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Sjukvårdens problem måste lösas
med början i toppadministrationen
❙ ❙ Diskussionerna kring sjukvården fö-
refaller permanentas. Skandalerna dug-
gar tätt – utgör de toppen på ett isberg  el-
ler endast en rad olycksfall i arbete? Ti-
ger hälsan still? Sjukvårdsbudgetar före-
faller regelmässigt överskridas. Allt fler
av personalen blir »utbrända«, i den mån
de finns kvar. 

Problemen och eventuella lösningar
har nyligen diskuterats i Läkartidningen
25/01 (sidorna 3056-61) av Boijsen och
medarbetare och i 26–27 (sidorna 3144-
5) av Lars Werkö.

Svårbemästrad problemtriad
Sjukvården belastas nämligen av en pro-
blemtriad som gör den ytterst svårhan-
terlig.

1. Olönsamheten. Vi har aldrig av den
enskilde kunden/patienten kunnat ta ut
den kostnad som hon/han belastat sjuk-
vården med. Vi kan inte göra det i dag
och vi kommer sannolikt inte heller att
kunna göra det under överskådlig fram-
tid. Sjukvården måste till största delen
finansieras av skattepengar, försäkrings-
pengar och fondpengar.

Privatisering mest på papperet
Hur är det då med den omtalade privati-
seringen? Ja, den existerar egentligen
inte, med få undantag. 

En del landsting (exempelvis Skåne)
började »sälja ut« sjukvård. Det visade
sig emellertid att man fick betala ut
pengar för detta, dvs man köpte in
sjukvård i stället – man sålde inte ut.

Konceptet ändrades till att »konkur-
rensutsätta« sjukvården. Det blev dock
snabbt klart att de privata aktörerna som
skulle konkurrera med landstingets sjuk-
vård till största delen avlönades av
landstinget, dvs av den aktör de skulle
konkurrera med. Nu kallar man det i stäl-
let att lägga ut sjukvården på »entrepre-
nad«. 

Enligt en privat aktör slipper man då
ständigt ha landstingets tjänstemän och
politiker på telefon och i PM, men kon-
kurrens blev det väl knappast. Det posi-
tiva är att landstinget släpper styrningen
av verksamheten, men givetvis bara till
nästa kontraktsförhandling. 

2. Svårigheten att dokumentera resul-
taten. Sjukvårdens primära uppgift är
inte att spara pengar, vilket man kan för-
ledas tro när man hör framför allt politi-
ker kommentera sjukvårdsproblemen.
Sjukvårdens olika enheter är mångfaset-
terade och vitt skilda från varandra – oli-
ka diagnostiska och terapeutiska enheter

och kombinationer av båda verksamhe-
terna. 

Uppföljningen av behandlingsresul-
taten är ofta ofullständig – kostar peng-
ar. Bedömning och utvärdering både av
sjukvårdens kvantitet och kvalitet är där-
för mycket svår. 

Sanslöst interndebiterande
Uppfattningen att varje enhet skall vara
ett självständigt »kostnadsställe« kan
kanske vara bra (om nu reglerna inte har
tagits bort), men att de dessutom skall
dra in pengar – gå med vinst – är för-
ödande och leder bara till ett sanslöst in-
terndebiterande, som endast ger merar-
bete åt ekonomer, administratörer och
datorer.

3. Ledningsorganisationen
Enligt sjukhuslagen, eller i varje fall en-
ligt tolkningen av den, skall chefsöver-
läkaren, eller vad nu vederbörande för
tillfället råkar kallas – divisionschef,
verksamhetschef, vara »landstingets
förlängda arm«. Detta är förödande – om
hon/han skall vara någons förlängda arm
skall det naturligtvis vara patienternas.

Som det är nu blir »chefsöverläkaren
landstingets gisslan« och därmed mer
eller mindre tvingad att följa även inte
speciellt väl genomtänkta politikerbe-
slut. Chefsöverläkaren hamnar lätt i det
så kallade jasägargänget. 

Jag tror att denna konstruktion av
toppadministrationen, förenat med dess
benägenhet att ständigt lägga sig i och
ändra på detaljer också ute på »verk-
stadsgolvet«, är den största boven i
sjukvårdsdramat.

Endast personalen har förutsättningarna
Endast sjukvårdspersonal har förutsätt-
ning att organisera, leda och driva
sjukvård; därmed inte sagt att de alltid
kommer att lyckas. 

Börja i toppen
Det är mycket svåra men absolut nöd-
vändiga förändringar som behöver göras
framför allt av sjukvårdens toppadmi-
nistration. Det kan väl ändå inte vara så
att klinikcheferna (chefsöverläkarna) i
dag inte är intresserade av eller inte vill
ha med sjukvårdsarbete att göra? Eller?!  
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Buktalardockans
äkta hälft
❙ ❙ Richard Fuchs skriver i Läkartidning-
en 35/01 om en typ av patientanhöriga
som är välbekant för de flesta kolleger
som möter äldre patienter – den anhöri-
ga som ofta ganska elegant och inarbetat
svarar på frågor som ställs till den egent-
liga patienten, som oftast är helt med på
att samtalet förs på detta sätt.

Fenomenet är välbekant bland läkare
som intresserar sig för minnesstörningar
och har fått en annan beteckning än den
Rickard Fuchs föreslår – Head turning
sign.
Det är ett vanligt fenomen då en part i ett
långvarigt förhållande drabbas av de-
menssjukdom. Allteftersom sjukdomen
progredierar har den sjuke allt svårare att
delta i en konversation, och om det finns
en äkta hälft som »vill hjälpa till« blir
konsekvensen med tiden ofta den situa-
tion som Rickard Fuchs beskriver.

Positivt fynd
Fenomenet är så vanligt att man ofta re-
gistrerar det som ett positivt fynd vid en
demensutredning. Min egen erfarenhet
efter flera års arbete med en minnesmot-
tagning på ett länssjukhus är att det
mycket sällan förekommer hos icke-de-
menta.

Så, när man på sin mottagning möter
buktalardockan skall man notera feno-
menet och se det som ett symtom på en
allvarlig sjukdom, och innan man för-
passar den anhöriga till väntrummet stäl-
la den fråga som alltid skall ingå i anam-
nesen då man möter äldre på sin mottag-
ning: »Hur är det med minnet?« 
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