
de i Medelpads läkarförening.
Jan Sjödin är socialdemokratiskt

landstingsråd. Han tycker det är natur-
ligt att lägga ut besparingarna som ett
beting på verksamheten:

– Att uppifrån använda svärdet för att
få ordning på ekonomin skulle fungera
dåligt. Nu får samrådsgrupper inom me-
dicin, kirurgi och psykiatri jobba fram
till hösten och sedan fasas det hela in i
budgetberedningen. Då tar vi det politis-
ka ansvaret för besluten.

Strukturella förändringar »ger ofta
mindre än man tror«, anser han.

På ett par punkter anger landstings-
ledningen ändå färdriktningen: vårdcen-
tralerna i större tätorter ska förtätas,
jourlinjerna kommer att ses över.

Politiskt är enigheten stor i Västernorr-
land om det sparbeting som lagts ut. De
styrande partierna – socialdemokraterna
och vänsterpartiet – är överens med den
så kallade vårdalliansen, där större delen
av det borgerliga blocket ingår.

Undantaget är moderaterna, som pre-
senterat alternativa sparförslag.
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Aktuellt och reportage

L
ågkonjunktur, vikande skatteun-
derlag och eftersläpande budget-
underskott gör den ekonomiska
framtidsbilden dyster för lands-

tingen. Efter stora skattehöjningar i bör-
jan av mandatperioden riktar landstings-
ledningarna nu fokus mot verksamheten.

– Det har skett en snabb omsvängning
i riktning mot besparingar och kost-
nadskontroll. Effekten har nog förstärkts
av att det var valår i fjol och att det då var
svårt att besluta om åtgärder, säger
Landstingsförbundets chefsekonom
Stefan Ackerby.

Han tror ändå att de stora skattehöj-
ningarna i Stockholm och Skåne kommer
att halvera landstingens totala underskott,
från drygt 7 miljarder kronor till 3,5 mil-
jarder kronor i år. Men det bedöms som en
tillfällig ljusning inför nästa år.

Den kärva ekonomin har diskuterats i
landstingsdirektörsföreningen. Men att
det skulle handla om någon samordnad
strategi tillbakavisas av ordföranden
Jan-Åke Björklund:

– Nej, visserligen sitter vi i samma
båt med problem att finansiera sjukvår-
den. Men spännvidden är väldigt stor.
Glöm inte att det finns organisationer
som räknar med att göra resultat nära
noll, till exempel Värmland, Uppsala
och Västra Götaland.

Han ser en rad gemensamma nämna-

re för hur landstingen tacklar situa-
tionen. Det handlar om anställningstopp
i olika former, att minska beroendet av
bemanningsföretag och åtgärder mot lä-
kemedelskostnader.

I Region Skåne är de ekonomiska
problemen fortfarande stora och inför
nästa år krävs hälso- och sjukvården på
besparingar i storleksordningen 500
miljoner kronor.

– Vi tittar bland annat på volymerna
för elektiv kirurgi, säger Lars-Åke Ru-
din, chefscontroller i hälso- och sjuk-
vårdsledningen.

Parallellt med budgetarbetet lyfter regi-
onledningen fram strategiprojektet
Skånsk livskraft som en huvudlösning på
de ekonomiska problemen. Akutsjukvår-
den koncentreras till fyra platser: Lund,
Malmö, Helsingborg och Kristianstad.

– Politiker och tjänstemän har allde-
les för stora förväntningar på spareffek-
ten genom Skånsk livskraft, tycker Lars
Nevander, som är ordförande i Mellers-
ta Skånes läkarförening.

Om sparkravet för 2004 säger han:
– Vi bedömer den summan som

omöjlig att klara utan stora skadeverk-
ningar för vården. Staten måste skjuta
till mer pengar, annars går inte ekvatio-
nen ihop.

Region Skåne hade budgeterat ett un-

derskott för 2003 på 420 miljoner kro-
nor, men prognoser under våren pekar
mot minst det dubbla.

De skånska läkarföreningarna har
valt att ta aktiv del i effektiviseringspro-
cessen i de akuta sparpaket som de olika
distrikten i Region Skåne tvingats arbe-
ta fram.

– Om vi deltar i den processen kan vi
med en helt annat trovärdighet kämpa
för mer resurser till vård, utveckling och
forskning, säger Lars Nevander.

Läkarföreningarnas 14-punktspro-
gram innehöll besparingar för flera hund-
ra miljoner kronor och var ett sätt att fre-
da sjukvårdens kärnverksamhet. Ned-
läggning av sjukvårdsupplysningen och
att minska den centrala administrationen

var två av punkterna.
Anställningsstopp för

läkare finns med i Stock-
holms läns landstings se-
naste sparpaket. Thomas
Flodin, ordförande i
Stockholms läkarföre-
ning, befarar att uppsäg-
ningar blir nästa steg.

– Det finns oroande
tecken i den riktningen. I förhandlingssi-
tuationer har arbetsgivaren börjat glida
över till att prata om arbetsbrist när det
handlar om resursbrist. Det kan mycket
väl bli så att rena uppsägningar blir re-

– Vi har försökt lägga besparingarna
på andra sektorer än vården och vill
bland annat minska landstingets lokal-
kostnader, säger Jacomina Beertema,
moderat gruppledare i landstinget och
överläkare vid ortopedkliniken vid
Sundsvalls sjukhus.

