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Att sjukvården blir en fråga i val-
rörelsen är alldeles uppenbart,
säger Leif Carlson, som till och

med tror att det kan bli en huvudfråga. 
– Vården är central för alla männi-

skor. När man med sina skatter har be-
talat ska man också få vård när man blir
sjuk eller gammal och svag. Detta vill vi
lösa genom en allmän försäkring, men
det finns ingen finansiering som är
självklar, utan man måste vara öppen
för att hitta framkomliga vägar som fle-
ra kan enas om. 

Leif Carlson tillägger dock att det
finns vissa fundamentala saker som mo-
deraterna inte vill göra avkall på: 

– Där har vi även fått stöd av SNS-
ekonomerna, Industriförbundet och
andra. Det är att landstingens tredubbla

roll med ansvar för finansiering och
produktion samt som patientföreträdare
inte håller längre.

Är sjukvården i kris?
– Jag har länge försökt undvika ordet

kris. Det finns något självuppfyllande i
det. Det finns också mycket av bra sjuk-
vård i Sverige. Men vad vi sett på sena-
re tid antyder att vi är snubblande nära
krisen. Se på väntetiderna för starrope-
rationer i Göteborg och hur man drar
ner på operationerna i Malmö osv.

I den politiska debatten hävdas att
de moderata förslagen, dels om skatte-
sänkningar, dels om sjukvårdsförsäk-
ring skulle drabba patienterna ännu
hårdare. Din kommentar?

Moderat recept i valrörelsen:

Lägg fast nationella mål för vården       
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– Det är fel. Vårt förslag till försäk-
ring innebär att vården finansieras soli-
dariskt och efter bärkraft såsom idag. 

Inbyggd vårdgaranti
Leif Carlson framhåller att sjukvår-

den – utöver de resurser som nu tillförs
via landstingsskatten och statens bidrag
till huvudmännen – också skulle få me-
del som idag används för rehabilitering
inom sjukpenningsförsäkringen och för
förtidspensioneringar. De vattentäta
skotten mellan systemen måste bort.

– I stället för att som idag ha en ran-
sonerad sjukvård med köer får patien-
ten rätt att söka vård, han har en inbyggd
vårdgaranti. Pengarna följer patienter-
na. Jag tror inte att någon kan visa att
höga skatter och bidrag är lösningen för

sjukvården, för det har vi provat i så
många år nu.

Även effektivitetsökningar är fortfa-
rande möjliga i vården, anser Leif Carl-
son, som bl a pläderar för mera presta-
tionsersättningar och ökad konkurrens i
en öppnare vårdmarknad.

– Sjukvården är inte en marknad i or-
dets vanliga bemärkelse, men inget
hindrar att man använder sådana medel
som är bra. S:t Görans sjukhus i Stock-
holm ska nu arbeta med en bonusrelate-
rad ersättning, och sjukhuset har redan
visat att det ännu finns besparingar att
plocka ut inom vården.

»Perssonpengarna» löser inget
– Men att som regeringen tycks tro

att man genom ett tillskott på 0,8 pro-

cent till den totala landstingskommuna-
la ekonomin löser vårdens problem, då
har man hamnat fel. Får vi en tillväxt i
ekonomin genom att ta bort utveck-
lingshämmande skatter och i stället sat-
sar på att stimulera näringslivet kan vår-
den få mer resurser. Det är bara tillväxt
som kan ge de pengar som behövs.

Är nedläggning av sjukhus ett bra
sätt att spara i sjukvården?

Leif Carlson svarar att det generellt
sett inte kan vara en lösning på proble-
men. 

– Men det här är ett dynamiskt områ-
de – man behöver göra förändringar
ibland. Vissa verksamheter som i dag är
decentraliserade behöver centraliseras
– t ex mycket kostnadskrävande specia-
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     och låt många producenter blomma!

En obligator isk, solidariskt finansierad sjukvårds-
försäkring är enligt moderaterna bästa medicinen för att
lösa sjukvårdens framtida finansiering. Men viktigare än
att låsa sig för ett speciellt system i detalj är att få till stånd
en lösning som kan samla en majoritet, anser moderaternas
talesman i riksdagens socialutskott, läkaren Leif Carlson
från Vimmerby.

En ökad statlig målstyrning av vården, mera konkurrens
mellan flera vårdgivare, ett avskaffande av landstingens
tr edubbla roll och fler specialister i primärvården, är 
ytter ligare några recept han vill skr iva ut.

