
Läkarförbundet har under ett antal år
– inte alltid i medvind – drivit tesen att
en ökad mångfald i produktionen av
hälso- och sjukvård skulle medföra
många fördelar. Konkurrens mellan
producenter skulle befrämja vårdens
kvalitet och effektivitet. Såväl patien-
ternas som de anställdas valfrihet skul-
le därtill öka.

Idag tycks tanken på mångfald om-
fattas av allt fler i den allmänna politis-
ka debatten, i varje fall beträffande
primärvården och den öppna vården i
övrigt. Man menar då inte bara att den
offentliga vården skall finna nya orga-
nisationsformer utan också att det pri-
vata inslaget avsevärt skall öka.

Ett problem är emellertid att bl a reg-
lerna rörande landstingens upphandling
av sjukvårdstjänster tycks leda till att det
privata alternativet främst utvecklas
från småskalighet till stordrift. Men
även de mindre enheternas framtida 
existens måste tryggas för att mångfal-
dens fördelar i form av nya idéer och
initiativ skall få fullt genomslag. 

Om upphandlingsförfarande skall
tillämpas strikt för alla sjukvårdstjäns-
ter är risken stor att bara några få stora
privata vårdbolag med stor ekonomisk
styrka kan ta hem kontrakten. Vårdper-
sonal som vill ta över den egna verk-
samheten blir tämligen chanslös.

Regeringen har låtit en utredning
studera frågorna kring upphandlingen
av hälso- och sjukvårdstjänster. Utred-
ningen har bl a tittat på den svenska
lagstiftningen i förhållande till EG-rät-
ten, och helt riktigt funnit att de svens-
ka reglerna i sina krav på upphandling
går längre än vad EG kräver.

Detta är inte rimligt när det får nega-
tiva konsekvenser för möjligheten att
utveckla mångfalden i svensk sjukvård.
Det är olyckligt att Upphandlingsutred-
ningen inte uppfattat sitt uppdrag som
att föreslå förändringar som kunde har-
monisera den svenska lagstiftningen
med EG-rätten.

Positivt är dock att utredningen tol-
kat svensk lag så att s k samverkansav-
tal mellan landsting och privata vård-

givare – där ersättning utgår från det
nationella taxesystemet – inte behöver
bli föremål för upphandling. Inte heller
råder det någon upphandlingssituation
vid övergång från samverkansavtal till
vårdavtal.

Mångfald i sjukvården åstadkoms
bäst genom att de i vården verksamma
ges möjlighet att driva verksamheter i
egen regi. Samverkansavtal är då ett
viktigt instrument, men detta förutsät-
ter att fler grupper än läkare och sjuk-
gymnaster bereds möjlighet att få
ersättning via nationella taxesystem.
Även övriga legitimerade yrkeskatego-
rier bör således kunna delta i etablering
av privat vård via samverkansavtal.

Hur viktig denna fråga upplevs vara
av de anställda i sjukvården framgår av
att sex fackliga organisationer inom
Saco och TCO enats om ett gemensamt
remissvar till Upphandlingsutredning-
en med bl a detta krav. Arbetsterapeu-
ter, sjukgymnaster, psykologer, sjuk-
sköterskor, läkare m fl grupper inom
vården har här samlats kring principen
om en nationell taxa.

»Detta är i dagens sjukvårdssystem
den enda garantin för att den eftersträ-
vade mångfalden till gagn för patienter-
na kan uppnås, och att långsiktighet,
kontinuitet och småskalighet bevaras
inom den privata vårdsektorn», heter
det i det gemensamma yttrandet från de
sex vårdförbunden.

Man måste ha i minnetatt det finns
en stor skillnad mellan att bedriva före-
tag inom hälso- och sjukvård och annan
företagsamhet. Inom vårdsektorn finns
bara en finansiär – landstinget. Om
företagaren inte kan få avtal med lands-
tinget finns det ingen annan finansiär
som denne kan vända sig till.

Upphandlingsförfarandet kräver
stor kompetens hos upphandlaren, och
ofta blir upphandlingarna volymmäs-
sigt så stora att mindre företag inte kan
konkurrera. Därutöver utgör de korta
avtalstiderna ett så stort risktagande för
de mindre företagen att etableringar
inte kommer till stånd. 

Inget säger dock att avtalstiderna be-
höver vara så korta som i svensk praxis,
dvs 2–3 år. Varken EG-rätten eller
svensk lagstiftning lägger hinder i
vägen för längre tider, konstaterar ut-
redningen och menar att 5–8 år borde
kunna övervägas. Även den begräns-
ningen framstår som väl restriktiv –
inom EU finns exempel på avtal inom
vårdsektorn löpande på 20–30 år.

Längre avtalsperioder skulle kunna
mildra nackdelarna med att det inom
vårdsektorn inte finns alternativa upp-
dragsgivare om avtalen ej förlängs. Det
skulle också bättre tillgodose patienter-
nas önskemål om god kontinuitet i vår-
den.

Frågorna om upphandling inne-
håller många teknikaliteter, och i vård-
förbundens gemensamma remissvar
föreslås fler konkreta åtgärder för att
underlätta småskaliga, privata etable-
ringar och för att undvika att den
privata vårdsektorn blir en oligopol-
marknad. Utrymmet här medger ingen
detaljredovisning.

Viktigare är dock att peka på den
samsyn som vårdpersonalens organisa-
tioner nu manifesterat i mångfalds-
frågan. Det är en unison uppmaning
till politiker och administratörer att
se över regelverket för upphandling så
att även små personalföretag enklare kan

bli en del av
den önskvärda
mångfalden.
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