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Läkartidningen bad hemato-
logen och medicinhistorikern
Carl-Magnus Stolt möta den in-
ternationellt mycket välkände
hälsoekonomen Robert G
Evans. Samtalet gäller bl a en
intrikat fråga. Det hälsoekono-
miska tänkandet får ett allt stör-
re genomslag hos enskilda läka-
re. Innebär det risk för att den
medicinska etiken förändras,
från individorienterad till foku-
serad på kollektivet?

Den kanadensiske hälsoekonomen
Robert G Evans besökte nyligen Sve-
rige. Han är professor i hälsoekonomi
vid University of British Columbia,

Vancouver. Evans har – från en grund
som hälsoekonomisk teoretiker – under
senare år speciellt intresserat sig för
gränsytorna mellan ekonomisk och me-
dicinsk vetenskap. Han är bl a författa-
re till »Strained Mercy: the Economics
of Canadian Health care», som dels är
en klassisk lärobok i hälsoekonomi,
dels en analys av det kanadensiska häl-
so- och sjukvårdssystemet. Bob Evans
är en man med internationell ryktbarhet
och – för en svensk publik – känd inte
minst genom sin medverkan i den upp-
märksammade boken »Svensk sjukvård
– bäst i världen?» (SNS förlag 1992).
Hans uppsats »Reflexioner om revolu-
tionen i Sverige», är rik på idéer och
metaforer och skriven med ett glödande
engagemang. 

Läkartidningen bad mig – som är kli-

niskt verksam överläkare i hematologi
vid Borås lasarett – träffa Evans för ett
samtal om den moderna hälsoekono-
mins utveckling. Det finns en särskild
bakgrund till att jag fick uppdraget. Jag
har tidigare, i en intervju i Läkartid-
ningen framfört åsikten att den moder-
na hälsoekonomin ibland hämmar läke-
konsten. 

Läkekonst kontra siffermentalitet
Naturvetenskapen är mätbar, den ut-

trycks med siffror. Läkekonsten är defi-
nitionsmässigt omätbar, och det ser jag
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Överläkare Carl-Magnus Stolt,
till vänster, mötte ekonomen
Robert G Evans för ett samtal om
modern hälsoekonomi och hur
den påverkar sjukvårdens vardag.



personligen som det största problemet
med dagens sjukvård. Prioriteringar
och organisationsmodeller utgår ofta
från vad som är mätbart med siffror och
tabeller. Med den attityden har man –
redan från början – prioriterat bort läke-
konsten. På sådan grund kan vi aldrig få
någon bra vård; om vi med detta menar
nöjda patienter. Det är för smalt att an-
lägga en uteslutande matematisk attityd
på sjukvården, på det sätt som många
moderna, oförstående hälsoekonomer
vill göra.

Det kan vara dags att börja diskutera
dessa frågor mer öppet, särskilt som det
hälsoekonomiska tänkandet slagit ige-
nom så starkt. 

Utvecklingen har nått ett läge som
har karaktär av mätbarhetskult. Under
merkantilismens dagar, precis som i
nuet uppstod en tveklös konflikt mellan
den enskilda sjuka individens behov
och samhällets intressen. 

I bakgrunden anas den svårbedömda
frågan: Vem är läkare förträdare för? 

Detta var således utgångsläget inför
mitt möte med Robert G Evans. Efter en
hel dag på Nordiska Hälsovårdshög-
skolan och seminariet »Producing
Health – Consuming Health care», med
Evans som huvudtalare, träffas vi på tu
man hand i den vackra parken nedanför
skolan vid Nya varvet i Göteborg. Au-
gustivärmen var tryckande med termo-
metern nära +30 grader när vi slog oss
ned på en bänk i skuggan för ett samtal
och idéutbyte.

Intressant nog framgår det omedel-
bart att Evans faktiskt är mycket kritisk
till det egna ekonomskrået: 

– I synnerhet akademiska ekonomer,
som ofta arbetar isolerade i skyddade
verkstäder på universiteten, underskattar
vikten av stil och ton i mänskliga relatio-
ner, säger Evans med oväntad skärpa.

Är hälsoekonomin cynisk?
Min infallsvinkel inför mötet med

Evans baseras alltså på den kliniskt
verksamme läkarens horisont. För mig,
och i min vardag, är innehållet i det di-
rekta mötet med enskilda svårt sjuka
människor det mest centrala. 

