
❙ ❙ Undertecknad har under 10 års tid haft
förmånen att få arbeta på ortoped- och
rehabiliteringskliniken vid University of
Vermont, Burlington, Vermont, USA.
Efter att ha varit gästforskare vid Uni-
versity of Vermont 1983–1984 fick jag
erbjudande om arbete som professor och
överläkare (attending) i ortopedi och
idrottsmedicin vid University of Ver-
mont. Vistelsen i Vermont varade mel-
lan 1988 och 1997. För oss alla i famil-
jen var detta en härlig tid, och professio-
nellt var åren där mycket framgångsrika.
Det var med viss tvekan som vi återvän-
de hem så att jag hösten 1997 kunde till-
träda en professur i idrottsmedicin vid
Karolinska institutet och en överläkar-
tjänst på ortopedkliniken på Karolinska
sjukhuset med viss samtidig knytning
till Artrokliniken/Tipskliniken på S:t
Görans sjukhus.  

Under dessa tio år fick jag en mycket
god inblick i det amerikanska sjukvårds-
systemet. Eftersom amerikansk sjuk-
vård, trots brister och ojämnhet, i stort är
av mycket hög kvalitet, och i många av-
seenden betydligt mer utvecklad än den
svenska, vill jag förmedla några intryck
och erfarenheter som förhoppningsvis
kan vara till nytta för svensk sjukvård.

Ortopedkliniken vid University of Vermont 
Vermont är en liten stat i nordvästra
New England och anses vara ett av
USAs vackraste områden med en ena-
stående röd, gul och grön färgprakt un-
der hösten och härlig skidåkning vinter-
tid. Vermont har endast ett universitets-
sjukhus, men detta har ett stort upptag-
ningsområde, som inte enbart omfattar
Vermont utan även den norra delen av
staten New York. 

Ortopedkliniken bestod av 14 läkare,

varav tio var ortopeder och fyra rehabi-
literingsläkare. Klinikens ekonomi sköt-
tes självständigt av klinikens läkare,
men en redovisning gjordes årligen till
en överordnad läkarstyrd styrelse med
representanter från samtliga kliniker. In-
komster och utgifter redovisades och ba-
lanserades med reella siffror, inklude-
rande alla kostnader och inte som i Sve-
rige uppskattade siffror. Ibland skapades
en osäker situation på grund av att för-
säkringsbolagen inte betalade ut det som
ansågs vara reella kostnader. Politiker
gav riktlinjer i stort för sjukhusets verk-
samhet men var i övrigt inte inblandade
i den praktiska verksamheten, som i stort
var läkarstyrd och därför effektiv. Varje
månad samlades alla läkarna på vår kli-
nik för att tillsammans med anställda
rådgivare diskutera ekonomi, budget,
etc. Läkarna hade en individuell budget
som de skulle uppfylla. Varje månad re-
dovisades därför varje läkares aktivitet
och produktivitet, t ex antal patienter
varje läkare undersökt på mottagningen,
hur många patienter den enskilde läka-
ren opererat m m. Om man inte uppehöll
en aktivitetsnivå som motsvarade bud-
get fick man ge en förklaring till kolle-
gerna. Eftersom frånvaro inte generera-
de inkomst försökte alla begränsa denna.

Läkarens samtliga aktiviteter utvär-
derades av klinikchefen, som därefter
gjorde en sammanfattande bedömning
som underställdes dekanus. Man värde-
rade inte enbart läkarens sjukvårdspro-
duktion, utan också hur många artiklar
som publicerats i referentbedömda tid-
skrifter, hur mycket forskningsanslag
som genererats, etc. Utöver en baslön
grundad på läkarens universitetsställ-
ning var lönen aktivitetsrelaterad. Lönen
var hemlig för alla utom klinikchefen
och dekanus, så någon grund för jantelag
och eventuell avundsjuka förelåg inte.
Detta insatsrelaterade system är en av
anledningarna till att de amerikanska lä-
karna arbetar betydligt mer än sina
svenska kolleger. Många privata kolle-

ger ute i landet kunde ha en ganska hög
lön, men vi som arbetade på universi-
tetssjukhus hade betydligt lägre löner. 

