
bristvara under läkarnas grundutbild-
ning. Vi är ofta hänvisade till äldre kol-
legers slentrian och egen »trial and er-
ror»-metod. Vetenskapliga måttstockar
beträffande dos och duration av sjuk-
skrivning lyser med sin frånvaro. Hur
stor är placeboeffekten av sjukskriv-
ning? Vilken är sjukskrivningens tera-
peutiska bredd för att fortsätta i farma-
kologiska liknelser? Vi vet inte.

Kostnaderna för sjukfrånvaron de se-
naste 15 månaderna har ökat ungefär 20
procent och i kölvattnet av den uppseg-
lande debatten om orsakerna framförs
nu förslag om att begränsa sjukskriv-
ningsrätten för vissa läkare, som inte le-
ver upp till samhällets krav på kritiskt
differentialdiagnostiskt arbetssätt i sina
försäkringsmedicinska ställningstagan-
den.

Ett bättre sätt är naturligtvis att sna-

rast starta utbildning i försäkringsmedi-
cin på alla stadier i läkarnas grund- och
vidareutbildning. Vi bör sträva efter en
lägsta kompetensnivå med examina-
tionsförfarande, en certifiering av läka-
re i försäkringsmedicin som ett baskrav
för att tillåtas upprätthålla en klinisk
läkarverksamhet. Det är också ett rim-
ligt krav från samhällets sida att vi ut-
sätts för kvalitetskontroll, eftersom vi
fördelar så ofantligt stora penningbe-
lopp.

Politiska beslut för ett målinriktat
agerande finns redan. I regeringspropo-
sitionerna 1996/97:63 (»samverkans-
proppen») fick bl a Socialstyrelsen i
uppdrag att »se över sina föreskrifter i
syfte att förstärka ämnet försäkrings-
medicin när det gäller läkarnas allmän-
tjänstgöring och specialistkompetens»
(kapitel 7.7, sid 62). Sjukvårdshuvud-

männen har redan ansvaret för läkarnas
vidareutbildning från AT och framåt.
Universiteten bör öka utbildningen un-
der grundutbildningen.

Regelverket inom sjukförsäkringen
måste kanske revideras? Praxis måste
förändras? Vad beror det på att sjukfrån-
varon är ca 50 procent högre i Sverige
än i övriga västeuropeiska länder? Vad
beror det på att under dag 7 i sjukfallet
avslutas ca 4 gånger fler fall än dag 5,5
gånger före än dag 6 och 12 gånger fler
än dag 8–14 var för sig? Är det de sju-
kas eller läkarnas beslut, eller är det ar-
betsplatsernas personaladministrativa
rutiner som styr? Inte har det med den
biologiska läkningskurvan att göra!

Bo Mikaelsson
docent, försäkringsläkare
Christer Olofsson
distriktsläkare, försäkringsläkare
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Skilj på politiska och professionella mål!

Läkarförbundets ordförande Bern-
hard Grewin uttalar i Läkartidningens
ledare 28–29/99 att för sjukvård gäller
»det självklara faktum att vården skall
vara offentligt och solidariskt finansie-
rad, på samma sätt som idag med skat-
temedel».

Att sjukvården idag så helt domine-
ras av politiska beslut om ekonomiska
ramar har medfört att den kommit att bli
en krisbransch. 

Sjukvården betraktas bara som en
kostnad och som en nödvändig belast-
ning för samhället, som inte får ges stör-
re utrymme än politiker anser. Verk-
samheten måste inordna sig i planhus-
hållningens monopol, vilket på ett ef-
fektivt sätt motverkar nyskapande och
utvecklande initiativ. 

Läkarkåren har i hög grad fått vid-
kännas följderna av att vara helt utläm-
nad till denna syn på ekonomiska förut-
sättningar för verksamheten. Genom att
sjukvård är en högkvalitativ verksamhet
såväl kunskaps- som teknikmässigt och
med mycket stor efterfrågan från den
vårdsökande allmänheten har den alla
förutsättningar för att vara en dynamisk
och stimulerande bransch. Tänk om 
andra branscher av motsvarande hög-

kvalitativt innehåll, tex telekombran-
schen, industrin eller handeln, skulle ar-
beta under samma ekonomiska förut-
sättningar som sjukvården, dvs att en-
dast få de ekonomiska resurser som po-
litik er anser vara lämpligt. Systemet har
provats i kommunistiska planhushåll-
ningar med känt resultat.

Det behöver inte vara någon motsätt-
ning i att läkarkåren hjälper till med att
infria de politiska målen om vård på lika
villk or och att samhället avsätter erfor-
derliga medel för att uppnå sitt mål.
Men professionen måste vara öppen för
utveckling som dikteras av professio-
nens egna förutsättningar och förmå-
ga.

Att härvid förskriva sig till enbart
skattefinansierad verksamhet är att bin-

da sig till en evig krisverksamhet och
frånhända sig möjlighet till utveckling
under andra former.

Om de ekonomiska medlen för att er-
bjuda en i alla avseenden god sjukvård
kommer från stiftelser, fonder, företag
eller privatpersoner har ingen betydelse
för utvecklingen av professionen. Med
andra ord skall professionens mål vara
fria från och högre än det politiska. 

Genom att anta ett mål som är högre
än det politiska och frigöra sig från po-
litiskt utformad försörjning kan läkar-
kåren formulera ett arbete inom en dy-
namisk och stimulerande framtids-
bransch med möjlighet till innovativ
verksamhet och självkänsla.

