gammal revirstrid mellan läkare och
sjuksköterskor/barnmorskor om makt-
förhållandena på avdelningarna och
förlossningen. SHSTF (sjuksköterskor-
nas fackförening) drev, delvis med hjälp
av medierna, en hårdhänt och rätt ohe-
derlig kampanj mot klinikledningen.
För mig blev detta den utlösande fak-
torn som adderades till en djupt känd
misstro mot den politiskt-administrativa
»nomenklaturan» och att avgå kändes
som det enda realistiska alternativet.

Tursamt nog kunde jag  snart få ett
nytt arbete i Stavanger, Norge. Efter
bara några veckor där slogs jag av den
mycket stora skillnaden mellan arbets-
klimatet på min nya arbetsplats och med
vad jag hade upplevt under 21/2 år i
Stockholm. Det var en ny upplevelse att
möta läkare och barnmorskor som inte
bedrev krypskytte mot varandra, som
inte hade tappat sin framtidsoptimism
och som inte ständigt diskuterade ned-
dragningar och pengar.

Annat klimat
Hur kunde det komma sig att det

»andliga klimatet» var så olika? Norge
och Sverige är ändock rätt lika och norr-
männen lägger antagligen ut ungefär
lika mycket pengar på sjukvård som vi
gör i Sverige.

Att jämföra statistiska uppgifter från
svenska och norska myndigheter är inte

helt lätt. Det traditionella måttet, pro-
cent av BNP, ligger i båda länderna om-
kring 7–8, men olika statistiska källor
anger ibland olika värden för samma år
och antagligen är beräkningsgrunderna
inte helt lika. Av Tabell I framgår dock
att man antagligen använder ungefär
lika mycket resurser i båda länderna.
Det subjektiva intryck man får är också
att sjukvårdsstandarden är mycket lika
mellan dessa två länder.

En betydelsefull skillnad är antagli-
gen att man i Norge sakta ökar sina ut-
gifter medan man i Sverige gör tvärtom.
Sjukvårdskostnaderna som procent av
BNP har i Norge under 80-talet och
första delen av 90-talet ökat, medan de
i Sverige, under samma period, minskat
[1]. Jämförbara uppgifter efter 1995 har
jag inte kunnat finna. I 1997 års norska
statsbudget föreslår regeringen att man
skall öka anslagen till sjukvård med 1,8
miljarder kr i förhållande till 1996 (mot-
svarande en ökning på 2–3 procent).
Dessa faktorer är förmodligen en viktig
orsak till att det är så stor skillnad i at-
mosfären mellan länderna trots att man
för närvarande inte skiljer sig åt, utgifts-
mässigt, på något väsentligt sätt. I fram-
tiden kommer man dock antagligen att
använda jämförelsevis mera resurser
för sjukvård i Norge än i Sverige.

Vissa påtagliga skillnader i struktur
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BRIST PÅ ORGANISATION
GER EFFEKTIVARE VÅRD

Författare
PATRICK BELFRAGE

docent, överläkare vid kvinnoklini-
ken, centralsjukhuset, Stavanger; ti-
digare chefsöverläkare vid kvinno-
kliniken, Södersjukhuset, Stock-
holm.

Tabell I. Sjukvårdskostnader, antal läkare och sjuksköterskor samt befolkning i Sverige och
Norge 1996.

Sverige Norge

Sjukvårdskostnader 128,9 miljarder sv kr* 59,7 miljarder no kr*
Antal leg läkare 32 847 15 368
Antal leg sjuksköterskor 131 786 65 232
Befolkning 8,8 miljoner 4,4 miljoner

* 1994.

DEBATT . 

’’I Sverige gör vi ofta
misstaget att styra och re-
glera mera när det inte fun-
gerar, när man istället kan-
ske borde släppa på tyglar-
na något. ’’



och organisation mellan de båda länder-
na föreligger. I Norge satsar man mera
resurser på primärvården än i Sverige.
Allmänläkare har bland sjukhusläkare
betydligt bättre status än i Sverige och
man inser med rätta att båda grupperna
är lika betydelsefulla.