Att börja i ett system som är presta-
tionsinriktat var en utmaning, eftersom
man åtminstone i början kände sig som
den utlänning man faktiskt var. Det tog
initialt tid att vinna patienternas förtro-
ende, speciellt om man har min typ av
göteborgsk-skånsk accent då man talar
engelska. Man måste vara minst lika
duktig som de inhemska läkarna och
undvika större misstag. Med målmedve-
tet hårt arbete gick detta bra, och under
de sista åren hade undertecknad en av de
största verksamheterna på kliniken.

Organisation av sjukvården i USA
Amerikansk sjukvård är dyr jämfört med
svensk. Hälso- och sjukvårdens andel av
USAs bruttonationalprodukt är cirka 14
procent även om man inte täcker alla in-
vånare. Motsvarande siffra i Sverige är
under 8 procent. USAs sjukvårdssy-
stem har huvudsakligen utgjorts av pri-
vata försäkringar. De skenande kostna-
derna och de ökade premierna har på
många håll drivit fram ett system med
»managed care«. Mer än 75 procent av
all sjukvård i USA omfattas idag av en
dylik plan. »Health maintenance organi-
zations« (HMO) är ett mer slutet system
av »managed care«, där patienten enbart
kan få vård av listade vårdgivare och där
dessa får ersättning per individ och inte
per behandling. Denna behandlingsform
anses ge cirka 25 procent lägre kostnad
per år och patient jämfört med traditio-
nell sjukförsäkring. En annan typ av
»managed care« är »preferred provider
organizations« (PPO), där patienten kan
välja vårdgivare utanför den accepterade
listan men till en högre egenavgift. Den-
na behandlingsform anses ge cirka 9
procent lägre kostnad per år och patient. 

Över 40 miljoner amerikaner har idag
Medicare, ett statligt finansierat sjukför-
säkringssystem, som framför allt innefat-
tar personer som är över 65 år. Medicare
ersätter behandlingar från dag två, men
efter 150 dagar på sjukhus eller sjukhem
ger Medicare ingen ersättning. Medicaid
är ett system för statligt finansierad häl-
so- och sjukvård för socialhjälpsmotta-
gare och fattiga och omfattar över 38 mil-
joner amerikaner. Medicaid administre-
ras av delstaterna, men det finns stora
skillnader mellan olika delstater.

Paradoxen med det amerikanska
systemet är att det är oerhört kost-
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Svensk sjukvård har mycket att
lära av amerikanska erfarenheter
I USA är patienten – mer än i Sverige – satt i fokus och ses som en
tillgång, som skall behandlas för att återgå i arbete. Patienterna i
USA kan i regel fritt välja läkare, och de söker ofta upp de bästa. Un-
derläkarutbildningen är välutvecklad och överlägsen den svenska.
Läkarnas löner i USA är prestations- och produktionsrelaterade. Det
statliga stödet till medicinsk forskning i USA är tio gånger större per
invånare än motsvarande stöd i Sverige.
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nadskrävande, trots att så många perso-
ner inte täcks av systemet. Orsakerna är
många, inte minst höga löner på många
nivåer men också att det finns ett ganska
stort svinn. Det är nog ingen tvekan om
att vi inom en rimlig framtid får se en
ökad statlig kontroll över finansieringen
av sjukvårdssystemen i USA, främst för
att man måste kontrollera kostnadsut-
vecklingen.

Val av läkare
I USA har patienterna stor frihet att välja
läkare. Man hör bland vänner och kolle-
ger vilken läkare som är bäst på den
åkomma man har och gör ofta efterforsk-
ning på egen hand. Man har börjat införa
information om specialistläkare på Inter-
net, så att patienterna kan läsa om de till-
tänkta operatörerna, vilken utbildning
och erfarenhet de har, om de dömts till
skadestånd, m m. Detta blir säkert obli-
gatoriskt i framtiden. I Sverige är man i
stort sett tacksam att få träffa en doktor,
vem denne än må vara. Möjligheten att
själv kunna välja en doktor som man har
förtroende för ger belåtna patienter.

