
»Det är viktigt att så långt som möj-
ligt erbjuda alternativ och utveckla
mångfalden inom den kommunala
verksamheten. Alternativa driftsformer
kan prövas för att öka mångfald, valfri-
het, tillgänglighet och rättvisa.»

Så heter det i det dokument som
socialdemokraternas förtroenderåd dis-
kuterade och antog i februari. Formu-
leringarna skulle kunna vara hämtade
från ett framtida Läkarförbundspro-
gram för mångfald inom hälso- och
sjukvården.

Inte desto mindre innebar förtroen-
derådets beslut också ett starkt
avståndstagande från att den slutna vår-
den skulle kunna bedrivas under mark-
nadsmässiga former, dvs i vinstgivande
företag. Primärvården undantas från
sådana restriktioner.

I linje med detta väntas regeringen
i april lägga fram en proposition med
lagstiftning mot att sjukhus säljs ut till
privata entreprenörer med vinstintres-
sen. Naturligtvis har denna markering
redan väckt åtskillig debatt utifrån ide-
ologiska och partipolitiska positioner.

Man kan även förvänta sig ett inten-
sivt meningsutbyte om propositionen
vid Landstingsförbundets kongress i
maj. Moderata företrädare har krävt att
förbundet då skall protestera mot rege-
ringens inskränkning av det kommuna-
la självbestämmandet. 

Från vänsterpartiets sida föreslår
man i stället att Landstingsförbundet
skall ta fram »alternativ till privatise-
ringsvågen och marknadsanpassning-
en». Kravet är ett aktivt ställnings-
tagande mot privatisering av offentlig
sjukvård.

Var står då Läkarförbundet i den-
na fråga? En ökad mångfald av vård-
givare har länge varit ett ledmotiv i för-
bundets arbete för att sjukvården ge-
nom ökad konkurrens skall förmås ut-
veckla effektivare organisation, en
mindre toppstyrd beslutsordning, val-
frihet för patienten och en pluralistisk
arbetsmarknad.

Vi tror i likhet med SAP-citatet ovan

att mångfald kan erbjuda många för-
delar. I en sjukvård präglad av
resursknapphet är det viktigt att ta till
vara alla incitament till effektivare ut-
nyttjande av tillgängliga medel. Vi
måste motverka tendenserna till ökande
vårdköer och överbeläggningar.

Patienterna har rätt att kräva god till-
gänglighet och hög kvalitet i vården. Ett
friare val av vårdgivare är ett steg på
vägen. Sjukvårdens personal har rätt att
begära en arbetssituation som inte leder
till utbrändhet utan ger arbetstillfreds-
ställelse. Personalens inflytande över
organisationen och vårdens vardag spe-
lar härvid stor roll.

Privatisering har i sammanhanget
inget egenvärde utan är endast ett medel
för att skapa den önskvärda mångfal-
den. Det finns en rad alternativa vägar
att gå för att frigöra vården från nuva-
rande offentliga monopol: Man kan
tänka sig personalkooperativ, stiftelser,
ideella initiativ etc.

Det vore emellertid beklagligt om
man helt stängde dörren till den drifts-
form där vinst skulle utgöra en av driv-
krafterna för att skapa en rationell och
kundinriktad sjukhusorganisation. Det
är en form av konkurrensutsättning som
ju accepteras på de flesta andra områ-
den – även inom vård- och omsorgssek-
torn – och som där anses bidra till ut-
veckling av verksamheten. 

Ett vanligt argument mot sjukvård
med vinstintresse är att offentliga
medel då till en del skulle utnyttjas för
att generera denna vinst. Så sker emel-
lertid redan på en rad områden – läke-
medelssektorn, privata vårdhem på
entreprenad, privatläkarvård m m.

Om vinst i dessa fall inte anses som
något fult utan bidragande till ökad
effektivitet borde detta kunna gälla
även sjukhusdrift. För upphandlaren av
tjänsten borde det vara väsentligast att
få bästa möjliga valuta för de satsade
pengarna.

Nationalekonomer i Lund som nyli-
gen presenterat en internationell studie
av vinstorienterad verksamhet inom

sjukvård och utbildning konstaterar just
att vinstdrivna sjukhus är mer kost-
nadseffektiva än offentliga sjukhus,
utan att detta fått men för kvaliteten.
Moderniseringen går också snabbare på
de privata sjukhusen.

Det är sådana skäl– inte någon
omsorg om privata sjukhusägares aktie-
utdelningar – som motiverar Läkarför-
bundets uppfattning att fler vårdgivare
vid sidan om landstingen även bör kun-
na inkludera vinstorienterade verksam-
heter. Mångfald och privata alternativ
skapar en sund konkurrens och stimule-
rar den landstingsdrivna vården till fort-
satt utveckling mot en modern och kun-
skapsstyrd organisation.

Läkarnas arbetsmiljö har länge och
successivt försämrats inom den rådan-
de sjukvårdsorganisationen. Senast vi-
sades detta av Läkarförbundets under-
sökning om de ökande långtidssjuk-
skrivningarna inom kåren – resultatet
av stress och brist på möjligheter att
påverka sin situation.

Det börjar bli bråttom att komma
till skott med en ny organisation som
kan bryta denna skadliga utveckling.
Det enskilt viktigaste medlet för
detta är en ökad mångfald bland vårdens
arbetsgivare. Ett stopp för privata vinst-
drivna sjukhus
kan kraftigt
bromsa till-
komsten av
nya alternativ,
något som
vore synnerli-
gen olyckligt. •
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