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❙ ❙ Under 1990-talet, då jag under ett fler-
tal år var chef för en missbruksklinik
inom Stockholms läns landsting, skedde
stora omstruktureringar och nedskär-
ningar inom svensk sjukvård. Jag fick gå
på chefskurser, åka till SAS och IKEA
och studera ledningsfilosofier samt vara
med om införandet av köp–säljsystemet
»Stockholmsmodellen« i vårt landsting. 

Jag följde med en sjukhuslednings-
grupp till Falun för att på plats studera
»Dalamodellen«, där min huvudfråga
var hur missbrukarna blev omhändertag-
na. Efter att ha ställt frågan flera gånger
fick jag svaret att jag borde höra med
kommunen om detta. Jag begav mig där-
för till socialkontoret där man berättade
att eftersom sjukvården i Falun inte gav
hjälp åt missbrukarna skickade kommu-
nen »tunga« alkoholmissbrukare till Is-
land för avgiftning och behandling en-
ligt den s k Minnesotamodellen. 

Detta gav mig en tankeställare: Vad
är det som håller på att ske i svensk sjuk-
vård? Har vi i dessa ekonomiska styr-
system svårt att inrymma missbrukare
och andra utsatta grupper med samman-
satta vårdbehov?

Hur påverkas relationen till patienterna?
I mitt nuvarande utvecklingsarbete rö-
rande utstötta grupper, speciellt hem-
lösa, inom Stockholms läns landsting har
jag ytterligare kunnat fördjupa mig i des-
sa frågor. Det jag upplever som centralt i
det som händer och som sannolikt har en
mycket större påverkan på både vård, be-
handling och omsorg än vi någonsin
anar, är hur relationen mellan vårdarbe-
tare (läkare, sjuksköterska m fl) och pa-
tient påverkas av den ensidiga ekonomi-

styrningen och driftformsdiskussioner-
na i svensk sjukvård. Det paradoxala är
att Stockholms läns landsting trots den-
na ekonomistyrning samtidigt i bokslu-
tet för år 2001 har ett underskott som
uppgår till cirka 2,2 miljarder kronor. 

En kritisk analys
Den medicinske sociologen Rolf Å Gus-
tafsson gör i boken »Välfärdstjänste-
arbetet. Dragkampen mellan offentligt
och privat i ett historie-sociologiskt per-
spektiv« [1] en kritisk analys av det som
skett och håller på att ske inom sjukvår-
den och andra välfärdsområden i Sveri-
ge. Gustafsson anger att när människor
med behov av vård och omsorg betrak-
tas som kunder händer något väsentligt
med synen på medborgarskapet men
också någonting med vårdproducenten.
Detta vet vi mycket litet om, och vårdens
uppdelning i beställare och utförare bör
därför granskas också utifrån andra per-
spektiv än rent ekonomiska. 

Kärnan i välfärdstjänstearbetet
Välfärdstjänstearbetets kärna är de mö-
ten som äger rum på olika platser i vår-
den mellan två eller flera personer.
Verksamheten bärs till stor del fram av
mellanmänskliga relationer. Denna rela-
tion ser annorlunda ut i vården än t ex i
servicenäringarna, då vård och service
är uttryck för motsatta maktrelationer.
Den starkare parten i vårdrelationen är
vårdaren/behandlaren, i servicerelatio-
nen serviceanvändaren (min egen kom-
mentar rörande den senare relationen är
att jag ifrågasätter om verkligen service-
användaren i dagens marknadsekonomi
alltid är den starkare parten). 

Etikens utgångspunkt
En viktig del av samhällets moraliska
och etiska frågor börjar inne i vårdrela-
tionen. Att låta det ekonomiska systemet
sköta sig självt kan leda till att mänskli-

ga mål renodlas till vad som ryms i
marknadens instrumentella relationer.
Gustafsson menar därför att »Välfärds-
tjänstearbetets fortsatta utförande i of-
fentliga – icke vinstdrivna – organisa-
tionsformer är en del av försvaret för ett
demokratiskt samhälle«.