Från det perspektivet är det – kan jag
försäkra – alltför lätt att se på hälsoeko-
nomin som något cyniskt. Letar man se-
dan bakåt i historien är det helt uppen-
bart att begreppet folkhälsa inte alltid
haft en enbart positiv klang av rättvisa
och jämlikhet, utan också ett tydligt
centralt perspektiv där samhällets in-
tresse var viktigare än den enskilde in-
dividens. 

Dagens hälsoekonomiska tänkande
har tydliga paralleller med 1700-talets
merkantilism, då samhällsnyttan stod i
den absoluta förgrunden för att bedöma
värdet av de medicinska insatser som
gjordes. Under merkantilismens dagar
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’’Utvecklingen har nått ett
läge som har karaktär av
mätbarhetskult. Under
merkantilismens dagar,
precis som i nuet uppstod
en tveklös konflikt mellan
den enskilda sjuka indivi-
dens behov och samhällets
intressen’’

’’En del hälsoekonomer
anser att socialmedicinska
problem ytterst bottnar i en
kombination av »dåliga ge-
ner och dåligt beteende’’

’’En god vård kan inte ha
missnöjda patienter. Där
har ni kliniskt verksamma
läkare en stor och svår
uppgift: Att visa för dem
som organiserar sjukvård
hur betydelsefullt detta är,
exempelvis avspeglat i ökad
läkarkontinuitet och mindre
sjukvårdsbehov hos nöjda,
väl omhändertagna patien-
ter’’



värderades nämligen människor i peng-
ar på ett mycket krasst sätt. 

Den engelske 1800-tals statistikern
William Farr presenterade kalkyler som
angav hur värdet för en jordbruksarbe-
tare varierade under livet. På ålderns
höst var värdet negativt, en minuspost.
Men visste ni att detta tänkande har
kommit igen också i modern tid? Hälso-
ekonomen Gary Becker lanserade så
sent som på 1960-talet sin mycket
märkliga humankapitalteori. 

Enligt Becker är människan en pro-
duktionsfaktor i likhet med maskiner,
byggnader etc. Det känns omedelbart
befriande att en auktoritet som Bob
Evans inte sparar på krutet när Becker
kommer på tal:

– Äsch, Gary Becker är en galning.
Jag känner djup avsky för den formen
av förment hälsoekonomiskt tänkande,
säger Evans med eftertryck och tilläg-
ger: 

– Det är i princip jämförbart med att
jag alltid pläderat för att inte betrakta
patienten som kund och konsument. En
kund väljer frivilligt och det kan inte en
sjuk förväntas göra. 

– De flesta av oss har ju egna patient-
erfarenheter. Själv har jag t ex haft
mycket problem med synen. När jag går
till min ögonläkare så vet både han och
jag att vi fattar besluten tillsammans.
Patient–läkar-relationen bygger på ett
förtroende. Att den information som lä-
karen ger sedan kan vinklas så att pati-
enten tycker som sin läkare är ofrån-
komligt men egentligen en helt annan
sak.

Livslängden i Österuopa
Under seminariet på Nordiska Häl-

sovårdhögskolan kommenterade Ro-
bert G Evans bl a den skrämmande
minskning av livslängden man sett i öst-
ra Europa under 1990-talet. 

– Denna observation anknyter i prin-
cip till McKeowns iakttagelse över hur
dödligheten vid tuberkulos minskade
redan innan tuberkelbacillen var upp-
täckt, dvs långt före införandet av anti-
tuberkulosmedel, vilket – i vid mening
sagt – visar på, avslöjar betydelsen av
sociala faktorer. 

Evans kommenterade även boken
»Why are some people healthy and oth-
ers not?» (Aldine De Gruyter, New
York 1994), som han är delförfattare
till. Boken pekar på att det är helt klar-
lagt att låg socioekonomisk standard är
förknippad med ökad sjuklighet och
dödlighet. Direkt kopplat finns sedan
enskilda bakgrundsfaktorer som dålig
nutrition, övervikt, rökning, alkohol
och annat missbruk, promiskuöst färgat
sexuellt beteende osv. 

En del hälsoekonomer anser att orsa-
kerna ytterst bottnar i en kombination
av »dåliga gener och dåligt beteende». 

Man drar sig ibland inte ens för att
moralisera över detta och säga: De fat-
tiga får skylla sig själva! Sådana slagord
i den socialmedicinska debatten före-
kommer numer flitigt i USA och till
dels även i Storbritannien.

Bob Evans betonar att han helt tar
avstånd från den sortens resonemang. I
stället för att lägga skulden på de drab-
bade vill Evans söka svaret på två frå-
gor: Hur kan dåliga sociala förutsätt-
ningar förbättras? Och hur får dåliga so-
ciala förutsättningar biologiska konse-
kvenser? 

