
❙ ❙ Två tidigare DN-artiklar sammanfat-
tar den mission VD Anders Milton tagit
på sig i förbundets namn – julklappen
med Bo Södersten 24/12 1996, »Sverige
har för många läkare«, och »Låt mark-
naden ta över sjukvården« 25/11 1997. 

Hur kan en och samma ledare säga så
olika saker? Är det verkligheten eller
Milton som har förändrats? Vad säger
utvecklingen om hans inre värdens kon-
stans? Milton profilerar ju sig som en
etikens banerförare, f d ordförande i
WMA. 

Är hans omvändelse ett sken, fram-
tvingat av fullmäktiges beslut att verka
för att 9 procent av BNP avsätts till
sjukvården? Kommer Milton att fortsät-
ta sitt mullvadsarbete under förbundets
täckmantel?

I artikeln 25/11 1997 påstås utan be-
vis att en marknadsanpassning med s k
sund incitamentstruktur ger en bättre
fungerande vård till samma eller lägre
kostnad, och 24/12 1996 skriver Milton
att sjukvården inte lider brist på fysiska
resurser, att »vårdens stora problem är
inte bristen på personal – tvärtom!«.
Skulle inte de 30 miljarderna behövts
1997? Fanns inte dagens problem då?

Ett rent hån
Många kolleger, som länge slitit ont för
att klara patientarbetet – detta med ga-
pande läkarvakanser och nya uppgifter
som överlastats i takt med att annan per-
sonal avskedats – såg utspelen som ett
rent hån. Tunga debattörer konstaterade
att Milton satte sig över elementära fack-
liga demokratiska spelregler [2].

SBU redovisade välfärdsvinsterna av
modern medicin 1995 [3] i polemik mot
finansdepartementets förenklade ESO-
rapporter från början av 1990-talet, Mil-
tons ideologiska gods. Väntetiderna till
vård och resursbristerna i äldreomsor-

gen och primärvården var väl kända i
mitten av decenniet liksom de framväx-
ande klasskillnaderna. 

Anders Milton har haft sin strategi
klar – att framställa den offentligt drivna
vården som ineffektiv. Det har i en kärv
ekonomi gett politikerna alibi för
nedskärningar, skapande ännu större
kritik mot en allmän sjukvård, detta mo-
tiverande s k alternativa lösningar där i
förlängningen en bred privatisering möj-
liggörs och grunden för ett försäkrings-
finansierat system säkerställs. 

Förutsägbara problem
Dagens problem kunde förutsägas redan
för tio år sedan då det offentliga höggs
sönder under devisen att allt skulle bli
bättre och billigare bara konkurrens in-
fördes. »Luften« i den ineffektiva lands-
tingsvården skulle då vädras ut, slöa all-
män- och narkosläkare – som då inte
visste om sin korta förväntade livslängd
– skulle få upp tempot, och omtanken
från sköterskor bli ett minimum störan-
de inslag i jakten på de förkortade vård-
tiderna! 

Det outsagda var att så mycket om-
vårdnad som möjligt skulle lämpas över
på de resurssvaga kommunerna, där
gamlingarna i alla fall inte skulle synas
så bra, och framför allt inte störa statisti-
ken om ökad produktivitet i en allt mer
marknadsanpassad vård.

Läkarförbundets blindstyre har bi-
dragit till nedskärningarna av vårdsek-
torn, drabbande patienter, forskning, lä-
kares arbetsmiljö etc. Marknadslösning-
ar och annat som främjats har inte gett
vad som utlovats – kanske löst vissa pro-
blem men skapat lika många nya. 

Framför allt har de inte löst grundläg-
gande välfärdsfrågor – allas lika rätt till
vård och den ökade sjukligheten bland
de mest sårbara. Stora områden som
äldreomsorg, omvårdnad och miss-
bruksvård har lämnats åt sitt öde, nedpri-
oriterade i det politiskt opportuna spelet

om operationsköer, där de kortsiktiga
marknadskrafternas vinster blir synliga.

