
De stora nedskärningarna
inom vården och det ökande pa-
tienttrycket har lett till en oac-
ceptabel belastning på persona-
len, samtidigt som tilltron till
vården minskar. Nu behövs sna-
ra åtgärder för att vända tren-
den – mer resurser men framför
allt personalstödjande insatser.
Därtill måste sjukvårdspersona-
len bli delaktig i rekonstruktio-
nen av vården.

Vi har under många år varnat för kon-
sekvenserna av de besparingar och om-
organisationer som gjorts inom sjukvår-
den under 1990-talet. Den 21 september
1993 hade vi en artikel införd i Svenska
Dagbladet under rubriken »Krisdrabba-
de måste kunna lita på politikerna». 

Den handlade om riskerna med att
tala med kluven tunga och bristen på
långsiktigt ansvarstagande i politiska
beslut vad gäller hälso- och sjukvårdens
då aktuella pågående strukturella för-
ändringar. Vi hade då i vårt arbete fått
tydliga varningssignaler om vad som
höll på att ske.

Redan i början av 1990-talet började
sjuka människor frukta för en försäm-
rad sjukvård och sjukvårdspersonalen
uppvisa tecken på sviktande hälsa. Idag
ser vi resultaten.

Fler patienter
söker sjukvård
Medellivslängden i Sverige har un-

der de senaste 20 åren ökat med nästan
fyra år, och därmed har andelen äldre
med vårdbehov också ökat. Snabb tek-
nologisk utveckling har lett till förbätt-
rad diagnostik och framtagande av
avancerade behandlingsmetoder. 

Detta har förkortat vårdtiderna men
samtidigt ökat antalet människor vars
sjukdomar kan behandlas. Arbetslös-
het, social utslagning och en ökning av
våld i samhället bidrar till ökad belast-
ning på sjukvården. Detta var förutsäg-
bart. 

Neddragningar
drabbar många
Samtidigt med det förväntat ökade

patienttrycket har sjukvården varit före-
mål för en rad omorganisationer till
följd av politiska beslut för att »effekti-
visera och förbättra vården». I realiteten
har det mest rört sig om besparingar och
merarbete för sjukvårdspersonal i form
av tidskrävande administrativa uppgif-
ter, som tagit ytterligare tid från direkt
patientarbete. 

Antalet sjukhusplatser har på tio år
mer än halverats. Sjukvårdskostnader-
na har reducerats till en nivå långt under
de flesta andra industriländers. Som en
konsekvens av besparingarna har mer
än 85 000 landstingsanställda försvun-
nit sedan 1992. Effekterna av dessa be-
sparingar kan vi dagligen läsa om i tid-
ningarna. 

Akutmottagningarna är överbelasta-
de. Patienter får vänta ibland upp till tio
timmar på undersökning. Vårdavdel-
ningar är överfyllda. Operationsköerna
är åter långa och på flera sjukhus har
man periodvis tvingats ta till intag-
nings- och operationsstopp. Korta vård-
tider och ökad satsning på hemsjukvård
ställer såväl anhöriga till svårt sjuka
som personalen inför nya uppgifter och
ökade krav. 

»Avspecialiseringen», dvs följderna
av den politiska strävan att lägga allt
mer sjukvård utanför sjukhusens speci-
alistkliniker i kombination med korta
vårdtider på sjukhusen har kraftigt ökat
belastningen på vårdcentraler och sjuk-
hem i kommunerna. Detta sker samti-
digt som där inte finns tillräckligt med
personal eller adekvat kunskap för att ta
emot alla patienter av vilka ganska
många tidigare haft specialistvård på
sjukhusen.

Att bli sjuk eller fly?
Kombinationen ökat patienttryck

och samtidig personalminskning har

lett till en kraftig diskrepans mellan
krav och resurser. Att arbeta under så-
dana förhållanden under lång tid är inte
hälsobefrämjande. Hur många år det tar
innan kroniska påfrestningar leder till
utveckling av psykisk och kroppslig
ohälsa är inte helt klarlagt. 

Vi såg redan 1993 allvarliga tecken
på trötthet, nedstämdhet och uppgiven-
het hos personal på sjukhus. Idag vet vi
från en rad undersökningar att antalet
sjukskrivna såväl på grund av psykisk
ohälsa i form av depression, ångest och
»utbrändhet» som till följd av förslit-
ningsskador kraftigt ökat. 

