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Riksdagen antog den 24 no-
vember socialminister Lars
Engqvists nationella handlings-
plan. Det blev en bred uppgörel-
se med miljöpartiet, centern och
folkpartiet. 

Engqvist har det senaste året
fått mycken kritik för att han
vill stoppa börsspekulation på
akutsjukhus. Det har varit be-
klämmande att se att så många
opinionsbildare i Sverige, även
från läkarprofessionen, har låtit
sin egen politiska uppfattning
blockera en sakdiskussion om
hur vårdens innehåll påverkas
av vinstintresset, av driftsfor-
men och av själva målet med or-
ganisationen.

Engqvist har framställts som en röd,
farlig minister: Han har inte som alla
andra kloka personer tvättat bort sin so-
cialism och låtit sin marxistiska byk
återuppstå i en marknadsanpassad ko-
stym för det moderna 2000-talet. Men
alltihop är nys! Engqvists politiska
motståndare har med hjälp en lojal
massmedieapparat byggt upp en illuso-
risk måltavla, och mot tavlans centrum
kastar de vassa pilar.

Engqvists ideologi
Engqvist har i en nyligen utgiven

bok enkelt framställt sin ideologi [1].
Det märks att det är en journalist som ta-
lar. Engqvist myntar pedagogiskt be-
greppet »allemansrätten», inte bara för
naturen, utan som en princip för vården. 

Engqvist är högst modest. Han har
möjligen satt en gräns för vårdens yt-
tersta jämlikhet, men bara på ett områ-
de – akutsjukvårdens. De krafter som på
sikt vill ha en försäkringsbaserad sjuk-
vård utan demokratisk insyn och styr-
ning bedriver redan sitt mullvadsarbete

för att omintetgöra förbudet mot utför-
säljning av akutsjukhus. Engqvists lilla
bok är inte Mao-röd utan – symboliskt
– grön! Den ligger väl i linje med det po-
litiskt breda samförstånd som nu stad-
fästs. Vilka för- och nackdelar ger den-
na mittenuppgörelse svensk sjukvård? 

Uppgörelsens innehåll
Uppgörelsen, att på sikt 2,8 miljar-

der kronor i statliga pengar per år till-
förs landstingen, löser inte det grund-
läggande problemet i svensk sjukvård,
att behoven vida överskrider resurserna.
I sin bok och vid besök på SFAMs höst-
möte i Växjö den 17 november visade
ministern insikt om att sjukvårdens del
av samhällskakan borde vara ca 10 pro-
cent av bruttonationalprodukten, inte
som idag ca 8,5 [2]. Insikten sträckte sig
dock inte längre än till »borde».

Sjukvården i samhället har nu i tio år
saknat en stark företrädare. Läkarför-
bundets ledning började i tidigt 1990-tal
sin kampanj. Den offentliga sjukvården
påstods vara ineffektiv. Slogan av typ
»Det finns luft i systemet» gav det pro-
fessionella alibit för neddragningarna,
grundade krisen i vården och de arbets-
miljöproblem som nu brett skördar sina
offer, inte minst i läkarkollektivet. Först
i dessa yttersta dagar har Läkarförbun-
dets fullmäktigemöte insett vad slags
process förbundets ledning medverkat i
och offentligt krävt att 9 procent av
BNP bör avsättas till sjukvård. 

Inte heller Socialstyrelsen, och än
mindre Landstingsförbundet, har kun-
nat försvara sjukvårdssektorn. De har
jamsat med i retoriken om vad stats-
skulden och samhällsekonomin kräver.
Den åldrande svenska befolkningen
med ökade vårdbehov har sett 10 pro-
cent eller mer av de reala resurserna till
vården försvinna. Detta alltmedan lyx-
bilarna blivit fler, klassklyftorna kraf-
tigt ökat och skillnaderna i hälsa i olika
befolkningsgrupper gett sjukvården
ännu mer att göra.