Betydelsen av tvärvetenskap
Samtalet med Bob Evans illustrerar

att tvärvetenskapligt tänkande är en för-
utsättning för att kunna förstå de oerhört
komplexa sambanden. Den teoretiska
spännviden är enorm: alltifrån babian-
studier kring endokrina skillnader bero-
ende på var i hierarkin aporna befinner
sig, via historiska insikter om sjuk-
domspanoramats växlingar, till aktuella
politiska reformer. Det känns naturligt
för mig att citera den store tyske 1800-
talsläkaren Rudolf Virchow, som kon-
staterade »Medicin är politik!». 

Bob Evans instämmer och berättar
spontant entusiastiskt att han är väl be-
kant med Virchow och dennes social-
medicinska tänkande. Medicinhistori-
kern inom mig gläds åt att behovet av en
historisk dimension kommer upp i sam-
talet.

– Vi kan förhoppningsvis undvika
de gamla fallgroparna, men kanske kan
man tyvärr även definiera många fram-
steg som att vi förmodligen faller i de
nya! Varje land måste klargöra sin egen

historia för att dra lärdomar i praxis. Det
gäller i hög grad när man väljer sjuk-
vårdssystem, säger Evans.

Men hälso- och sjukvård handlar
inte bara om förebyggande och politik.
Saken handlar i hög grad också om en-
skilda unika individer – dvs att ta hand
om de redan sjuka. Sjukvårdsforskaren
Göran Dahlgren framhöll på seminariet
att »när man är sjuk är prevention inget
alternativ». Det är en åsikt som en sjuk-
husläkare gärna instämmer i. 

I samtalet med Evans kommer vi in
på skillnaden mellan medicinsk veten-
skap och läkekonst. Vetenskapen är tek-
nologisk och kvantifierbar. Konsten är
icke-teknologisk och kanske omätbar. 

Den handlar om att bemöta patienter
och hjälpa dem på vägen till hälsa, kro-
niskt lidande eller död. Bob Evans hål-
ler med om det finns saker inom sjuk-
vården som inte lätt låter sig mätas. 

Hur skall man då synliggöra detta
perspektiv när man diskuterar priorite-
ring inom vården?

– Det är en svår fråga! Men trots allt
måste man nog försöka påvisa nyttan på
något sätt, t ex genom att göra patient-
enkäter. Risken är annars att läkekonst-
aspekter avfärdas som argument för en
radikal autonomi för läkaren. Man mås-
te kunna rättfärdiga läkekonsten genom
att påvisa att patienterna blir hjälpta på
ett viktigt sätt av den. 

Visst är alla människor unika, men
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»I synnerhet akademiska ekonomer,
som ofta arbetar isolerade i skyddade
verkstäder på universiteten, underskattar
vikten av stil och ton i mänskliga
relationer», sade professor Evans, till
höger på bilden, med oväntad skärpa,
under samtalet med doktor Stolt. 



hur skall man då kunna lära ut medicin?
Visst måste man generalisera när man
skall lära nya läkare vad medicin är och
hur den skall praktiseras. Men när man
väl tillägnat sig reglerna måste nästa
steg bli att lära sig improvisera och
skräddarsy. Den viktigaste lärdomen är
rimligen, med andra ord att reglerna
bara är en utgångspunkt. 

Bob Evans skrattar åt min fundering
och säger att så är det nog – vid närma-
re eftertanke – inom ekonomin också.
Teori och praxis är alltid två skilda ting.

Risker med hälsoekonomi
Det hälsoekonomiska tänkandet får

ett allt större genomslag hos enskilda lä-
kare. Innebär inte det risker för att den
medicinska etiken förändras, från att se-
dan antiken varit individorienterad till
att nu bli fokuserad på kollektivet?

– Jag tror inte det, kommenterar
Evans. Även Hippokrates baserade sina
enskilda patientbedömningar på erfa-
renhet från mängder av patienter. Så jag
hoppas verkligen inte att läkaretiken
förändras i detta avseende.

En annan konkret individfråga
handlar om döendet. Vad får det kosta?
Bob Evans konstaterar att hälsoekono-
min inte tillräckligt studerat den svåra
frågan, som i sak ju sammanhänger med
synen på människan – är hon mål eller
medel? 

Som ett teoretiskt exempel kan vi
tänka oss en småbarnsmor i 30-årsål-
dern som drabbas av en dödlig sjuk-
dom. En dyr »uppehållande» behand-
ling kan ge henne ytterligare någon en-
staka månad med hygglig livskvalitet.
Skall hon få det? 

