
Regeringen försöker, som bekant,
att med en ny lag hindra landstingen att
sälja akutsjukhus till ägare med vinst-
intressen. Tills vidare föreslås ett två-
årigt förbud mot försäljning. 

Därefter kan förbudet komma att
ersättas av regler om kvalificerad majo-
ritet för beslut om försäljning, eller krav
på att beslutet tas två gånger med mel-
lanliggande val. Debatten om lagförsla-
get har hittills till största delen handlat
om grundläggande demokratiska frå-
gor, och mindre om vad som är bäst för
hälso- och sjukvården.

Givetvis är de konstitutionella
aspekterna av förslaget oerhört vik-
tiga. Det torde vara uppenbart för alla,
att regeringen i praktiken vill förhindra
att borgerligt styrda landsting använder
sig av det mandat som väljarna har givit
dem, nämligen att föra en annan politik
än den socialdemokratiska.

Tanken att beslut som har särskilt
långtgående konsekvenser inte får tas
med enkel majoritet vid en enda om-
röstning är inte a priori felaktig. För
grundlagsändringar är ju denna ordning
fastställd. Men om principen skall
utsträckas ytterligare, bör frågan tas
upp i en valrörelse, så att väljarna får
tillfälle att ta ställning. 

Många kritiker, inte minst lagrådet,
har dessutom framhållit att lagen skulle
vara ett ingrepp i det kommunala själv-
styret. Regeringsledamöter har som
svar mumlat om att det kommunala
självstyret måste ha vissa gränser. Men
det är en senkommen upptäckt. Social-
demokraterna har länge varit ivriga till-
skyndare av töjbar ramlagstiftning och
överlåtande av statliga uppgifter på
kommuner och landsting. 

I den häromåret avslutade utred-
ningen om hälso- och sjukvården under
2000-talet (HSU 2000) hindrade rege-
ringen genom ändrade direktiv en
förutsättningslös diskussion om
ansvarsfördelningen mellan staten och

landstingen och presterade i stället  en
märklig provkarta på intetsägande for-
muleringar om statens roll i sjukvården.

Läkarförbundet har många gånger
förespråkat en aktivare statlig politik på
sjukvårdsområdet. Man bör skilja på
sådana frågor som bäst avgörs (och
finansieras) lokalt och sådana uppgifter
av nationellt intresse som landsting
eller kommun utför på statligt uppdrag. 

Sjukvården är t ex ett område, där
medborgarna inte accepterar stora
regionala variationer i tillgänglighet
och standard. Här måste staten ta ett
stort ansvar. Det är t o m fullt möjligt att
ha ett sjukvårdssystem med staten som
huvudman. Det har Storbritannien
sedan mer än ett halvt sekel, och engels-
männen är i allmänhet mycket nöjda
med sin National Health Service.

Men återigen: det kommunala själv-
styret är en så viktig fråga att föränd-
ringar i den rådande ordningen bör ut-
redas och övervägas noga. Det parti
som vill ta upp en debatt och lägga för-
slag om begränsningar bör också lägga
fram sina argument för väljarna i en val-
rörelse. 

Vad är sjukvården bäst betjänt av?
Den aspekten har, som inledningsvis
nämnts, fått föga utrymme i diskussio-
nen. Numera finns det över partigrän-
serna en vida spridd uppfattning, att det
finns avgjorda fördelar med att skilja
finansiär från producent och skapa
mångfald i producentledet. 

Detta synsätt accepterar även social-
demokraterna, när det gäller primärvår-
den, dvs den vård som enligt samstäm-
mig uppfattning skall vara basen i
sjukvårdssystemet. Varför skall det då
vara så omöjligt att tillåta att några sjuk-
hus övergår till nya ägare inom ramen
för en offentlig och solidarisk finansie-
ring? Är regeringen måhända rädd för
att experimentet skall bli alltför fram-
gångsrikt? 

Socialdemokraterna antyder gärna,
att de partier som vill överlåta sjukhus
har en s k dold agenda. Att sälja sjukhus
är bara första steget – nästa steg blir att
den solidariska finansieringen upphör
och att medborgarna själva får betala
via privata försäkringar. Man måste
dock konstatera, att det inte finns något
politiskt parti i Sverige som förespråkar
en sådan lösning. Den solidariska
finansieringen är inte ifrågasatt. 

Den stora vinstenmed de nya ägar-
former som nu prövas på flera håll i lan-
det är inte den förtjänst som sjukhusens
aktieägare eventuellt kan göra. De stora
vinnarna blir i stället alla de som arbe-
tar i vården. Mångfald är för Läkar-
förbundet inte ett mål utan ett medel för
att ge de anställda fastare spelregler,
professionella styrelser, kortare
beslutsvägar och större inflytande på
sina arbetsplatser. 

Det är de förändringarna som även-
tyras av ett halsstarrigt vaktslående om
landstingen som de enda tänkbara pro-
ducenterna av sluten vård i Sverige.

Regeringens förslag är både demo-
kratiskt tvivelaktigt och hämmande för
hälso- och sjukvårdens utveckling. Det

finns goda
skäl för riks-
dagen att
säga nej till
den proposi-
tionen.
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