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M
in svåger rensar i famil-
jearkivet och lämnar
mig en bunt skrifter.
Jag bläddrar i ett häfte
utgivet av Svenska Lä-

karesällskapet 1948, betitlat »Sjuk-
vårdsreform». Språket är underbart,
pregnant och fyllt av retorik. Med hjälp
av Svenska Läkaresällskapets oumbär-
lige Frej Palmberg får jag hjälp att ur
sällskapets arkiv leta fram de protokoll
som berör behandlingen av denna för
läkarkåren och sjukvården viktiga ut-
redning 1948. 

Bakgrunden var följande: 1934 gjor-
des en omfattande utredning om den
slutna kroppssjukvården, som beskrevs
som ett monumentalverk och en kodifi-
ering av den medicinska utveckling
som dittills ägt rum. 1943 fick Medici-
nalstyrelsen ett nytt uppdrag – att få till
stånd en reglering av den öppna vården
vid av landsting eller kommun drivna
sjukhus.

Detta uppdrag, som först föreföll
relativt anspråkslöst, visade sig leda till
en stor allomfattande diskussion om
framtidens läkarvård och blev med 400
sidor utredning och förslag en utgångs-
punkt för diskussionen kring den fram-
tida sjukvårdens inriktning.

Svenska Läkaresällskapet hade ut-
redningen på remiss i hela sju månader
– ett intressant uttryck för den vikt ett
remissyttrande kunde givas, och utred-
ningen diskuteras vid upprepade tillfäl-
len i nämnden, vid sällskapets allmänna
sammankomster och i diverse publika-
tioner under hösten 1948. Sällskapet
konstaterar i sitt utredningssvar att re-
gleringen av den öppna vården nu fått
en lösning, men finner anledning att
diskutera sjukvårdens framtid i ett vida-
re perspektiv.

Det är anmärkningsvärt hur modernt
synsättet är, även om de medicinska för-
tecknen vid tiden för remissförfattandet
var annorlunda. Sällskapet framhåller
att insulin och leverbehandling för
sockersjuka och perniciös anemi lik-
som skärmbildsundersökningen avslöj-
ar större vårdbehov än vad som kunde
förutses. Samtidigt har sulfa och peni-
cillin inneburit ett minskat slutenvårds-
behov. Ett ökande vårdbehov för åld-
ringar förutses och en ökad urbanise-
ring, med åtföljande medicinska pro-
blem.

Redan 1944 anför man, att man i
möjligaste mån bör undvika att inta per-

soner på sjukhus av sociala skäl, efter-
som den dyrbara sjukvården bör vara
förbehållen dem som oundgängligen
behöva sådan vård. Till och med frågan
om patienthotell finns antydd som »in-
kvarteringsmöjligheter i sjukhusets
närhet för hjälpsökande». 

Läkaresällskapet diskuterar be-
hovet av bättre urval av de medicine stu-
derande men antar att det inte finns an-
ledning att tro att Sverige är ett intres-
sant land för immigrerande läkare att
söka sig till. 1948 rapporterar dåtidens
provinsialläkare att de inte hinner med
sina arbetsuppgifter och att de har oskä-
ligt lång arbetstid. Sällskapet framhål-
ler att det finns ett stort behov av statli-
ga fortbildningskurser, men noterar att
dessa inte alltid kunnat fullt ut besättas
med sökande. Man föreslår att man för
fortbildningsverksamheten bör utse en
lämplig överläkare eller biträdande
överläkare som har ansvar för att ordna
sammankomster. 

Generaldirektören Axel Höjer, hu-
vudansvarig för utredningen, uppträdde
vid flera tillfällen i sällskapets lokaler
och redovisade förslagen, och Hilding
Berglund har, underdånigst på Svenska
Läkaresällskapets vägnar, undertecknat
remissvaret tillsammans med John
Lundquist.

Vad som fascinerarvid läsningen är
framsyntheten hos våra föregångare,
men också det underbara språkbruk
som nu har försvunnit. Det kollegiala
klistret måste 1948 ha varit än mer vid-
häftande än idag. Berglund skriver om
utredningen att »vanprydande skön-
hetsfel förekomma av det slag, som
knappast kunna härröra från en kollegas
hand».

Vidare framhåller han att »försåtligt
inskjutna omdömen förekommer alltför
ofta, med verkan, om ej med avsikt, att
ställa läkarkåren i en mindre gynnsam
dager». Så här beskriver han dåtidens
jämställdhetssträvanden:

»Nivellering som princip är knap-
past utvecklingsbefordrande. En gran-
häck kan beundras därför att den är tät
och alla träden lika höga utan toppar –
men man kanske inte alls vill ha en häck
utan föredrar träd, som växa naturligt i
täta bestånd och med sina toppar i be-
håll. Det är den form av skogsbruk, som
skänker ägaren största avkastning av
värdefullt timmer, medan häcken intet
annat ger än ris.» Vart har vältaligheten

tagit vägen på Klara Östra Kyrkogata
10?

Häftet »Sjukvårdsreform» sam-
manfattar en serie presentationer av då-
tidens prominenta experter vid den om-
fattande debatt som ägde rum under den
öppna vårdens organisation hösten
1948.

Generaldirektör Axel Höjer presen-
terar sina förslag med otaliga historiska
citat och beskriver den klassiska mot-
sättningen mellan läkarnas krav på indi-
vidualism och samhällets behov av kon-
troll. Torsten S:son-Frey lämnar psyki-
atriska synpunkter på den planerade
omläggningen av den öppna läkarvår-
den i riket, konstaterar en bedrövlig
brist på psykiatrer i Sverige, dålig lön
och vanskötsel från statens sida av sin-
nessjukhusen. Ett citat: »En hamnarbe-
tare kan vara en förträfflig och värdefull
människa, men hans psykiska konflik-
ter äro vanligen av en enklare art än låt
oss säga ett kansliråds.»

Läkaresällskapet avger remissvar
om den öppna läkarvården i riket. På 22
sidor diskuteras sjukförsäkringsfrågor,
läkartillgänglighet och återhållsamhet.
Några medicinska fakulteter utöver den
nyinrättade i Göteborg rekommenderas
inte, utan hellre bör Karolinska institu-
tet, Lund och Uppsala byggas ut. Pro-
vinsialläkaren bör kunna arbeta på ett
mera effektivt sätt och provinsialläkar-
väsendet moderniseras.

Redan 1948 är Läkaresällskapet oro-
at för de privatpraktiserande läkarnas
ställning. Beträffande fristående hälso-
central anses utredningen ej ha visat att
det föreligger något allmännare behov
av sådana inom landstingens verksam-
hetsområde. Inte oväntat framhåller
sällskapet att prestationsersättning är
att föredra framför totallön.

Även om språkbruket och retori-
ken har ändrats dramatiskt på 60 år är
det uppenbart att vissa medicinska frå-
gor är eviga. •

Sjukvårdsreform anno 1948

Språket förändras – frågorna består
KRÖNIKÖR .
STEPHAN
RÖSSNER
professor,
MK-divisionen,
Obesitas unit,
Huddinge sjukhus