Okritiskt marknadsperspektiv
I boken »Skrik, suckar och sidointriger.
Om sjukvård, politik och företag« [2] in-
tar dess författare Widar Andersson, ti-
digare riksdagsledamot för socialdemo-
kraterna och tidigare ordförande i den
parlamentariska Kommittén för hem-
lösa, ett något okritiskt marknadsper-
spektiv med utgångspunkt främst i före-
tagsledarskap, administration och mark-
nadsekonomi. 

Boken innehåller samtal med chefs-
personer för sjukvården i Sverige samt
med chefer dels inom landstingen, dels
för privata sjukvårdsföretag. Det saknas
intervjuer från sjukvårdens vardag av
idag, såväl med vårdarbetare som med
patienter. Det idag ofta stora avståndet
mellan vårdföreträdarnas ekonomistyr-
ning och vårdarbetarnas behandlings-
/omvårdnadsarbete belyses därför inte
närmare.

Boken bygger på författarens ansats
att likheterna mellan vården och andra
samhällsområden är ganska stora. An-
dersson kan inte förstå att vården skall
vara utsatt för monopol och planhushåll-
ning till skillnad från mat, värme och bo-
städer som produceras och säljs under
friare och mindre planerade former. 

Jag anser, till skillnad från Anders-
son, att det inte okritiskt går att jämföra
vårdområdet med andra samhällsområ-
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Vårdrelationen riskerar deformeras
om ekonomistyrning tar överhanden

I det senaste decenniets ensidiga ekonomistyrning och diskussion
om driftformer inom sjukvården och socialtjänsten har ordet konkur-
rens blivit styrande. Det är dags att vi i Sverige närmare analyserar
hur olika typer av vårdrelationer påverkats av olika ekonomiska styr-
system, skilda driftformer och ständiga omorganisationer. Detta gäl-
ler inte minst med tanke på situationen för utsatta grupper, som psy-
kiskt sjuka, missbrukare och hemlösa. Patient- och omvårdnadsfrå-
gorna måste sättas i centrum igen.
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I vården får aldrig pengar
och ekonomisk vinst tillåtas
styra, speciellt inte för de
svagaste grupperna med
sammansatta sjukdomstill-
stånd och vårdbehov. 



den. Detta främst beroende på vårdarbe-
tar–patientrelationens unika betydelse
för utfallet av vård och omsorg och hur
denna relation kan påverkas av en alltför
ensidig ekonomistyrning. 

Danskt perspektiv
Den danske socialpsykiatern Preben
Brandts bok »Udelukkende velfaerd.
Debat om samfundet och de udstødte«
[3] är ett debattinlägg om sättet att forma
dagens danska samhälle och konsekven-
serna för de grupper som slås ut. Det som
avgör om man är utstött eller inte är om
man är så pass anpassad till samhället att
man kan utnyttja dess institutioner i or-
dets bredaste bemärkelse. Till de utstöt-
ta räknas vissa kategorier av alkoholis-
ter, narkomaner, psykiskt sjuka, hemlö-
sa, kriminella m fl. 

Det finns de som påstår att utstötta
stöter ut sig själva genom sina handling-
ar. Så enkelt är det inte. Ingen väljer med
avsikt och fri vilja att bli en av dem. Att
vi kan tro så beror på att vi ofta väljer att
se endast de yttre synliga problemen hos
de utstötta. Vi diagnostiserar och sätter
dem i fack efter problemens art. Vi tror
också att dessa är orsaken till eländet.
När sedan hjälpen efter många försök
inte leder till förbättring väljer vi att säga
att det är hos personen själv som proble-
men ligger. Det är alltså vi som stöter ut
dem och inte tvärtom. 

Jag ger Brandt rätt i hans beskrivning
av utstötningsprocessen, som jag känner
igen även i behandlingen av hemlösa
och missbrukare i Stockholm. Argument
av typen »först måste den hemlöse göra
något åt missbruket, sedan kan han/hon
få hjälp med bostadssituationen« är inte

ovanliga. I Sverige håller socialtjänsten
ibland i specialkontrakt på bostäder för
enskilda missbrukare. Dessa kontrakt
kan innebära att en missbrukare tvingas
till drogkontroller och om drogtestet blir
positivt kan missbrukaren förlora sin
bostad och i värsta fall bli hemlös. 