Norge och England
Det politiska systemet lever farligt! I

Norge har just misskötseln av sjukvår-
den bidragit till att det traditionellt väl-
färdsbärande Arbeiderpartiet enligt

opinionsundersökningar halvt raderats
ut och gett mark åt en högerpopulist
som vill använda oljemiljarderna till
sjukvård. I England är premiärminister
Tony Blairs glansdagar över. Inte minst
den allmänna sjukvårdens kris förklarar
raset i popularitet. Som fingerfärdig po-
litiker har Blair själv tagit ledarskapet
för att rädda NHS, som nu tillförs mas-
siva resurser. Det är, även befolk-
ningsanpassat, helt andra tal – ja, verk-
ligen kanonpengar – än Engqvists kina-
puffssatsning.

Folkligt misstroende 
Det är bara en tidsfråga innan rege-

ringen i Sverige, och det oberoende av
kulör, utsätts för samma folkliga miss-
troende. I upprepade enkäter har svens-
ka folket visat att det är berett att avsätta
mer offentliga medel, till och med höja
skatten, om man vet att pengarna går till
sjukvården. Sjukvårdens kris har också
blivit demokratins kris! Inser inte politi-
kerna detta blir de själva offer för folk-
viljan när de blå dunsterna gått ur ögo-
nen på människor; den offentliga vården
har inte stor effektiviseringspotential,
privatisering och andra driftsformer lö-
ser inte problemen utan skapar nya. 

Vad kan planen ändå betyda?
Nå, inom de för små ramarna, vad

kan ändå den nationella handlingspla-
nen betyda? Den breda uppgörelsen är
positiv i så måtto att den vid ett eventu-
ellt maktskifte troligen ligger fast. 

Ytterligare kast i primärvårdspoliti-
ken vore förödande. Läkare, inte minst
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Engqvist lägger grunden till det han vill 
undvika – en försäkringsfinansierad sjukvård
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’’ Engqvist skriver vackert
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och för lite resurser totalt
för den skattefinansierade
vården håller på att lägga
grunden till just det som
Engqvist vill undvika, en
försäkringsbaserad vård 
– också på vårdcentral-
erna.’’
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allmänläkare, är utleda på omorganisa-
tioner som ska rädda sjukvården! Kom-
mer inte satsningen på primärvården till
stånd denna gång heller har man elimi-
nerat en generation läkare, och begrep-
pet distriktsläkare/familjeläkare som
idé. 

Det vore synd för nu finns dokumen-
tation [3, 4] som visar att med utbyggd
primärvård minskar de totala sjukvårds-
kostnaderna, konsumtion av sluten och
öppen vård minskar, och patienterna
blir nöjdare med sitt sjukvårdssystem. 

Dessutom blir folkhälsan bättre och
de sociala orättvisorna med åtföljande
sjuklighet minskar – de som blivit verk-
lighet också under socialdemokratiskt
styre i högkonjunktur.

Obegriplig negativism
Det är obegripligt att Landstingsför-

bundet inte ser möjligheterna utan bara
svårigheterna nu när staten äntligen
hjälper till med finansieringen av den
vårdgren som landstingen i 20 år har
sagt att man prioriterar, men som bara
varit en verbal satsning. Lars Isacssons
negativism, att det inte går att få fram
tillräckligt många allmänläkare, är illa-
varslande, och än mer att Landstings-
förbundet lyckades slippa en kontroll-
station för 4 av de 9 miljarderna. 

Landstingen hade nämligen tänkt sig
att ha friheten att stoppa statsbidragen i
sina svarta hål i stället för att verkligen
låta pengarna gå till primärvården. Men
nu har Isacsson fått sig en riktig knäpp
på näsan i och med socialdemokrater-
nas uppgörelse med mp, c och fp. Nu
ska allmänläkartätheten vara 1/1 500 in-
vånare, och inte om tio utan om åtta år!

