
och tillgång till specialiserad diagnostik
som exempelvis röntgen, datortomogra-
fi och ultraljud. Telemedicin ger numera
goda diagnostiska möjligheter genom att
läkarkompetens inte behöver finnas på
varje sjukhus utan bilder kan länkas över
för bedömning vid närstående akutsjuk-
hus. Med fördel kan också elektiv kirur-
gi, som exempelvis ortopedi, förläggas
till denna form av närsjukhus.

Ljusdal som exempel
Den närsjukvård som hittills utvecklats
utgår i första hand från primärvården,
den s k familjeläkarbaserade närsjukvår-
den. I flera delar av vårt land har man ut-
vecklat vårdplatser som familjeläkarna
ansvarar för. Ljusdal är ett bra exempel,
där sedan många år denna verksamhet
drivits. Här finns vårdplatser som drivs
av primärkommunen men också vård-
platser som landstinget ansvarar för.
Denna närsjukvård innehåller också
konsultinsatser av specialister från Hu-
diksvalls sjukhus. Modellen har visat sig
fungera väl och därför föreslår vi att den
bör kunna utvecklas på fler orter i landet.

Sjukhusläkarnas plan föreslår även
att närsjukvårdsenheter utvecklas vid re-
gion- och länssjukhus, då vi anser att det

är en stor fördel om akutsjukvården se-
pareras från den elektiva specialiserade
vården. Vid en genomgång av olika
sjukhus i Europa och USA framkommer
ett tydligt framgångskoncept, nämligen
nyss nämnda separering av akutsjukvård
och specialiserad vård. 

Det som hittills beskrivits är en sjuk-
husbaserad närsjukvård som kanske i
fortsättningen skulle benämnas närsjuk-
husvård. 

Geriatrikernas kompetens kommer
att bli utomordentligt viktig vid samtliga
beskrivna närsjukhusmodeller. Deras
kompetens är särskilt viktig vid när-
vårdsplatser inom kommun och i före-
kommande fall inom landstinget. 

Läkarbemanningen
Läkarbemanningen vid föreslagna när-
sjukhus kommer i första hand att rekry-
teras från internmedicin och geriatrik
men också från allmänmedicin, i synner-
het på mindre och medelstora enheter.
Sjukhusläkarföreningen tror att dessa
arbetsplatser kan göras mycket attrakti-
va genom att de har ett avgränsat upp-
drag och nära samarbete mellan sjuk-
husläkare och primärvårdsläkare. Ar-
betsmiljön tror vi kan bli riktigt bra. 

Vid region- och länssjukhus måste
läkarbemanningen rekryteras från be-
fintliga kliniker, i första hand medicin,
kirurgi och ortopedi. Speciella akutläka-
re kan bli aktuella men vi tror att det i så
fall ska vara en grenspecialitet och att
man bör tjänstgöra en begränsad tid årli-
gen inom akutvården/närsjukhusvården. 

Landstingen kan avvecklas
Närsjukvården bör enligt vårt förslag fi-
nansieras och beställas av antingen nu-
varande landsting eller primärkommu-
nerna. Överförs ansvaret till kommuner-
na och om staten på sikt tar över bestäl-
laransvaret för högspecialiserad och
specialiserad vård så kan landstingen
avvecklas. Denna administrativa resurs
kan i så fall överföras till den direkta vår-
den.

Diskussionen fortsätter
Sjukhusläkarföreningen kommer att
fortsätta diskutera och driva innehållet i
framtida närsjukvård/närsjukhusvård.
Det är viktigt att hela kåren blir involve-
rad i detta arbete. Det är en stor pedago-
gisk uppgift att både inom kåren och för
politiker klargöra vad närsjukvård kan
innebära. •
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❙ ❙ För mig sönderfaller diskussionen i tre
delar: vårdens finansiering, dess yttre
organisation och den direkta vården.

Finansieringen skall vara solidarisk,
dvs täcka alla medborgare och betalas av
alla som så kan. Men det finns två prin-
cipiellt olika system: skatt eller försäk-
ring. Skatt innebär inom en demokrati
styrning via politiker. En allmän solida-
risk obligatorisk försäkring däremot
innebär att individen har beslutsrätten. 

Självklart kan en försäkring komplet-
teras med patientavgifter, som kan diffe-
rentieras. Idag är mindre än 2 procent av
de totala kostnaderna patientfinansiera-

de, och så torde det bli även med ett för-
säkringssystem. Det är viktigt att kom-
ma ihåg att finansieringen skall täcka två
risker, dels de varierande kostnaderna
under individens liv, dels risker inom
försäkringskollektivet. Det senare krä-
ver stora grupper av försäkringstagare så
att riskspridningen blir stor, helst på na-
tionell nivå (9 miljoner invånare).

Vårdens yttre organisation
Den yttre organisation är givetvis bero-
ende av finansieringsformen. Om vår-
den är skattefinansierad så styr demo-
kratiskt valda politiker. Det kan bli
landsting eller region, möjligen natio-
nalstat eller kommun. Individens infly-
tande blir begränsat. Vid en försäkrings-
form kan organisationen bli öppnare och

mer konkurrensutsatt. Likaså ökar vård-
personalens inflytande och möjligheter
att välja arbetsgivare. Självfallet kan
inom ett skattefinansierat system verk-
samheten organiseras friare med ökad
konkurrens, men detta innebär att politi-
ker måste avstå från inflytande. Det tycks
inte flertalet av de nuvarande majorite-
terna (s, fp, c, mp) vilja.

Utformningen av vården
Vårdens utformning är professionernas
ansvar. Där skall icke råda politisk klå-
fingrighet. Men detta ansvar är tungt att
bära, särskilt i läkarkåren som av tradi-
tion är utbildad att ifrågasätta och lita till
eget individuellt ansvar. För att möta
denna utmaning krävs ett ledarskap som
måste inkluderas redan i grundutbild-
ningen. 

Förutom dessa korta synpunkter kan
naturligtvis läggas tankar om forsk-
nings- och utvecklingsarbetet och dess
finansiering. Likaså kräver samarbetet
mellan olika personalkategorier syn-
punkter liksom fördelningen mellan pri-
mär, sekundär och tertiär vård. Men det
får bli en annan gång. •

Försäkringsfinansering 
av vården har klara fördelar

Lars Werkös referat/recension av Widar Anderssons bok i Läkartid-
ningen 18/2002 (sidorna 2087-8) ger mig anledning att, mot bakgrund
av cirka 20 års sjukvårdspolitisk verksamhet, ge några synpunkter.
Sjukvårdspolitik är ingen vetenskap, det är ett tyckande, förhopp-
ningsvis med sådant sunt förnuft som Widar Andersson besitter. 
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