– Sparkravet som presenterats hittills
från den politiska ledningens sida kom-
mer inte att räcka. Jag tror att det kommer
att sluta med tvångsförvaltning och då
kan vi säga adjö till de mindre sjukhusen.

Jan-Olov Svensson pekar på funda-
mentala brister i landstingets organisa-
tion och ser central styrning i en länsför-
valtning som nödvändigt.

– Det går inte att få ordning på eko-
nomin utan hårdare kostnadskontroll.
Jag kan ta min egen chefstid som exem-
pel. När våra prognoser pekade mot
mångmiljonunderskott slog vi larm,
men det ignorerades högre upp i organi-
sationen. Nu har kulturen med dålig bud-
getdisciplin kommit till vägs ände.

Fredrik Mårtensson

frilansjournalist

Anställningsstopp gemensam nämnare för

Moderaterna är den avvikande rösten i
Landstinget Västernorrland, där enig-
heten om besparingarna annars är stor
bland politikerna. Moderaternas grupp-
ledare Jacomina Beertema, som även är
överläkare vid Sundsvalls sjukhus,
befarar att landstinget går mot
tvångsförvaltning.

Thomas
Flodin.
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sultatet när man ser över verksamheter.
Jag tror att vi får se mer av det under hös-
ten och framför allt under nästa år.

Han är förvånad över att läkarna som
enda vårdyrke pekas ut i det anställ-
ningstopp som landstinget är på väg att
införa. Endast områden där det råder up-
penbar läkarbrist är undantagna.

Thomas Flodin tycker att mycket är
oklart i både akuta sparpaket och bud-
getdirektiv för 2004. Men han befarar
stora konsekvenser för vården.

– Samverkan är ett ord som används
flitigt och i regel betyder det nedlägg-
ning och centralisering till ett ställe i lä-
net. Det gäller bland annat jourlinjer och
där måste vi räkna med negativa konse-
kvenser för arbetsmiljön när betydligt
större patientvolymer ska hanteras.

– Jag är också orolig för följderna av
neddragningarna inom den geriatriska
vården. Färre vårdplatser där för multi-
sjuka äldre får konsekvenser för hela
vårdkedjan.

Stockholms läns landsting hade budgete-
rat ett underskott på 1,6 miljarder kronor
för 2003, men får enligt prognoserna
svårt att klara det resultatet.

I Västra Götaland kommer bespa-
ringar för runt 300 miljoner kronor att
genomföras för att klara kraven på eko-
nomisk balans.

Ordföranden i Göteborgs läkarföre-
ning, Christina Berntsson, tycker inte att
sparpaketet går ihop med den ljusa bild
som ges i regionbudgeten inför 2004.

– De vackra orden om kraftfulla sats-
ningar på primärvård och psykiatri skjuts
i sank av åtgärdspaketet. Få av åtgärder-
na är väl förberedda. Politikerna har för-

satt sig i den situationen
efter att ha dragit de svåra
besluten i långbänk, säger
Christina Berntsson.

I åtgärdspaketet förlo-
rar Lidköping sin förloss-
ningsverksamhet och för
Göteborgs del berörs
bland annat primärvården
med färre vårdcentraler.

– Göteborg har redan en väldigt låg
läkartäthet inom primärvården. Nu vän-
tar stopp för anlitande av hyrläkare och
privata vårdgivare som går i pension
kommer inte att ersättas.

– Det vi ser nu är frukterna av dålig
planering och styrning. För bara något år
sedan tillfördes Göteborg extraresurser
för att klara primärvården, men pengarna
räckte inte till det listningssystem som in-
fördes och därför tvingas man till akuta
sparåtgärder, säger Christina Berntsson.

I Västmanland – ett av de mindre
landstingen med krisartad ekonomi – har
ett förslag från Svenska kyrkan om att ta

över delar av verksamheten väckt stor
uppmärksamhet.

Initiativet kommer från Henrik Ryd-
berg, kyrkoherde i Fagersta:

– Från kyrkans sida kan vi inte bara
stå bredvid och se på när sjukvården ho-
tas. Utomlands finns den kyrkliga tradi-
tionen att engagera sig aktivt i vården
och det borde inte vara orimligt i Sveri-
ge heller, säger Henrik Rydberg, som
ändå inte kan hålla sig från att presente-
ra idén från den skämtsamma sidan:

– Naturligtvis ska det här skötas pro-
fessionellt. Det är inte så att präster med
sövande predikningar ska ägna sig åt al-
ternativ narkos …

Landstingets åtgärdspaket, med ned-
läggning av den akutmedicinska verk-
samheten i Sala och Fagersta, ska spara
235 miljoner kronor.

Stig Reinholdsson, ordförande i
Västmanlands läkarförening, är dock
övertygad om att det inte kommer att ge
så mycket pengar.

– Patienterna flyttas till andra ställen
i organisationen. Det har vi sett i Väs-
terås tidigare när kirurgin centralisera-
des 1998 och gav sämre arbetsmiljö. Åt-
gärderna är ännu ett bevis på politiker-
nas totala brist på framförhållning.

Fredrik Mårtensson

frilansjournalist

Underskottet på 258 miljoner kronor 2002 har ställt till stora problem för Landstinget Västernorrland.

Christina
Berntsson.

landstingens sparande
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