Det dubbla skulle krävas
Det är bra att Läkarförbundet nu kräver
regeringen på 30 miljarder. Summan
räcker dock bara till lönehöjningar med
20 procent för de anställda, ökade läke-
medelskostnader och lite till. Ska vården
kunna återta sin rättmätiga position
krävs minst det dubbla för att säkra ny-
rekrytering och stilla otillfredsställda
medicinska behov och försummelser i
omsorgerna. 

Sker inte denna satsning går Sverige
ohjälpligt mot en »god sjukvård för dem
som har råd att betala«. Vi doktorer, som
nu ett tag skolats i lönsamhetstänkandet,
kan skickas på utvecklingsseminarier
där de sista resterna »vård efter behov«
och »allas lika värde« tvättas bort ur våra
läkarsjälar. Milton, i regi av WMA, kan
ordna kurserna under några klatschiga
näringslivsetiska paroller!

Läkarförbundet har nu offentligt be-
kräftat sina missbedömningar. Nu ropar
Milton och Grewin i DN 22/5 på statliga
miljarder för att återupprätta det som ra-
serats, så att svensk sjukvård »åter blir
av högsta internationella klass«. Jaså
minsann, så beskrivs idag 1980-talets
system – den så länge förkättrade s k
planekonomin med »slack i systemet«
(DN 24/12 1996), en svensk välfärds-
modell som Milton verksamt bidragit till
att bryta ner.

Försvara allas lika rätt till vård
Om förbundet ska bli trovärdigt i sitt
krav på 30 miljarder krävs en helt annan
offentligt profilering:

1. Ett kristallklart försvar för allas
lika rätt till vård. Ta avstånd från den typ
av gräddfil till offentligt finansierade
sjukhus som redan införts på S:t Göran,
där privatbetalande/försäkrade patienter
får förtur i strid mot Hälso- och
sjukvårdslagen.

2. Den politiska debatten har i tio år
gällt köerna, som demagogiskt utnyttjats
för att främja s k alternativa driftsformer.
Förbundet måste presentera en analys av
vad väntetiderna står för och medge att
fixeringen vid ett av många problem vri-
dit vårdutbudet fel. Det lätt synliga har
främjats. 

Sanningen är att marknadstänkandet
och den förenklade värderingen av
vårdresultaten fört vården bort från cen-
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Debatt

Är Läkarförbundets kursändring
i resursfrågan verkligen trovärdig?
Det är glädjande att Läkarförbundet offentligt markerar att »Sjukvår-
den behöver 30 miljarder mer« (Bernhard Grewin och Anders Milton i
DN 22/5). Ska kursändringen [1] bli trovärdig krävs dock en analys av
förbundets egen roll i samband med dagens kris. Sanningen är att
förbundet verksamt bidragit till att människor idag inte får adekvat
vård, att 80 000 anställda fått gå och att den kvarvarande åldrande
styrkan arbetar vid utmattningens gräns. Miltons roll är central för att
förstå vad som har hänt.

BENGT JÄRHULT
distriktsläkare, vårdcentralen, Ryd
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trala delar i det Hippokratiska imperati-
vet. Lindring, tröst och förebyggande in-
satser har lågprioriterats.

Slår mot underklassen
3. I Västeuropa har Sverige fått bland de
högsta egenavgifterna i sjuk- och tand-
vård, vilket stänger ute stora befolk-
ningsgrupper. Skillnaderna i sjuklighet
ökar mellan sociala grupper, och många
kroniskt sjuka låginkomsttagare har inte
råd att söka vård och lösa ut sina läke-
medel. 

Denna politik riktad mot underklas-
sen har fortskridit också under socialde-
mokratiska regeringsår. Nu behöver de
underprivilegierade en god tillgänglig-
het i vården. De rika och resursstarka be-
höver inte längre Läkarförbundets talan.