Att arbeta med svårt sjuka, ibland
döende människor är påfrestande men
kan för många samtidigt vara stimule-
rande. Om villkoren för att göra ett gott
arbete emellertid ständigt förändras och
försämras, och man börjar få kroppsliga
och/eller psykiska symtom som tecken
på en negativ utveckling mot sjukdom
har man egentligen bara två val. 

Antingen försöker man förändra den
verklighet man sitter i eller »hoppa av
tåget». Många har under de senaste åren
slutat inom sjukvården för att omskola
sig till andra yrken. Andra har lämnat
Sverige för arbete i Norge eller andra
europeiska länder. Ytterligare många
har blivit långtidssjukskrivna. Resulta-
tet har blivit en skriande personalbrist,
vilket naturligtvis ytterligare ökar på-
frestningarna för den kvarvarande per-
sonalen.

Hur man  raserar tillit
Utifrån våra kunskaper och erfaren-

heter av att arbeta med människor i kris,
såväl patienter som personal, har vi sett
hur bevarad tilltro och tillit till omgiv-
ningen är en förutsättning för tillfrisk-
nande. 

För att människor skall förstå den
ekonomiska situation samhället befin-
ner sig i och acceptera nedskärningar
hade politiker och administratörer ärligt
behövt redovisa vilka konsekvenser be-
sparingarna skulle leda till i form av för-
sämrad sjukvård för vissa människor.
Samtidigt skulle man på olika sätt ha
satt in stödåtgärder till den alltmer pres-
sade personalen. 

Vad gjorde man? Man talade om
sjukvården som ineffektiv beroende på
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att »det fanns för mycket luft i syste-
met», dvs underförstått att sjukvårds-
personalen arbetade för lite. Man talade
om personalen som »tärande» i stället
för som en resurs. Omorganisation
skulle råda bot på alla missförhållan-
den. 

Samma brist på förståelse och re-
spekt för personalens situation ser vi
också idag. När det kommer larmrap-
porter om läkares svåra arbetssituation
och försämrade hälsa reagerar Lands-
tingsförbundet med att »man måste se
över läkarnas extraknäck». 

Idag liksom under hela 1990-talet
har politiker och administratörer inga
andra förslag att komma med än omor-
ganisationer, bolagisering, privatise-
ring eller ledarskapsutveckling. Ibland
talar man också om kompetenshöjande
åtgärder, men då menar man mest eko-
nomi- eller datakunskap.  Dessa förslag
kunde möjligen tillsammans med andra
åtgärder ha varit användbara i början av
1990-talet. Idag kommer ytterligare så-
dana åtgärder, om inget annan samtidigt
görs, att definitiv sänka sjukvården. 

Vad vet ekonomerna?
Vi har funderat på vad det är som får

politiker och administratörer att fortsät-
ta i inkörda hjulspår utan att ta reda på
vad god hälso- och sjukvård kräver. För-
utsättning för att ta reda på detta är att
man lyssnar på dem som berörs och har
erfarenhet av sjukvård – dvs patienter-
na, deras anhöriga och sjukvårdsperso-
nalen. 

Under större delen av 1990-talet har
ekonomer varit tongivande i debatten
om sjukvårdens utformning. Det är ock-
så ekonomer som utvärderat sjukvår-
dens verksamhet. Med vilken kunskap
och erfarenhet har dessa personer kun-
nat uttala sig om vad som är bra för pa-
tienter och personal?  

Direkt drabbade och deras anhöriga
har man inte lyssnat på vare sig när det
gäller sjukvården, Estoniakatastrofen
eller andra kriser och katastrofer. Inte
heller har man lyssnat på den expertis
som befunnit sig i de drabbades närhet.
Konsekvensen av detta visar sig i form
av bristande tillit till politiker och myn-
digheter, men nu börjar gemene man
enligt uppgift också visa tecken på
mindre tilltro till hälso- och sjukvården. 

Otillräckliga åtgärder
När larmrapporter kommer om att

patienter far illa, föräldrar inte söker
hjälp för sina barn på grund av dålig
ekonomi, äldre utsätts för vanvård på
sjukhem, vårdköer blir långa etc blir

trycket på politikerna och administratö-
rerna kraftigt att göra något. För att
kompensera för de skador man åstad-
kommit inför man lagstiftningsvägen
åtgärder som under andra förutsättning-
ar än dagens är nödvändiga men även
under gynnsamma förhållanden otill-
räckliga. 

Hög tillgänglighet till sjukvård, hus-
läkarreform, vårdgaranti och fri sjuk-
vård för barn och ungdom är exempel på
sådana åtgärder. Har man frågat sjuk-
vårdspersonal, som redan går på knäna
av utmattning, om man klarar av den
ökade belastning som dessa förslag in-
nebär i form av kraftigt ökad patienttill-
strömning? 