»Vad vi sett på senare tid antyder att vi är
snubblande nära en vårdkris», säger mode-
raternas talesman i sjukvårdspolitiska frågor,
Leif Carlson.



liserad vård. I andra fall finns det inget
underlag för sådana sammanläggning-
ar. 

– Bassjukvården behöver inte cen-
traliseras – stora sjukhus är inte bättre
än små, något som ju Spri har visat.
Man måste i stället fråga sig vad det är i
samhället som ändras som gör att sjuk-
husstrukturen behöver ändras. 

– Kanske är nattöppen kirurgi inte
det viktigaste på vissa små enheter, utan
man kan med modern transportkapa-
citet flytta patienten till sjukhus där kir-
urgerna arbetar oftare och bättre. 

Däremot menar Leif Carlson att det
måste vara fel att låta en gammal män-
niska åka många mil för åtgärder som
kräver relativt ringa specialistinsatser. 

– Det är en pedagogisk fråga också –
att göra förändringar av vårdinnehållet i
ett sjukhus är det inte detsamma som att
ta bort sjukvården. I sådana fall har po-
litik erna väl haft svårt att få igenom sina
budskap.

Staten har abdikerat
Råder det en bra maktbalans mellan

staten  och landstingen i vårdfrågorna?
– Nej, jag tycker att staten har abdi-

kerat för mycket, vilket har gått ut över
patienten. Den kommunala självbe-
stämmanderätten har blivit viktigare än
patientens  rätt  att  bestämma  och  få
vård, svarar Leif Carlson. 

Han pekar på att samma tendens
kommer fram i utredningen HSU 2000
– man för fina resonemang om patien-
tens rätt, men sedan vågar utredarna
inte lägga konkreta förslag med hänvis-
ning till huvudmännens självbestäm-
mande. 

– Det vore bättre om vårdens mål la-
des fast nationellt – att det var en sak för
riksdag och regering. Sedan kan det fin-
nas många olika producenter som ser
till att målen uppfylls. Landstingens roll
i det här sammanhanget vill jag i prin-
cip slopa. 

Leif Carlson kommer tillbaka till
frågan om en stabil finansiering av sjuk-
vården och betonar att den inte är stabil
idag. Ett sätt att öka stabiliteten vore att
göra finansieringen helt till en statlig
uppgift. 

– Eftersom vi inte har specialdesti-
nerade skatter får man väl kalla det en
avgift. Man ska inte gräva ned sig i ex-
akta lösningar, som t ex att landstingen
absolut måste bort. Landstingen kan
vara en av många producenter, men de
ska inte vara finansiärer och producen-
ter ochdessutom patienternas talesmän. 

– Vi vet erfarenhetsmässigt att efter
hand lierar sig alltid politikerna mera
med produktionen än med dem de skul-
le företräda, dvs patienterna. 

Bryt tr iaden av makt!
Modellen som Carlson förordar in-

nebär en nationell, obligato-
risk finansiering, medan
distributionsmetoden inte är
så viktig – den skulle kunna
ske exempelvis via försäk-
ringskassorna eller lands-
tingen.

– Det viktiga är att bryta
landstingens triad av makt.
För patienten är det vikti-
gaste att kunna välja vårdgi-
vare, att det finns konkur-
rens på produktionssidan. 

– Detta är också viktigt
från arbetsmarknadssyn-
punkt – vi får aldrig en rik-
tig arbetsmarknad som kan
attrahera folk i framtiden
om vi har monopolarbetsgi-
vare. Det måste finnas kon-
kurrens även där för att få en
riktig lönemarknad och för
att uppnå effektivitet – och i
det ligger också att man ska
kunna etablera sig på mark-
naden om man har en vård-
idé. 

Därmed har intervjun av
sig själv kommit in på frå-
gan om den privata vårdsek-
torns storlek. Moderata samlingsparti-
ets uppfattning i den frågan är ju väl
känd:

– Den privata vårdsektorn utgör nå-
gonstans runt 3 procent idag, och det
kan man ju tycka inte borde ge något ge-
nomgripande inflytande på svensk
sjukvård – och ändå har privatvården
det. Självklart måste den få öka betyd-
ligt, dels av rent ekonomiska och prak-
tiska skäl, dels för att skapa en arbets-
marknad och för att öka patienternas
valfrihet. 

