
❙ ❙ Stefan Fölster, chefsekonom, Olof
Hallström, jurist, och Anders Morin, ex-
pert på välfärdsfrågor, alla vid Svenskt
Näringsliv, har tillsammans med journa-
listen Monica Renstig publicerat »Den
sjuka vården« [1]. Boken innehåller en
aktuell sammanställning av en del data i
den svenska sjukvården och visar hur re-
surser används, hur resultat kontrolleras
och hur personalen trivs. Författarna på-
pekar uppenbara missförhållanden och
kommer med en rad förslag till förbätt-
ringar. Författarnas bakgrund gör att
presentation och diskussion vinklas mot
ekonomisk teori och ekonomiska över-
väganden, vilket också gäller de förslag
som boken utmynnar i. 

Recept från företagare
Det är inte första gången som personer
från företagsvärlden kommer med syn-
punkter på sjukvården. Tio år före mi-
lennieskiftet gav Studieförbundet När-
ingsliv och Samhälle (SNS) ut »Företa-
gares recept för sjukvården«, som bygg-
de på ett SNS-seminarium i augusti
1989. Där diskuterade sjukvårdspoliti-
ker, företagsledare, administratörer och
några läkare vårdens problem [2]. Då
var man inte så mycket inställd på ök-
ningen av personal, dess bristande ut-
nyttjande och tillfredsställelse som man
är i denna bok, men i övrigt var proble-
men ungefär desamma, liksom lösning-
arna. Göran Arvidsson på SNS hoppa-
des sålunda 1990: »... att de idéer som
förs fram skall bidra till sökandet efter
nya lösningar på sjukvårdens problem«
[2]. 

Fölster och medarbetare visar nu att
detta knappast har skett utan i stället har

förhållandena successivt försämrats un-
der de 13 år som gått. Detta trots flera of-
fentliga utredningar och böcker [3-8]
samt en livlig och ständigt pågående dis-
kussion i dags- och fackpress. 

HMO i Kalifornien 
Fölster och medarbetare imponeras av
hur Kaiser Permanente, en HMO-orga-
nisation (Health Maintenance Organiza-
tion) i Kalifornien, fungerar. Denna star-
tade redan under andra världskriget och
har stått modell för många HMOs i USA.
Efter en period av stor framgång kring
senaste sekelskiftet har emellertid
många HMOs fått allt större svårigheter
och har i dag både ekonomiska och per-
sonella problem. Det är därför synd att
författarna inte lierat sig med några mera
medicinskt kunniga för att modifiera sitt
företagsekonomiska synsätt och i stället
närma sig de verkliga problemen i vår-
den. 

Kommentar till några av förslagen
Det finns ingen anledning att upprepa
alla data som Fölster och medarbetare
återger. De har rätt i att det finns fler lä-
kare, sjuksköterskor, annan personal och
vårdadministratörer än någonsin. Samti-
digt blir köerna längre, personalen utar-
betad och kvaliteten hotar att svikta. De
har också rätt i att de enda försök som
görs för att stävja kostnadsutvecklingen
innebär neddragning av vårdplatser och
mottagningar.

Vi vill i stället kommentera några av
de förslag som framförs eftersom de tor-
de vara av större intresse för politiker
och allmänhet. Några är ekonomiska.
Författarna föreslår t ex införandet av
prestations- eller resultatbaserad ersätt-
ning, att man öppnar för fler finansiärer
och att sjukhusen skall bolagiseras och
ha professionell ledning. Vidare skall
man ge patienterna mer makt, organise-
ra om vården efter patientflödena osv.
Dessutom föreslås förändring av specia-

listernas verksamhet och placering samt
att kvalitetssystemen skall göras offent-
liga.

Dessa förslag speglar författarnas
bakgrund men visar samtidigt att de har
dålig insikt i hur sjukvården fungerar.
Samtliga förslag, liksom många andra
som förts fram under senare år, utgår
ifrån att den övergripande organisatio-
nen av sjukvården är så bra att det skul-
le räcka med några punktvisa föränd-
ringar. 

Patientflöden och specialistplaceringar
Två förslag går närmare problemets kär-
na, nämligen att vården skulle ordnas ef-
ter patientflödena samt att specialister-
nas placering skulle förändras. 

För en företagsekonom kan det låta
enkelt att »organisera om vården efter
patientflödena«, men för att kunna göra
detta måste dessa först definieras. Var-
för ser de ut som de gör, och vilka behov
finns bakom dessa flöden? De patient-
flöden som t ex orsakas av önskan om
barn i sterila äktenskap har en viss ka-
raktär, medan de som innebär livslång
kontroll av högt blodtryck, sockersjuka
eller astma har en helt annan. En del ut-
mynnar i behov av högspecialiserade in-
satser, andra i behov av dispensärliknan-
de mottagningar.

Även när det gäller specialisternas
placering är detta inte något som utan vi-
dare låter sig ändras, och den nuvarande
tanken att specialister skall spridas
jämnt över landet »av rättviseskäl« är
helt fel. Hela frågan om specialiseringen
behöver diskuteras i detalj. Den nu av-
slutade utredningen om vilka områden
som får kalla sig specialiteter är en bra
början. 

Attityderna måste förändras
För att åstadkomma de föreslagna för-
ändringarna fordras djupgripande för-
ändringar i attityden till vården hos såväl
makthavarna, de som arbetar i vården
som den breda allmänheten. Så länge
makthavarna predikar en högkvalitativ
vård, tillgänglig för alla, och så länge all-
mänheten matas med sensationella me-
dicinska nyheter som skall möjliggöra
en lycklig värld utan sjukdom, kommer
kravet på mer vård och ständigt nya me-
toder att fortsätta. 