Klinisk undersökning av hemlösa
Under hösten år 2000 ledde jag i Stock-
holm en klinisk undersökning av hem-
lösa, som finns dokumenterad i rapport-
form, »En klinisk pilotstudie av 35 hem-
lösa i Stockholm« [4]. De som under-
söktes i pilotstudien hade levt i hemlös-
het under lång tid och hade oftast ett fler-
tal sammansatta sjukdomstillstånd och
vårdbehov av social, medicinsk, odonto-
logisk och missbruksnatur. 

För att komma tillrätta med dessa
sammanvävda problem krävs samord-
nade insatser från flera olika vårdgivare.
Vid samtal med de undersökta framkom
att då de lagts in för exempelvis avgift-
ning på sjukhus åtgärdades oftast endast
avgiftningen medan övriga vårdbehov
lämnades därhän. I undersökningen be-
rättade ett par hemlösa om att de hamnat
eller riskerat att hamna i hemlöshet efter
att ha lämnat ett positivt drogtest. 

Vad är det som hänt?
Vad är det som hänt i svensk sjukvård
och socialtjänst och som lett till dessa
konsekvenser? I det senaste decenniets
ensidiga ekonomistyrning och drift-
formsdiskussioner inom sjukvården och
socialtjänsten i Stockholm har ordet
konkurrens blivit styrande. Konkurrens
leder lätt till ett revirtänkande varvid oli-
ka enheter kan börja »bekämpa« varand-

ra och tänka i kortsiktiga ekonomiska
produktivitetsskalkyler. 

Detta motverkar en långsiktig sam-
verkan mellan sjukvård och socialtjänst
och mellan olika sjukvårdsenheter – en
samverkan som bygger på förtroende-
fulla relationer, som tar tid att bygga
upp. Det måste finnas goda relationer
både mellan företrädare för olika organi-
sationer som skall samarbeta rörande en-
skilda patienter och mellan patienter och
enskilda vårdarbetare. 

Hur har relationerna påverkats?
Vi måste i Sverige närmare analysera
hur olika typer av vårdrelationer påver-
kats av det senaste decenniets olika eko-
nomiska styrsystem, skilda driftformer
och ständiga omorganisationer. I denna
analys bör vi vara medvetna om att de
som i första hand riskerar att slås ut är ut-
satta grupper som psykiskt sjuka, miss-
brukare och hemlösa – grupper som på
grund av sitt tillstånd har svårt att bestäl-
la tid och komma på avtalade tider för
vårdbesök. Dessa gruppers sammansat-
ta vårdbehov kan också vara svåra att
sätta ekonomi på i ett kortsiktigt budget-
perspektiv. 

Läkares självbevarelsedrift
Jag tror att det var en känd politiker och
läkare som i början av 1990-talets dras-
tiska förändringar i vården yttrade att an-
tingen blir vårdarbetare utbrända eller så
väljer de, »för att själva överleva«, ett
annat mer marknadsekonomiskt per-
spektiv i vilket patienternas behov inte
alltid står i första rummet. Det ligger en
hel del i detta. Vi måste få patient- och
omvårdnadsfrågorna i centrum igen. 

Jag känner därför viss oro över att en
del av missbrukarvården inom Stock-
holms läns landsting nu gått över i annan
driftform. I vården får aldrig pengar och
ekonomisk vinst tillåtas styra, speciellt
inte för de svagaste grupperna med sam-
mansatta sjukdomstillstånd och vårdbe-
hov. 
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I en analys av det senaste decenniets förändringar bör vi vara medvetna om
att de som i första hand riskerar att slås ut är utsatta grupper som psykiskt
sjuka, missbrukare och hemlösa – grupper som på grund av sitt tillstånd har
svårt att beställa tid och komma på avtalade tider för vårdbesök. 

FO
TO

:P
RE

SS
EN

S
BI

LD