Mottagningsverksamheten
Genom den stora konkurrensen finns i
stort sett inga väntelistor i den del av
USA där undertecknad verkade. Läkar-
na på sjukhusen har i regel mycket om-
fattande mottagningar. Alla läkare hade
i princip två fulla mottagningsdagar i
veckan med ett icke specificerat antal
nya patienter. Jag såg i regel 30–40 or-
topedpatienter varje dag, varav 10–15
var nya patienter. Patienter var bokade
från kl 08.00 på morgonen till 16.00 el-
ler 17.00 på eftermiddagen. Det fanns
även plats sist på dagen för några patien-
ter som behövde komma in akut eller
subakut. Man visste alltså inte hur
många patienter man hade när man star-

tade på morgonen. De flesta specialister
på svenska sjukhus har mottagning en
dag per vecka och då ofta bara en halv
dag.

Vid en speciell ortopedisk idrotts-
medicinsk klinik behandlade tre av de
tio ortopederna skador och värktillstånd
(förutom ren artros) i fot-, knä-, arm-
bågs- och skulderleder samt utförde i
stort sett all artroskopisk led-, ledbands-
och senkirurgi. Denna verksamhet om-
fattar i västvärlden ca 25 procent av den
ortopediska verksamheten. Patienterna
blev röntgade inom några minuter allt
efter våra önskemål. Detta betydde ock-
så att vi läste röntgenbilderna själva.
Röntgenologer läste bilderna senare av
legala skäl. Byggnaden näst intill var ett
sjukhus, som erbjöd möjligheter till mer
avancerad radiologisk undersökning
med t ex CT-skanner och magnetkame-
ra.

I våningsplanet ovanpå arbetade för
oss tolv sjukgymnaster och »athletic
trainers« på ett välutrustat rehabilite-
ringscenter med all tänkbar modern trä-
nings- och rehabiliteringsapparatur.  Vi
hade dessutom en sjukgymnast kontinu-
erligt på vår mottagning, vilket innebar
att patienten i samband med mottag-
ningsbesöket fick ett rehabiliteringspro-
gram och tid för sjukgymnastik om så
bedömdes vara nödvändigt. En mycket
kunnig sjukgymnast följer mig rutin-
mässigt på min nuvarande mottagning
på Karolinska sjukhuset.

Kliniken hade också en mottagning
med daglig läkarbemanning på ett av
Vermonts främsta skidställen. Läkare
från den idrottsmedicinska delen tjänst-
gjorde där under helgerna och tog hand
om olycksfallen. En omfattande forsk-
ning om skidskador med mera pågick
kontinuerligt. Samtliga skadade och
deras skidutrustning har registrerats,

testats och analyserats i över 30 års 
tid.

I USA har behandlande läkare ansvar
för sin patient tills denne går tillbaka till
tidigare aktivitetsnivå. I Sverige garante-
ras inte längre alla opererade patienter ett
återbesök hos sin kirurg efter operation.
På flera ställen följs patienterna upp med
ett telefonsamtal från en sköterska, och
detta kan kanske räcka i mycket enkla ru-
tinfall. De flesta patienter torde emeller-
tid bli nöjdare om de får möjlighet att
träffa »sin« operatör, eftersom de då får
möjlighet att ställa direkta frågor. En ki-
rurg som inte ser sina patienter får ingen
feedback om i vilken grad hans/ hennes
kirurgi varit framgångsrik eller inte eller
om mindre komplikationer uppstått.

Den operativa verksamheten
Då det i Vermont bestämdes att en pati-
ent skulle genomgå en operation måste
man ägna ca 15–20 extra minuter med
patienten för att med speciella teckning-
ar och noggrann information förklara
hur operationen skulle gå till. Ofta var
anhöriga med då denna information
gavs. Patienten inbjöds därefter till ett
speciellt samtalsrum, där en utbildad
sköterska under 15–30 minuter gav pati-
enten muntlig och skriftlig information
om omständigheterna kring operationen
och om eventuella risker. Patienten fick
sedan välja en operationstid. Ingen pati-
ent behövde lämna mottagningen utan
att ha fått tid för sin operation, eller åt-
minstone fått lämna önskemål om vilka
tider som passade patienten bäst. Denna
typ av service till patienterna borde inte
vara helt omöjlig att genomföra i Sveri-
ge, men den förutsätter att man får kon-
troll över de långa operationsköerna, vil-
ka borde betraktas som helt oacceptabla. 