Nationell styrning krävs
Detta förutsätter en nationell kraft-

full styrning. Om inte Landstingsför-
bundet tar kommandot måste andra ak-
törer ta över, som på 1970- och 1980-ta-
len. Det är bara att räkna. Med den för-

tida avgång på distriktsläkare, som bl a
är en följd av landstingens misskötsel
av sin primärvård, måste mer än 50 pro-
cent av ST-blocken nu omedelbart till-
falla allmänmedicinen, förutom att all-
mänläkare måste lockas tillbaka till sin
läst och slutenvårdsdoktorer stimuleras
att byta bana. 

Granska hur pengarna används
Läkarförbundet, Riksrevisionsver-

ket, journalister och allmänläkare på
fältet måste med lupp granska att de en-
skilda landstingen använder kanon-
pengarna korrekt. Engqvists handlings-
plan har inga straffsanktioner. Det är en-
dast en offentlig exponering av lands-
tingens budgetmanipulationer som kan
avhålla landstingspolitikerna från sjuk-
vårdens bypolitik och att vara hand-
gångna män för länssjukvårdens sär-
intressen. 

Trender kommer och går
Engqvist öppnar i sin handlingsplan

för sk mångfald. Men det är långt ifrån
bara akutsjukhus som i sin verksamhet
påverkas av en privatisering. Trender
kommer och går; ena dagen satsar poli-
tikerna allt på stordrift i sammanslagna
sjukhus för att nästa dag upptäcka sitt
fiasko. Ointresset att ta reda på de lång-
siktiga konsekvenserna innan funge-
rande enheter och personal blir försöks-
kaniner i organisationsexperiment är
slående.

Privatläkarna i Växjö har skyhöga
läkemedelskostnader [3], och i det för-
lovade husläkarlandet England vill de
privatpraktiserande GP inte ha tunga,
socialmedicinska problempatienter på
sina listor. I Västmanland, där hälften av
primärvården sköts privat, klagas det på
att familjeläkarsystemet inte stimulerar
det teamarbete som Engqvist förordar i
sin handlingsplan. 

Den tunga sjukvården i äldreomsor-
gen verkar också ha kommit i kläm i
valfrihetens listor och privatisering [5].
Dementa efterfrågar ju inte sina hus-
läkare, och kapitationsersättning gyn-

nar de aktiva medborgarna. Allra popu-
lärast är friska patienter som inte behö-
ver gå till doktorn [3].

En sjufalt värre tvångströja
Varje system har sina problem. Där-

för är det så illavarslande att återigen
politiker kastar sjukvården in i en expe-
rimentell verksamhet. Engqvist före-
språkar mångfald, men i södra Stock-
holm byts mångfald mot enfald. Nu
tvångsprivatiseras allmänläkarna och
de flyr vårdcentralerna [6]. 

Var illusionslös! Med fri upphand-
ling och konkurrens kommer det att gå
med primärvården som med äldreom-
sorgen – några stora koncerner tar över.
Eller som med skolpengen, där skatte-
betalarna nu ser sina slantar sätta vinst-
maximerande bolag på börsen. En hel
del allmänläkare kommer uppenbart att
få byta ut ofriheten i landstinget mot en
sjufalt värre tvångströja. 

Fortare än vi tror kommer Sverige att
få samma situation som USA. Där
tvingar nu de till synes primärvårds-
vänliga HMO (health maintenance or-
ganization) patienterna från sina läkare,
med kontinuitet och långvarig relation,
till ständiga byten på grund av upp-
handling [7]. Läkarna styrs i sina rent
medicinska beslut i hög grad av sina pri-
vata uppdragsgivare.

Skapar det han vill undvika
Engqvist skriver vackert om jämlik-

heten i vården [1]. Men tvångsprivati-
sering och för lite resurser totalt för den
skattefinansierade vården håller på att
lägga grunden till just det som Engqvist
vill undvika, en försäkringsbaserad
vård – också på vårdcentralerna. Alle-
mansrätten förvandlas, mitt framför
ögonen på oss, till en de besuttnas rätt
till gräddfiler i vården. Det sker under
socialdemokratiskt regeringsinnehav.
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Med privatiseringarna kommer en hel
del allmänläkare att få byta ut ofriheten i
landstinget mot en än värre tvångströja.