Norrmännen använder ca 32 procent
av sina sjukvårdsresurser på primärvård
medan motsvarande siffra i Sverige är
24 procent [2]. I Norge fanns 1995 ca
3 400 allmänläkare för 4,4 miljoner in-
nevånare och motsvarande siffra för
Sverige är ca 4 800 allmänläkare för 8,8
miljoner innevånare [1, 3].

I Norge har man en organisation som
heter Läkarvakten och som bemannas
av allmänläkare. Alla akut sjuka patien-
ter, som inte är synnerligen dåliga, pas-
serar denna instans eller går till »sin
allmänläkare» innan man kommer till
sjukhus där det i princip råder remiss-
tvång.

Akutmottagningen på Stavangers
sjukhus är i det närmaste mikroskopisk
i jämförelse med Södersjukhusets akut!
Det är märkligt att man i Sverige, trots
uttalade politiska viljeyttringar, inte
lyckats genomföra ett liknande system,
som onekligen innebär både ekonomis-
ka och organisatoriska vinster.

Lönerna höjdes
Privat sjukvård är vanligare i Norge

och man har t o m haft problem med
flykt från sjukhusen till den privata sek-
torn. I stället för att förbjuda privata
vårdgivare har man valt att öka lönerna
för sjukhusläkarna, något som antagli-
gen skulle vara helt otänkbart i Sverige.
I Norge fanns 1995 ca 2 400 privatprak-
tiserande läkare för en befolkning på
4,4 miljoner, medan motsvarande siffra
i Sverige var ca 1 900 för 8,8 miljoner
innevånare [1, 3].

Standarden på sjukhusvården i Sta-
vanger är helt jämförbar med vad jag
har upplevt i Sverige. På vissa punkter
är man mera realistisk än i Stockholm.
På BB har man fortfarande 4–5 patien-
ter per sal och fadern är kvar på sjukhu-
set endast om mamman eller barnet är
allvarligt sjuka. Även om man tycker att
det skulle vara bra med mindre rum med
färre patienter, väljer man att satsa sina
pengar på mera angelägna behov.

Klinikernas budget styrs inte av
DRG och KÖKS och internt köp och
sälj förekommer inte. Man har också
påtagligt mindre administrativ personal
då man inte behöver skicka räkningar
till varandra eller registrera DRG eller
KÖKS-koder.

Budgeten bestäms en gång per år
(inte fyra gånger som i Stockholm!) på
basis av förra årets budget och eventu-
ella förändringar i patientantal på ope-
ration, BB eller mottagning. Beställar-
styrelser som »köper» sjukvård och

som ensidigt beslutar att rabattera dessa
»inköp» när pengarna tar slut är helt
okända begrepp.

Ökad budget
1996 gick kvinnokliniken i Stavang-

er back med en för svenska förhållan-
den liten summa (0,6 miljoner på en
budget på 63 miljoner). Vid budgetför-
handlingarna i år fick kvinnokliniken
sin budget utökad med motsvarande
summa sedan klinikchefen kunnat påvi-
sa att överskridandet berodde på en
ökad sjukvårdsinsats. Detta är något
som svenska klinikchefer väl endast
kan drömma om!

Den inre organisationen när det gäl-
ler förhållandet mellan läkare och sjuk-
sköterskor har vissa likheter med det
amerikanska och engelska systemet.
Sjukhusdirektören har i sin stab både en
chefläkare och en med denne jämställd
chefsjuksköterska, och på varje klinik
har man en översköterska med ansvar
för sjuksköterskornas verksamhet på
kliniken.

Varje avdelning styrs av en överläka-
re och en avdelningssköterska. Man har
således två parallella organisationer,
och talar om ett delat ledarskap. I strid
med konventionell svensk organisa-
tionslära är maktförhållandet mellan
dessa båda grupper inte särskilt väldefi-
nierat. Det föreligger vissa likheter med
en s k matrisorganisation, och vid direkt
förfrågan svarade både läkare och skö-
terskor att det fungerade väl. Om man
inte kunde komma överens på en nivå
riskerade man att frågan gick upp till
nästa nivå, med ett kanske sämre beslut.