I många fall ville patienterna i USA få
en bedömning av en annan expert (en
»second opinion«) om operationsindi-
kationen, vilket borde gälla även här.

Jag hade operationstid avsatt för två
dagar per vecka. Detta betydde att jag
disponerade en operationssal under två
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Det fanns även tid för skidåkning i Vermont, och...

...universitetskliniken hade dessutom en
mottagning med daglig läkarbemanning i
anslutning till en av Vermonts främsta
skidbackar.



hela operationsdagar, dvs ingen annan
kunde gå in och ta denna tid. Kravet var
att man måste fylla denna tid med opera-
tioner, annars kunde man förlora sin tid.
Om man förutsåg en nedgång i opera-
tionsverksamheten kunde man ibland
byta bort en dag och/eller få fler dagar
andra veckor. Under sommaren ville vi
ta lite semester och njuta av den svenska
västkusten. Det var då inga svårigheter
att få kollegerna att ta ökad operations-
tid, eftersom amerikaner i regel inte tar
mycket semester. Tillgängligheten och
verksamheten styrdes av behovet. 

Kirurgerna skulle alltid vara tillgäng-
liga på operationssalen senast kl 07.30.
Hudincisionen skulle påbörjas senast kl
08.00. Den kirurg som började en opera-
tion efter denna tidpunkt kunde få en re-
primand liksom narkosläkare och hela
operationslaget. En faktor som ibland
kunde vara påfrestande var väntetiderna
mellan operationerna. Vi arbetade på en
universitetsklinik, som ofta är långsam-
mare än privatkliniker, eftersom vi alltid
hade undervisning inkluderad. I regel
kunde man fortsätta operera tills pro-
grammet var klart. Alla kände en stolthet
i att slutföra det program som var plane-
rat för dagen.

Under operationerna måste man all-
tid ha en assistent med, i regel en under-
läkare (resident). Detta var obligatoriskt
enligt sjukhusets regler. Operationerna
var givande med mycken diskussion och
frågor. Man kunde ofta lära sig mycket
av dessa väl pålästa underläkare. I Sve-
rige är det ovanligt med assistans, efter-
som resurserna inte räcker till, vilket
också medför att de flesta svenska kirur-
ger är autodidakter med allt vad det med-
för.

I USA utfördes kirurgi i regel i någon
form av allmän anestesi. På vår klinik i
Vermont gjordes nästan allt i spinal-
anestesi, vilket kunde betyda att patien-
terna kunde följa artroskopioperationer-
na på TV. De flesta patienter ville ha sina
operationer inspelade på videoband,
som de fick med sig för att i lugn och ro
kunna titta på i hemmet. Narkosläkarna
i USA skötte hela narkosverksamheten,
medan denna i Sverige till stor del sköts
väl av narkossköterskor i samarbete med
läkarna. 

Generellt var läkarna i USA mycket
mer aktiva i arbetet på operationsavdel-
ningen. En underläkare tvättade områ-
det, varefter läkarna tillsammans steril-
klädde patienten. I Sverige kommer lä-
karna till dukat bord. Efter operationen
stannade läkarna och hjälpte till tills pa-
tienten var i sin egen säng. Pappersexer-
cisen i samband med operationerna var
också mer krävande i USA på grund av
ansvarsförhållandena. På avdelningarna
gick läkarna rond enbart till sina egna

patienter. Pappersarbetet där sköttes av
underläkarna. De egna patienterna mås-
te ses till varje dag, eftersom det handlar
om service. Läkaren måste alltid vara
tillgänglig.  

Eftersom ekonomin var en mycket
mer synlig del av verksamheten i USA
insåg man tidigt möjligheterna att utföra
t ex en rekonstruktion av ett främre kors-
band som dagsjukvård. Detta har varit
rutin i USA i flera år men är det ännu inte
i Sverige, eftersom ersättningssystemet
här inte är anpassat efter verksamhetens
möjligheter. Generellt var tillgången till
förstklassig utrustning mycket bättre i
USA, eftersom man gavs möjligheter att
kontinuerligt inhandla det mest moderna
i utrustningsväg.