Frågan är förstås oerhört svår. Bob
Evans tacklar med en motfråga:

– Vem frågar man? Skall patienten
själv styra? Även dessa frågor är hälso-
ekonomiskt otillräckligt studerade. Enda
tänkbara svaret är att läkarna måste vara
lyhörda för den allmänna uppfattningen
i samhället och agera därefter. 

– För en 83-åring med samma dödli-
ga sjukdom blir nog det »allmänna sva-
ret» annorlunda! Men tveklöst måste
döendet få kosta, förklarar Evans.

– Jag vänder mig definitivt mot de
kallhamrade beräkningsgrunder som
kalkylerar fram en summa, ett pris per
månad som döende. Det är enkla, farli-
ga lösningar som i sak bollar med an-
dras tid som om människorna vore sla-
var!

Etik och ekonomi
Vi resonerar en stund om sambanden

mellan etik och ekonomi och förlorar
oss in i en allt djupare diskussion. Men
strax är vi tillbaka vid läkekonstper-
spektivet, som självfallet ligger många
kliniker varmt om hjärtat, precis som
t ex omvårdnaden gör för sköterskorna.

Läkekonstens och omvårdnadens bety-
delse blir större ju mer allvarligt och
långvarigt sjuk en människa är. 

Men hur viktiga är dessa företeelser
i den hälsoekonomiska verkligheten?

– Hittills är dessa perspektiv troligen
försummade. Tvärtom är det så att man
brukar säga att en nöjd patient ingalun-
da är ett osvikligt tecken på en bra, ef-
fektiv vård. Vi kan till och med hitta ex-
empel på nöjda patienter i dålig, de-
struktiv och ineffektiv vård, säger Ro-
bert G Evans.

Det är en kommentar som går att in-
stämma i. Men personligen vill jag ändå
framhålla att – trots allt – kan ingen vård
värd att kallas god ha missnöjda patien-
ter, den må sedan vara aldrig så effektiv
och tekniskt skicklig.

Robert G Evans:
– Där har ni kliniskt verksamma lä-

kare en stor och svår uppgift: Att visa
för dem som organiserar sjukvård hur
betydelsefullt detta är, exempelvis av-
speglat i ökad läkarkontinuitet och min-
dre sjukvårdsbehov hos nöjda, väl om-
händertagna patienter.

Men det är en svår uppgift! Hur skall
man lyfta fram behovet, värdet och nöd-
vändigheten av att en sjuk människa
känner sig behandlad som en hel män-
niska, med kropp, själ och ande? Hur
skall man bevisa värdet av att bekräfta
en människa? Finns det något annat sätt
att påtala detta
än att tvinga
mätbarheten på
dessa existenti-
ella frågor? 

Är det idag
möjligt att
kommunicera
utan siffror?

– Ja, abso-
lut. Kvantifie-
ring är inte alls
alltid nödvän-
dig, svarar
Evans. 

– Möjlighe-
ten att kommu-
nicera med ord
får inte åsido-
sättas! Dessut-
om kan en del
sifferkommu-
nikation ibland
vara ren non-
sens. 

Hur mycket
skall enskilda
doktorer bry
sig om hälso-
ekonomi?

– Det är nog
– hur man än
vänder på reso-
nemangen –
nödvändigt att

läkarna sätter sig in ämnet. Den kun-
skapsplattformen behövs för att läkarna
skall kunna förstå och delta i den tvär-
fackliga diskussion om sjukvårdens ut-
formning som ständigt pågår, svarar
Evans.

Sjukvård
en angelägenhet för alla
I samtalet enas vi om att den öppna,

fria dialogen mellan olika infallsvinklar
är viktig. Sjukvården är en angelägen-
het för alla. Vi är i sak t ex eniga om att
förslag enbart från läkare förmodligen
kommer att bli (för) dyra, medan för-
slag som är enbart baserade på ekono-
misk teori garanterat blir fel ur medi-
cinsk och humanitär/etisk synvinkel!

Läkarnas deltagande i den debatten
måste ske balanserat och så att inte eko-
nomiska behov tillåts förmörka yrkets
etiska aspekter. I den dokumentärt base-
rade filmen »And the band played on»,
som handlar om epidemins uppkomst,
ställdes den intrikta frågan vem patien-
ten skall lita på om doktorn blir affärs-
man. »Tja … Det är verkligen en myc-
ket bra fråga», suckar professor Evans. 
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I samtalet enas Carl-Magnus Stolt och
Robert G Evans om att den öppna, fria
dialogen mellan olika infallsvinklar är
viktig. Sjukvården är en angelägenhet för
alla. 