Allmänhet, beslutsfattare och profes-
sion måste inse att vår nuvarande kun-
skap och terapeutiska arsenal är mer än
tillräcklig för en god och högkvalitativ 
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Allmänhet, beslutsfattare och profession måste inse att vår nuvaran-
de kunskap och terapeutiska arsenal är mer än tillräcklig för en god
och högkvalitativ vård, förutsatt att den tillämpas på ett rationellt och
riktigt sätt. Att åstadkomma denna attitydförändring fordrar emeller-
tid betydande insatser. Kan Fölsters och medarbetares bok leda till
ett mer omfattande intresse från de olika läger som bestämmer i des-
sa frågor har den fyllt en uppgift. 
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vård, förutsatt att den tillämpas på ett ra-
tionellt och riktigt sätt. 

Att åstadkomma denna attitydföränd-
ring fordrar emellertid betydande insat-
ser. Den första och mest elementära är
att få de ledande inom sjukvårdspoliti-
ken att inse var problemen finns. Hittills
verkar detta – med få undantag – knap-
past ha skett [2-8].

En helt ny organisation krävs
Grundorganisationen i sjukvården i Sve-
rige i dag är densamma som före andra
världskriget. Ökad personal, förändrad
utbildning och ständiga organisations-
förändringar och andra politiska försök
att styra verksamheten har inte ändrat
den grundläggande organisationen. I
stället har fler nivåer och nya besluts-
vägar tillkommit. Det är därför nödvän-
digt att arbeta fram en helt ny organisa-
tion. Vårdens kapacitet måste dessutom
beräknas från epidemiologiska studier
av patientunderlag. Sådana måste också
styra specialiseringsgraden – utöver den
utökning av kunskaper och kunnande
som sker hela tiden. 

Alltför akademisk och kapitalistisk?
Fölster och medarbetare har med sin bok
försökt initiera en diskussion med delta-
gande av andra än de närmast involvera-
de. Kan den leda till ett mer omfattande
intresse från de olika läger som bestäm-
mer i dessa frågor har den fyllt en upp-
gift. Risken är att den ses som enbart ett
akademiskt bidrag, och därtill från kapi-
talistiskt håll, till en diskussion som i så
fall även fortsättningsvis kommer att
föras på sparlåga.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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❙ ❙ I Läkartidningen 38/2003 [1] har vi
försökt visa var kunskapsläget vad gäller
screening för kolorektal cancer befinner
sig, dvs lyfta fram resultat från alla håll-
bara publicerade vetenskapliga studier. I
samma nummer debatterar Lars Påhl-
man detta och skriver att våra slutsatser
är alltför pessimistiska [2]. 

Våra kommentarer
Som kommentar härtill konstaterar vi
följande:
– Vi är överens om att studier visat att

inbjudan till screening lett till reduce-
rad dödlighet i kolorektal cancer. 

– Vi är inte överens om att effekten är
tillräckligt stor för att kunna förorda
populationsscreening. Detta i synner-
het som det hittills inte påvisats att to-
talmortaliteten reducerats. I prakti-
ken betyder detta att den reducerade
dödligheten i kolorektal cancer mot-
verkas av en ökad dödlighet i andra
sjukdomar.

– SBU har i sin Alert-rapport konstate-
rat att på grund av bristfällig kunskap
ska allmän screening tillsvidare en-
dast ske inom ramen för vetenskap-
liga studier [3].

– Landstingsförbundet har helt nyligen
beslutat att inte starta screening för
kolorektal cancer – inte ens i en av-
gränsad del av befolkningen [4]. Det-
ta sannolikt av ekonomiska skäl.

– Vi anser, med hänsyn till ovanståen-
de satser, inte att en tillämpningsstu-
die i en avgränsad region skulle vara
av värde.

– Vi tycks inte vara överens om att bi-
verkningar och risken för inbjudna
symtomlösa personer är otillräckligt
analyserade, och än mindre att risken

är otillräckligt balanserad mot positi-
va effekter.

– Vi är inte överens om vilka studier
som är hållbara för att visa eventuell
effekt av postoperativ screening –
uppföljning av opererade patienter.
Att sådana kontroller kan vara av vär-
de av andra skäl, till exempel kvali-
tetskontroll, är något annat.

– Vi försöker inte att, som Påhlman sä-
ger, »kasta ut kunskapen med bad-
vattnet«. Självfallet är varje pusselbit
av värde.

– Vi anser inte att vår analys är uttryck
för pessimism, men väl för realism.
Vi förordar eftertänksamhet!

– Vad vi synes vara överens om är att vi
behöver planera ytterligare bra, förfi-
nade studier och att dessa, med Påhl-
mans ord, »skall underkastas strikt
vetenskaplighet och utvärderingsbar-
het«.

Så låt oss fortsätta att diskutera hur vi på
bästa sätt skall kunna förbättra kun-
skapsläget innan vi tillråder åtgärder
som kan bli oåterkalleliga. Det är opti-
mism!

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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Debatten om screening för kolorektal cancer rymmer många aspek-
ter såsom tolkning av vetenskapliga data med bedömning av för- och
nackdelar. Den rymmer även svåra etiska och hälsoekonomiska
överväganden. Samtidigt som Ekelund och Janzon välkomnar en de-
batt opponerar de mot Påhlmans åsikt att deras analys var alltför
pessimistisk.
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