Friare etableringsrätt
– Fyller vårdgivaren uppställda krav

ska han ha rätt att etablera sig. Ersätt-
ningsetablering är ett delsteg som borde
vara alldeles självklart, om inte all pri-
vat verksamhet ska dö ut. Dessutom –
om en läkare har investerat i en privat
verksamhet är ju denna en del av pen-
sionskapitalet som läkaren inte kan till-
godogöra sig om inte mottagningen kan
säljas vidare. 

Leif Carlson tillägger att detta är ett
kraftigt individuellt ingrepp som inte
skulle accepteras i annan verksamhet.
Åldersgränsen för privatläkare är också
tämligen orimlig, säger han. 

Vad är moderaternas vision för pri-
märvården?

– Husläkarreformens stora fördel
var att den tydliggjorde rätten att välja
en läkare med god kontinuitet. Den rät-
ten måste finnas kvar och förstärkas,
svarar Leif Carlson.

– Ser man till primärvården som

vårdnivå bör man vara öppen för den ut-
veckling som sker – det kan bli betyd-
ligt f ler specialister på den vårdnivån.
Den tekniska utvecklingen gör att myc-
ket idag går att göra utanför de stora
slutna sjukhusen. 

Leif Carlson tillägger att det också
går att föra ut specialistkompetens ge-
nom andra tekniska åtgärder såsom te-
lemedicin. Allmänläkarna kan få en
kontinuerlig fortbildning genom kon-
takterna med specialisterna, men också
patientens kontakt med specialisten kan
förbättras. 

Nej till r emisstvång
– På det viset kan primärvården växa

sig mycket starkare. Samtidigt måste
man markera att detta ska vara en möj-
lighet om patienten så vill. Tanken på
primärvården som en guide i sjukvår-
den är i princip riktig, bara man inte gör
det till ett tvång – vill jag själv välja en
öronspecialist ska jag kunna göra det. 

– Avgifter bör man dock kunna an-
vända som en styrmekanism – det är all-
tid svårt med kostnadskontrollen och att
arbetet bedrivs på någorlunda rätt nivå.
Däremot tror jag inte på remisstvång –
remissen är bra enbart som kunskaps-
förmedlare.

Om Läkarförbundets uppfattning att
det bör gå en distriktsläkare per 1500
invånare säger Leif Carlson att han inte
tror på »en fyrkantig 1500-lösning»
med hänsyn till olikheterna i landet.

– Men det finns områden där man
bör vara nere i 1500. Det är riktigt att
primärvården för närvarande går på
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»Det kan bli betydligt fler specialister i primärvården som
vårdnivå betraktad», anser moderata riksdagsmannen Leif
Carlson.
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knäna, och därför bör man kanske i viss
mån begränsa vad den ska syssla med.
Men samtidigt – ser man på svenska ar-
betstider och antal patientbesök i jäm-
förelse med utlandet så får man sig en
tankeställare. 

Se över arbetsformerna
– Vi bör kanske fundera över hur

mycket administrativt och annat jobb
som finns med i bilden och som man
borde se över. Vi måste se mera till in-
nehållet i verksamheten och vara myc-
ket mera flexibla.

Var Ädelreformen en bra reform?
– Nej, inte generellt. Det var en rik-

tig tanke att upphäva de vattentäta skot-
ten mellan huvudmännen. Men mycket
blev bara en förskjutning av gränsen,
svarar Leif Carlson.

– Tidigare hade man medikaliserat
en del av äldreomsorgen kraftigt och
bortsett från det som var människors
vanliga sociala liv. Men vad som gjor-
des nu blev lite för mycket av att slänga
ut barnet med badvattnet. 

– Idag har man inte tillräcklig re-
spekt för att sjukdom är en väldigt stor
del av gamla människors tillvaro. Sjuk-
vården har fått en för liten roll – läkar-
medverkan vid sjukhemmen är för låg.
Det skulle inte förekomma vanvård om
man hade en bättre och kontinuerlig till -
syn med läkarmedverkan. 

Leif Carlson betonar att självklart
bör de gamla själva få välja läkare. Men
samtidigt bör äldreomsorgen tillföras
medicinsk kompetens med ansvar både
för handledning av personalen och för
tillsynen av patienterna för att i tid upp-
täcka om det inträffar förändringar som
kräver medicinska åtgärder. 

– Ädelreformen har misslyckats i
den meningen att det medicinska insla-
get har blivit för dåligt, sammanfattar
han. 

