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Debatt

❙ ❙ Vi har på senare tid kunnat läsa om
personalflykten från den alltmer svik-
tande sjukvården, nu senast illustrerat av
en förtvivlad bakjour i Göteborg som
helt sonika drog ur telefonjacket när
vårdplatssituationen blev honom över-
mäktig. I statsbudgeten tillförs lands-
tingen 9 miljarder kronor i den nationel-
la handlingsplanen, och nu senast 3,75
miljarder för att kapa köerna inom slu-
tenvården. Därmed tillgodoses en liten
del av Läkarförbundets i skriften »Häl-
so- och sjukvårdens resursbehov år
2001– 2003« framförda krav på ekono-
misk förstärkning av sjukvårdssektorn
med totalt 44 miljarder, motsvarande en
ökning av BNP-andelen från nuvarande
7,6 procent till 9 procent år 2003. 

Potential för bättre resursutnyttjande
Kraven är välmotiverade, men tyvärr
orealistiska då summans storlek motsva-
rar hela försvarsbudgeten. De borgerliga
partierna utlovar en generell vårdgaran-
ti, men inga nya pengar. Det är inte hel-
ler troligt att nya pengar löser proble-
men, om inte grundläggande systemfel
också rättas till. 

Detta påtalas även av Läkarförbundet
som anser att det finns en betydande po-
tential för bättre resursutnyttjande. Som
exempel nämns oklar rollfördelning
mellan politiker och vårdproducenter,
bristande konkurrens mellan producen-
ter, dålig samverkan mellan olika vård-
nivåer och kontraproduktiva incitament.
Som lösning anges en tydligare rollför-
delning tillsammans med ekonomiska
incitament, utan att ange hur.

Det är sannolikt att samhällets totala

ekonomiska resurser inom hälso- och
sjukvårdsektorn är tillräckliga om man
räknar in försäkringssystemen, men det
splittrade huvudmannaskapet och den
planekonomiska budgeteringsekonomin
skapar inlåsningseffekter ledande till in-
effektivitet och obalanser. Idag skapar
ökad aktivitet bara ökade kostnader
istället för ökade intäkter.

Utrusta medborgarna med betalkraft 
Pengarna måste frigöras och kapital-
flödet understödja vårdprocesserna så att
dessa automatiskt anpassas till efterfrå-
gan. Detta åstadkommer man genom att
låta pengarna falla ut där prestationerna
utförs (vårdverksamheten), istället för

där inga prestationer utförs (som onödiga
sjukskrivningar och förtidspensioner). 

Lösningen är att utrusta medborgarna
med betalningskraft i form av en statlig
försäkringslösning administrerad av för-
säkringskassan. Nödvändiga priorite-
ringar bör åstadkommas genom en vari-
erande självkostnadsandel som följer
prioriteringsutredningens gruppindel-
ning; istället för som nu genom en ut-
budsbegränsning som i bästa fall slår
blint, men i sämsta fall slår fel då den
kombineras med vårdgaranti för vissa
elektiva ingrepp.

Landstingen har spelat ut sin roll
Det är uppenbart för allt fler att lands-
tingen har spelat ut sin roll inom sjukvår-
den. Förutom att fungera som planeko-
nomiskt planeringsinstrument (som bör
avskaffas enligt ovan) fungerar de som
beställare av vissa volymer sjukvård
inom regionen. Eftersom villkoren helt
och hållet dikteras av landstinget i kraft
av ensam beställare, existerar ingen
marknad för producenten att agera på,
utan istället monopsoni (köparmonopol). 

Eftersom avtal normalt även tecknas
på begränsad tid, ibland med möjlighet
till förlängning ytterligare 1–2 år, är in-
täktsidan låst under denna period – men
det är inte utgiftsidan! Om etableringen
är en avknoppning tvingas man dess-
utom lösa in den utrustning som finns på
enheten, men den kostnaden hinner
knappast skrivas av på 3–5 år. 

Man är således beroende av att ta hem
nästa upphandling också för att inte bli
stående med en restskuld, och vad finns
det för garantier för det? Landstingen
räknar med att pressa priset ca 5 procent
för varje upphandlingsomgång. Alltså
har små producenter i princip skrivit på
ett slavkontrakt!

BassjukvårdsÄdel
För att få en fungerande sjukvårdsmark-
nad på både köpar- och säljarsidan mås-
te således landstingens roll inom
sjukvården avskaffas, och grundansva-
ret för befolkningen i alla basala väl-
färdsfrågor överföras till kommunerna
genom en skatteväxling typ
»BassjukvårdsÄdel«. På så vis erhålls
en naturlig samordning mellan primär-
vård och åldringsvård, ungdomsmottag-
ningar och skolhälsovård, socialtjänst
och missbrukarvård etc. I kombination
med en statlig sjukförsäkring för specia-
list- och sjukhusvård skulle den nödvän-
diga risk- spridningen på nationell nivå
erhållas.•

Hur bota den sjuka sjukvården?

Jag läste med stor behållning Tore Södermarks debattartikel »Ge
ökad frihet för Stockholms husläkare och specialister i öppen vård«
(Läkartidningen 6/02, sidorna 550-1) som kritiserar sjukvårdens admi-
nistrativa styrning och ofrihet i det landsting som – trots att det i de-
batten framhålls som ett borgerligt skyltfönster för ett systemskifte –
ändå inte fungerar särskilt bra. I föreliggande debattartikel diskute-
ras sjukvårdens finansiering och kritiseras nuvarande monopsoni,
dvs köparmonopol, och därmed bristen på en fungerande marknad.
Vill man vara elak kan man säga att socialdemokraterna införde
marknadsekonomin i Stockholm med köp- och säljsystemet, och att
de borgerliga partierna avskaffade det genom att sätta diverse tak
vid upphandlingarna. 
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För att få en fungerande
sjukvårdsmarknad på både
köpar- och säljarsidan mås-
te landstingen roll inom sjuk-
vården avskaffas, och
grundansvaret för befolk-
ningen i alla basala välfärds-
frågor överföras till kommu-
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