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J
ournalisten Björn Elmbrant skri-
ver i en debattartikel på Dagens
Nyheters kultursidor den 16 sep-
tember: »Det vore roligt om de
som kallar sig intellektuella

brydde sig en smula om de dramatiska
förändringar som i dag sker ute i arbets-
liv och näringsliv.» Han menar att hy-
perkapitalismen är vår tids blinda fläck
såsom t ex tvångssteriliseringarna var
sin tids. Ett stort problem som förekom-
mer i vår egen tid och som vi kanske inte
ser därför att vi inte vill se, funderar
han. Elmbrant analyserar hyperkapita-

lismen som har en närmast manisk fix-
ering vid börsvärden och han oroar sig
för »det gamla Sverige».

Jag tror att huvudskälet till att debat-
ten om denna råkapitalism och de riktigt
stora samhällsfrågorna aldrig kommer
igång rejält (och inte heller kan bli ut-
hållig så att resultat med viss varaktig-
het kan uppnås) är att de som borde ha
kraft och kunskap till att driva den är så
fega och så rädda och att de hellre an-
stränger sig att bevaka sina positioner i
sina respektive etablissemang. Alla
dessa etablissemang (de politiska, kul-

turella, industriella m fl) förgrenar sig
in i varandra med (informella) nätverk
och därmed upprätthålls ordning i leden
eftersom var och en är sig själv närmast.

Vårdens politikerkår säger väl just
aldrig något om de system som föder så-
väl dem som oss i vårdens vardag. Vem
vill bita sig själv i rumpan, förresten?
Mitt i eller under (beroende av ens per-
spektiv) finns alltså vi i vården. Till
följd av att det ännu genereras skatte-
medel så finns vi ju här och vi kommer
att ta hand om de allra vildaste mark-

Reflexioner från ”det gamla Sverige”

Sjukvården bör inte beblanda sig           
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        med börsgänget 
nadsaktörer när de drabbas av sina
åkommor alltifrån heshet (när de skrikit
för mycket) via käkledsluxation (när de
gapat efter för mycket) till depression,
hjärtinfarkt och syndrom som vi nu år
1999 inte ens vet namnet på.

Vi vet inte hur syndromen ska gestal-
ta sig, men kanske vi anar att hyperven-
tilation kommer att finnas med i bilden.
Kanske de kan få bot, lindring eller i alla
fall tröst av att få sitta och prata med en
snäll psykolog vid stranden av en sjö
djupt inne i »det gamla Sverige», långt
ifrån all elektronisk utrustning de har

för att momen-
tant, i realtid,
läsa av läget på
världens börs-
marknader. Still-
heten kanske blir
besvärande i bör-
jan men vad är
egentligen härli-
gare än att få
kontakt med alla
sina sinnen, kan-
ske rentutav
längta efter sin
mamma?

Under det att
alltfler måste
kämpa med
marknadskraf-
terna och vi alla
ständigt tvingar
oss att sträva ef-
ter de smartaste
lösningarna blir
vårt samhälle ef-
terhand alltmer
visionslöst, drä-

nerat på vilja och framtidstro. Numera
går to m präster in och säljer sin tjänst,
själavård, till storbolag som rationalise-
rat, »outsourcat» och vad de nu gör. Och
dessa präster finns till hands för att gju-
ta olja på vågorna som uppstår när de
anställda far illa av nedläggningar. Men
de sätts också till att trösta direktören
som höll i yxan så att han kan känna att
han ändå är en rejäl karl, han gjorde ju
det enda rätta i aktuellt marknadsläge,
han har ju skyldigheter gentemot aktie-
ägarna.

Huvuddelen av vår sjukvård är ju
offentligt finansierad och jag tycker att
det är sorgligt att socialministern ska
behöva ägna så mycket energi åt att ar-
gumentera kring varför det är olämpligt
att släppa in vinstdrivande företag i ett
system som ärligt talat inte har något att
sälja. Man kan ju förstås förstora sjuk-
vårdspungen enkom för att bereda ut-
rymme för vinster. 

De flesta av oss vill nog ändå ha mer
vård för de pengarna. Kanske bäst att
hålla börsnoterade aktiebolag utanför
det i övrigt sunda mångfaldsresone-
manget. Det kan handla om kooperativ,
mindre privata verksamheter, kön, hud-
färg, ålder hos personalen, nya vårdfor-
mer och sånt.

Jag har själv en liten privat enmans-
läkarmottagning. Jag får inte in mer
pengar på det viset och mina patienter
blir inte bättre skötta än om jag hade ar-
betat inom landstinget. De blir nog inte
sämre skötta heller. Dock har jag under
de sex år jag hittills drivit privat verk-
samhet känt mig på något vis friare än
förr men jag har varit med om så stora
systemförändringar för egen del så jag
kanske har mognat eller känner mig fri-
are för att jag sluppit ur de värsta proble-
men (genererade av husläkarsystemet)
med förstånd och hälsa i behåll.

Vad gäller socialministern vore det
bäst om han toge sina rutinerade rege-
ringskolleger till hjälp för att hålla de
grövsta marknadskrafterna borta från
vården, och att han själv satte in alla
klutar på att skapa ett nationellt verkan-
de sjukvårdsväsende som har som ut-
gångspunkt: vilken nivå av vård ska vi,
inom ramen för offentlig finansiering,
ge dem som lever i detta land? Så får
man se vad det kostar och blir det för
dyrt så får man sänka ribban.

Det politiska etablissemanget har
ett särskilt stort ansvar för hur det ska bli
med hälso- och sjukvården. Detta an-
svar ligger inte bara på aktuell socialmi-
nister eller aktuellt ledande parti, utan
hela systemet måste nog i samförstånd
finna ut en lösning som hålls utanför
marknadskrafternas påverkan. Vi, i alla
fall jag, behöver känna att det finns sta-
bilitet och långsiktighet i politikernas
tänkande. Vi kan inte räkna med att
marknadskrafterna vill eller kan eller
bör ta ansvaret för vårdens utveckling. 

Sjukvården bör nog leva kvar i »det
gamla Sverige» och akta sig för att be-
blanda sig med börsgänget. Vi läkare
ska inte acceptera att vara brickor i ett
spel där förutsättningarna ständigt för-
ändras, vi är inte till för marknaden att
gyckla med.•

KRÖNIKÖR .
BJÖRN CARLSSON
specialist i allmänmedicin,
Björnkullens läkarmottagning,
Åtvidaberg

’’ Under det att alltfler måste
kämpa med marknads-
krafterna och vi alla ständigt
tvingar oss att sträva efter de
smartaste lösningarna blir
vårt samhälle efterhand 
alltmer visionslöst, dränerat
på vilja och framtidstro.’’

Stillhet och ro
råder ännu i »det
gamla Sverige» –
men vad lurar i
solens reflex? Är
det marknadens
glans som lockar
den lille pojken?