Kostnadsövervältr ing
– Det fanns också andra konsekven-

ser som man inte tänkt på i förväg. Ge-
nom Ädel skedde en stor och oplanerad
kostnadsövervältring på staten för läke-
medel som tidigare betalats av lands-
tingen. Det var ca en halv miljard som
skenade iväg där. Vinnarna var kommu-
nerna som fick läkemedelspengarna i
skatteväxling utan att få kostnaden.

Leif Carlson anser att staten måste
lägga fram väldigt klara mål även för
äldreomsorgen. Sedan kan kommuner-
na kvarstå som huvudmän för omsor-
gen, vilket dock inte betyder att de mås-
te producera den. Kommunerna ska se
till att målen uppfylls av olika produ-
center. 

– Staten bör lägga fast hur det medi-
cinska ansvaret ska hanteras, hur fort-
bildningen ska klaras etc. Sedan Ädel-

reformen har denna utbildning inte fun-
nits, så den medicinska kompetensen
vid sjukhemmen har i själva verket
sjunkit successivt, framhåller Leif Carl-
son. 

– Får vi tydligare statliga krav kan
man också ha många producenter av
äldreomsorg. Problemen har ju inte be-
rott på att verksamheten varit kommu-
nal eller privat utan på att kommunerna
gjort dåliga upphandlingar. Man har
trott att det gått att spara mer än möjligt
och det har inte funnits tydliga kvali-
tetsmål att sträva efter. 

För mycket politikerstyrning
Beträffande läkarutbildningens di-

mensionering säger Leif Carlson att den
präglats för mycket av politikerstyrning
och bristande flexibilitet. Det har räckt
med att »någon skrikit» någonstans i
landet om läkarbrist så har politikerna
ökat grundutbildningskapaciteten.

– Vi har hamnat i en situation där vi
har fortsatt att grundutbilda i större ut-
sträckning än vi behöver, medan vi haft
för liten specialistutbildning. Med en
flexibel planering hade vi för ca sju–åtta
år sedan dragit ner grundutbildningen
med några hundra platser, lagt pengar-
na på utökad specialistutbildning och
sedan, om ungefär tre–fyra år, ökat
grundutbildningen igen. Det kommer
att behövas inför år 2010–2012 med de
stora pensionsavgångarna då.

Hur bör man prioritera mellan olika
samhällssektorer för att få bästa resul-
tat när det gäller folkhälsan?

– Ser man på folkhälsan i stort har
sjukvården inte haft det största inflytan-
det, utan det är andra åtgärder – tex
inom bostadspolitiken – som har gjort
att medellivslängden har ökat. Men
sjukvården spelar ändå en stor roll, för
det är ofta därifrån som kunskaperna
har kommit som grund för de andra åt-
gärderna.

Övertr o på prevention
Leif Carlson varnar emellertid för en

övertro på att alla sjukdomar ska kunna
förebyggas. Anslår man pengar till pre-
ventiv verksamhet ska det baseras på att
man vet att åtgärderna har effekt, inte
bara att man tror det.

– Så länge som vi har en situation där
människor är sjuka, far illa och lider
måste man av etiska skäl koncentrera
sjukvårdens insatser på det, i stället för
på någonting som kanskehar effekt om
flera år.

Tanken på hälsoavgifter, t ex för rö-
kare, avvisas bestämt av Leif Carlson.
Det är närmast omöjligt att dra gränser-
na för vilka som skulle omfattas. Därför
går det inte att generellt lägga avgifter
på »farligt beteende», utan där måste
den allmänt solidariska synen gälla. •
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Särtryck av serien om

VÅLD
och

AGGRESSIVITET
Många människor uppfattar
våldet som en av de största
hälsoriskerna. Våldet mö-
ter läkare från olika specia-
liteter på skilda nivåer inom
vården. Det kan också
drabba dem själva.

Under 1994–95 publicera-
de Läkartidningen 26 artik-
lar som tillsammans gav ett
brett medicinskt perspektiv
på ämnet våld och aggres-
sivitet. De har nu samlats i
ett 84-sidigt häfte som kan
beställas med kupongen
nedan.

Pris 95 kronor. Vid 11–50
ex 95 kronor, vid högre upp-
lagor 80 kronor/exemplar.
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Insändes till Läkartidningen,
Box 5603,114 86 Stockholm

Märk gärna kuvertet »Våld»

Telefax 08-20 76 19