4. Om förbundets resurskrav ska tas

på allvar krävs en intellektuell hederlig-
het. Det går inte längre att jamsa med i
retoriken om att driftsformerna inte spe-
lar någon roll så länge vi har en solida-
risk finansiering. Verkligheten i delar av
Sverige är ju att vi snabbt är på väg mot
en kommersiell vårdmarknad. 

Stockholms starke man Ralph Lédel
kan därför, på frågan om moderaternas
inställning till privata sjukförsäkringar,
säga: »Det är ointressant vad vi tycker –
de kommer vare sig vi vill det eller ej«
[4].

God läkaretik
Förbundet har ett professionellt ansvar
att redovisa den kunskap som finns om
sjukvårdssystem och vad den internatio-
nella erfarenheten visar om privati-
seringens effekter. Det systemskifte i

Sverige som nu är på gång leder till kor-
ta köer för dem som kan betala men
långa väntetider eller utebliven vård för
dem som inte har råd. 

Det är god läkaretik att förbundet of-
fentligt och tydligt redovisar detta. 
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Kommentar:

Både pengar och reformer behövs

❙ ❙ Det är uppenbart att Bengt Järhult och
jag har olika bilder av verkligheten, och
att vårt förhållningssätt till de problem
som den svenska hälso- och sjukvården
har är helt olika. 

Min utgångspunkt är att vi skall ge
alla Sveriges invånare en god och till-
gänglig sjukvård utan att det skall råda
skillnader mellan rik eller fattig, stark el-
ler svag. En viktig faktor är också att pa-
tienternas inflytande över omhänderta-
gande och behandling bör öka. 

Om patienterna skall få ett större
medbestämmande leder det emellertid
till att politikernas roll blir en annan. Det
blir inte enbart produktionsapparaten
och dess villkor som bestämmer hur ut-
bud, tillgänglighet och service skall se
ut. Man måste då också vara beredd att
tillåta valfrihet för patienterna på ett sätt
som inte var möjligt för tio eller tjugo år
sedan. 

En ökad valfrihet för patienterna ger
dem en bättre möjlighet att uttrycka sin
uppfattning, att välja bort den enhet –
klinik, vårdcentral eller annan verksam-
het – som inte motsvarar patientens krav
på omhändertagande och service.

Vård för dem som behöver
Bengt Järhult var en av dem som allra fli-
tigast, i samband med husläkardiskus-
sionerna för tio år sedan, hävdade att ett
system med valfrihet i primärvården
skulle leda till att de s k starka patienter-
na skulle tränga undan de behövande pa-
tienterna från primärvårdsläkarens lis-
tor. 

Resultatet blev det motsatta – de pa-
tienter som hade frekventa kontakter

med en allmänläkare var de som först
valde och som också var mycket nöjda
med möjligheten att få välja sin läkare.
På motsvarande sätt tror jag att en ökad
möjlighet att få välja i vården i första
hand kommer att användas utav dem
som faktiskt brukar vården, dvs de sjuka,
de äldre och de handikappade.

Inte bara en resursfråga
Läkarförbundets uppfattning är att vi be-
höver ökade resurser till den svenska
hälso- och sjukvården. Detta budskap
har Läkarförbundet framfört under ett
antal år, men från Läkarförbundets sida
har vi också sagt att strukturella refor-
mer behöver genomföras.

Reformerna behövs för att ge ökade
befogenheter och större möjligheter för
de i vården verksamma att inom de ra-
mar som politikerna har lagt upp få ut-
forma hur verksamheten bäst skall mot-
svara patienternas och allmänhetens be-
hov. 

»Pengar och reformer« eller »refor-
mer och pengar« – vilken av dessa två
delar i budskapet som uttalats först beror
på kontexten. Den övergripande linjen
är konstant.

Anders Milton

verkställande direktör,
Sveriges läkarförbund