Bengt H Johansson
leg läkare,  Stocksund

Jag delar Bengt H Johanssons syn att
professionens mål måste vara att till

varje patient alltid ge bästa tänkbara
medicinska kvalitet och omhänderta-

Kommentar:

Sjukvård med högsta kvalitet
till alla patienter och på lika villkor



gande. Det är emellertid också ett själv-
klart mål att det kan ges till alla, med
samma tillgänglighet och på lika vill-
kor. Detta har vi kunnat uppnå genom
en obligatorisk, solidarisk och offentlig
finansiering av sjukvården.

Under nästan hela efterkrigstiden
har, genom tillväxt och resurstillskott,
ambitionen om högkvalitativ vård och
till alla på lika villkor i huvudsak kun-
nat upprätthållas. På grund av det stats-
finansiella läget under det senaste de-
cenniet har resurserna till vården mins-
kat. Samtidigt har genom ny kunskap
och utveckling hela tiden ambitionsni-
vån i vården höjts liksom patienternas
förväntningar på vad den skall kunna
ge. Även om väntetider i många fall har
ökat har vårdens kvalitet och säkerhet
kunna bibehållas för alla och på lika
villk or, trots de ökade kraven. Detta har
kunnat ske genom betydande effekti-
viseringar i vården där läkarkårens in-
sats har spelat en avgörande roll.

Utveckling
och förändring nödvändig
Vi står nu inför utmaningen att även

fortsättningsvis klara ambitionsnivån
samtidigt som andelen äldre i befolk-
ningen ökar. För att klara denna utma-
ning måste vårdens nuvarande organi-
sation utvecklas och förändras. Vi be-
höver i vårdproduktionen skapa mång-
fald med nya alternativa vårdformer och
vårdorganisationer med bla privata ini-
tiativ och entreprenörer. Vi måste frigö-
ra den kreativitet och nyskapande kraft
som finns inom vården, inte minst i lä-
karkåren. Tydliga alternativ skapar val-
frihet och en sund konkurrens. Därmed
ges förutsättningar för den landstings-
producerade vården att utvecklas från
sin nuvarande detalj- och regelstyrda
förvaltningsmodell mot lärandestyrda
organisationsformer, som motsvarar de
krav man måste kunna ställa på sjukvår-
den, samhällets mest kunskapsintensiva
verksamhet.

Mångfald och privata initiativ inom
vårdproduktionen innebär inte att man
skall förändra den nuvarande finansie-
ringsformen av sjukvården. Jag är över-
tygad om att obligatorisk och solidarisk
finansiering är det bästa sättet för att även
i framtiden kunna garantera högkvalita-
tiv vård på lika villkor till våra patienter. 

Kan vi inte upprätthålla ambitionsni-

vån och nå våra professionella mål för
patienterna måste en större del av sam-
hällets samlade resurser avsättas till
hälso- och sjukvård. Det är därför vik-
tigt att framhålla det Bengt H Johansson
själv påpekar nämligen att sjukvården
inte enbart får betraktas som en kostnad

eller belastning för samhället. Sjukvård
innebär bot och lindring till patienterna,
framåtskridande och utveckling för
samhället.

Bernhard Grewin
förbundsordförande,
Sveriges läkarförbund
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DN Debatt började rötmånaden i för-
tid med ett inlägg av barnläkarna Salo-
mon Schulman och Thomas Sveger den
28 juli, där dessa förordade omfattande
kontroll, provtagning och behandling
av barn, vilket enligt författarna skulle
leda till en minskning av sjukdom och
död i hjärt–kärlsjukdom. De byggde
sina resonemang på indirekt bevisfö-
ring.

Här klämtas det rejält i larmklockor-
na med ord som »ärftlig bomb» (=barn),
och artikelförfattarna ondgör sig över
en rad specialisters okunskap, passivitet
och »pragmatism». De redovisar där-
emot inga belägg alls för att föreslagna
åtgärder skulle kunna leda till önskade
resultat. I dessa tider av evidensbaserad
hälso- och sjukvård verkar det närmast
lite underligt att artikelförfattarna hän-
visar enbart till gamla befolkningsstu-
dier – från Koreakrigets dagar! – alltså
inte till vetenskapliga och invändnings-

fria studier, där de skulle kunna få stöd
för sina omfattande förslag till kontroll,
provtagning och intervention av friska
barn.

De föreslår åtgärder, bl a blodfetts-
provtagning, på överviktiga barn. (Det
är välkänt att en majoritet av övervikti-
ga barn blir normalviktiga efter puber-
teten.) De vill rätta till »osunda levnads-
mönster» genom »psykoterapeutiska
interventioner».

Vidare: »Det händer dock sällan att
regelrätta familjeterapier måste tillgri-
pas.» Hur vet man det? Här talar man
om omfattande ingrepp i livsföring och
om sjukförklarande av friska barn. Vil -
ka behov av terapi kan sådant i längden
kräva? Grundläggande i all screening-
verksamhet är ju att man vet att man gör
nytta – och att man inte skadar!

Björn Nilsson
familjeläkare,
Kolbäck

Onödiga larmklockor
om ”hjärtsjuka i onödan”

Var vill du bo?
I etagelägenhet eller stuga i Sälen,
etta i Malmö, hus på Fårö, bryggar-
hus i Vestfold, 1600- eller 1800-
talshus i Visby, hus vid San Remo i
Italien, stenhus i Östergarn, litet hus i
Cote d´Azur, hus vid havet i 
Portugal eller villa centralt i 
Linköping? Kanske vill du köpa 
begagnad bil – gå in på nätet. Eller
varför inte efterlysa en gammal kursare?
Allt detta och lite till finns under äpplet Anslagstavlan på 

www.lakartidningen.se