Vad man åstadkommit är en akut-
sjukvård såväl som en distriktsläkar-
vård i kris. Eftersom sjukvården inte
kommer att kunna leva upp till politi-
kernas visioner föreligger stor risk att
tilltron till sjukvården ytterligare kom-
mer att minska. Studier har visat att
bristande tilltro till sjukvård leder till att
en del människor inte söker hjälp, var-
vid allvarliga sjukdomstillstånd inte
kommer under behandling i tid. 

Vems är ansvaret? 
Antalet anmälningar till Socialsty-

relsens ansvarsnämnd om felbehand-
ling inom sjukvården har under de se-
naste åren ökat kraftigt. Självfallet skall
fel som begås utredas. Men bär läkare
och sjuksköterskor ensamma ansvaret
för att de till följd av tidsbrist och ex-
trem belastning inte genomfört nödvän-
diga utredningar och behandlingar? 

Vem som får ta ansvaret vet vi, men
vems är ansvaret för dåligt underbygg-
da beslut och genomförandet av dessa?
Vilket ansvar vilar på de ekonomer som
med självklarhet kunde tala om hur
sjukvården skulle organiseras, och var
finns de nu? 

Vad är och blir samhällets kostnader
för skador i form av försämrad sjuk-
vård, långtidssjukskrivning, utslagning
av människor från arbetsmarknaden
och psykiska och kroppsliga skador hos
sjukvårdspersonal, som dessa beslut lett
till? Hur stor blir merkostnaden när man
måste hyra in personal och utbilda de
100 000 sjuksköterskor, undersköters-
kor och läkare som inom en snar fram-
tid kommer att saknas inom sjukvården
delvis beroende på att kompetens under
några avgörande år tillåtits gå förlorad. 

Sjukvården är
i svår kris
Vi avslutade vår artikel 1993 med en

förhoppning om att ansvariga politiker

och administratörer skulle beakta de
varningssignaler som redan då tydligt
visade sig inom sjukvården innan det
blev för sent. Vår sista mening löd: Ing-
en politiker och administratör skall
kunna frånta sig sitt ansvar och säga att
de »inte visste», om man fortsätter på
den inslagna vägen och det visar sig att
de långsiktiga kostnaderna både räknat
i pengar och mänskligt lidande blir
höga. 

Då, 1993, hade det varit möjligt att
påverka förloppet. Det är det idag ock-
så, fast till betydligt högre kostnad. Mer
resurser behöver tillföras sjukvården.
Detta räcker dock inte. Sjukvårdsperso-
nal, patienter och anhöriga måste få till-
baka tilltron på politiker och administ-
ratörer. Det går oerhört snabbt att rase-
ra tillit, men tar mycket lång tid att byg-
ga upp den igen. 

Förutsättning för en återuppbyggnad
är att patienter såväl som sjukvårdsper-
sonal bemöts och behandlas med re-
spekt, förståelse och medmänsklig om-
sorg.

Därutöver finns behov av riktade
stödåtgärder av psykologisk natur till
olika delar av sjukvården. 

Slutligen men inte minst måste sjuk-
vårdspersonal få bli delaktig i rekon-
struktionen av sjukvården. Först då
kommer människor att vilja arbeta inom
sjukvård, detta oavsett om man bedriver
den i landstings-, kommunal eller privat
regi. 

Magnecyl ingen bot...
En kris är enligt vårt synsätt ett all-

varligt tillstånd som kan gå till läkning
eller till sjukdom och död. Vi kan av-
slutningsvis inte låta bli att dra en paral-
lell mellan dagens sjukvårdskris och
den kris man inom medicinen talade om
i början av seklet före penicillinets till-
komst. 

När man insjuknade i lunginflamma-
tion talade man om kris som ett tillstånd
då sjukdomen hela tiden förvärrades.
Många klarade av sjukdomen utan all-
varliga resttillstånd, men tjugofem pro-
cent av patienterna avled, och en del av
dem som överlevde sin sjukdom fick
bestående följdproblem. 

Om vi inte omedelbart gör något åt
dagens sjukvårdskris är risken stor att vi
kommer att förlora kanske mer än en
fjärdedel av den kvarvarande kompe-
tenta sjukvårdspersonalen genom sjuk-
skrivning, byte av arbete och flykt till
andra länder.

Nu som då räcker det inte med att be-
handla lunginflammation med magne-
cyl.
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