Ömsesidig respekt
Detta ledde förvisso inte till en kon-

fliktfri tillvaro men de rätt svåra spän-
ningar jag upplevt i Stockholm fanns
inte. Bidragande orsak till detta var ock-
så att sjuksköterskefacket i Norge inte
var lika militant som i Sverige. Sjukskö-
terskor och läkare respekterade och ac-
cepterade varandras särskilda kompe-
tens. Patologiska förlossningar som va-
kuumextraktioner eller sätesändlägen
sköts av läkarna utan att barnmorskorna
protesterar eller tycker att det är »fel».

Man har i Norge en sjukvårdsdebatt
som är mycket lik den i Sverige. Man
klagar över bristande resurser, och sär-
skilt äldrevården har som i Sverige kri-
tiserats mycket. Det är dock ett påtag-
ligt annorlunda arbetsklimat i Norge. På
lunchen diskuterar man patienter, kons-
tiga fall, kolleger, eller vad man gör på
sin fritid, men inte ekonomi eller ned-
dragningar.

Man kan fundera mycket på varför
det är så pass stor skillnad. De ekono-
miska faktorerna har säkert betydelse
men förklarar inte den stora skillnaden.
Den viktigaste orsaken är enligt min

uppfattning, att den svenska sjukvården
är överadministrerad, till och med »sön-
deradministrerad», med en alltför stor
detaljstyrning av politiker, administra-
törer och allehanda myndigheter. Detta
märks på ett mycket påtagligt sätt när
man ser att det går att driva effektiv vård
utan DRG, KÖKS samt Köp och Sälj.
En viss brist på organisation och en
större frihet för sjukvårdspersonalen le-
der paradoxalt nog till effektivare vård,
därför att personal, den verkliga resur-
sen, fungerar bättre under dessa om-
ständigheter.

Fackets ställning svag
I Sverige gör vi ofta misstaget att sty-

ra och reglera mera när det inte funge-
rar, när man i stället kanske borde släp-
pa på tyglarna något. Motsättningar
mellan läkarkår och sjuksköterskor el-
ler mellan allmänläkare och sjukhuslä-
kare finns i Norge men är inte lika utta-
lade, och bromsar inte sjukvårdens var-
dagsarbete. Detta beror dels på att det
fackliga inflytandet är mindre på den
enskilda arbetsplatsen och dels på ovan
diskuterade orsaker.

Fackliga organisationer ser bara
snävt till den egna gruppens pekuniära
och andra förhållanden och har betyd-
ligt mindre intresse av helhetslösningar
eller att ta hänsyn till motpartens eller
patienternas synpunkter. Oändliga och
tidsödande sammanträden eller MBL-
förhandlingar gör definitivt inte sjuk-
vården bättre eller effektivare.

Otillräcklig utbildning
Allt är naturligtvis inte bra i norsk

sjukvård och bristen på läkare och sjuk-
sköterskor är ett stort problem. Denna
brist måste bero på en underdimensio-
nerad och otillräcklig utbildning. Det är
märkligt att ett rikt land som Norge inte
klarat detta problem bättre. Många be-
gåvade och duktiga norrmän tvingas till
att skaffa sin utbildning utomlands. I
Danmark där många norrmän studerar
har detta till och med lett till en viss ir-
ritation från myndigheterna, eftersom
detta begränsar danska studenters möj-
lighet att läsa medicin.

Som överallt i hela västvärlden har
man också upptäckt att sjukvårdens be-
hov är betydligt större än de resurser
som finns att tillgå. Man tvingas som
överallt annars att prioritera och effek-
tivisera. Det är dock uppenbart att den-
na process är mindre smärtsam i Norge
än i Sverige.
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