Mycket framträdande i USA var att
anhöriga gavs tillfälle att närvara i sam-
band med mottagningsbesök och vid
operation. Det första en kirurg gjorde ef-
ter en operation var att gå ut i väntrum-
met, som låg i anslutning till operation,
och prata med de anhöriga. Där berättar
kirurgen för de anhöriga hur operationen
har gått och vad som har gjorts. Därefter
går man tillsammans in för att vara vid
patientens sida inom 10–20 minuter ef-
ter operationens avslutande. Den fina
kontakten med amerikanska anhöriga är
något man verkligen saknar i Sverige,
där anhöriga i stället uppmanas ringa
några timmar efter en operation för att
höra hur det har gått. Vi har verkligen
oerhört mycket att lära i detta avseende.

Vilka nackdelar finns?
USAs sjukvårdssystem präglas på gott
och ont av betydligt större ekonomiskt
tänkande än det svenska. Patienterna be-
traktas som kunder och en inkomstkälla
och skall därför erbjudas bästa möjliga
service. Patienten ses som en tillgång
som skall bli frisk och gå tillbaka till ar-
betet och hem snarast möjligt. Patienter-
nas behov styr verksamheten helt och
hållet. I Sverige är det tyvärr snarare så
att en patient ses som en belastning med
enbart kostnader. 

Ett stort problem generellt i sjukför-
säkringssystemet i USA är att inte alla
patienter har försäkring, eftersom ca 15
procent står utanför försäkringssystemet
(ca 45 miljoner människor). Detta är
ovärdigt ett demokratiskt land, som dess-
utom är ofantligt rikt. Det är sedan 1985
olagligt för akutmottagningar på offent-
liga sjukhus, dvs de som får ekonomiskt
stöd till sin underläkarutbildning, att
neka akut sökande personer sjukvård.

I Vermont fungerade det medicinska
systemet bra. Man har ett mer heltäckan-
de sjukförsäkringssystem än USA som
helhet. Ett universitetssjukhus måste ta
emot alla patienter som söker med akut
skada, vare sig de kan betala eller ej. 30-

–35 procent betalade aldrig sina räk-
ningar, och dessa avskrevs i regel. Som
läkare träffade man emellertid patienter
som inte fick den vård de var i behov av
för kroniska åkommor.  

»Malpractice«-systemet
Ett problem i USA är »malpractice«-
systemet, där läkaren stäms i tid och otid
– vare sig det är befogat eller inte. En or-
toped betalade 1997 i genomsnitt mer än
75 000 dollar varje år i malpractice-för-
säkring. En del oerfarna läkare ordinerar
onödiga undersökningar för att skydda
sig. Men det är inte någon tvekan om att
trycket från patienter och advokater
medför att patienternas problem blir väl
dokumenterade och att de i regel får den
service som behövs. Läkarna bemödar
sig om att ha goda relationer med pati-
enten och dennes släktingar, eftersom
dålig information och bristfällig kontakt
och inte resultaten per se är den vanli-
gaste orsaken till stämning.

Att delta i ett mål i domstol är en
mycket obehaglig upplevelse, eftersom
skickliga advokater kan styra en rätte-
gång dit de vill. Ett par kolleger på klini-
ken fälldes under min tid där. En kollega
som är ryggspecialist fick in en patient
med en akut ryggfraktur. Kollegan ope-
rerade och behandlade patienten på ett
ortopediskt helt adekvat sätt, och patien-
ten hade inte blivit bättre utan kirurgi.
Patienten hade dock viss kvarstående
hälta och ryggvärk och tilldömdes däref-
ter en miljon dollar. Min kollega kom-
menterade det hela med att denna patient
hade stämt honom även om han inte ope-
rerat – i så fall för att inte ha opererat. Det
är denna typ av patient som kan utnyttja
systemet. Som tur är är dessa malprac-
tice-fall inte så vanliga som man är be-
nägen att tro.  Eftersom jag ansågs som
erfaren inom mitt område användes jag
som expert i »malpractice«-fall och fick
därför en del erfarenheter av det ameri-
kanska domstolsväsendet.

Registrering av komplikationer
En positiv effekt av detta system är att
alla komplikationer som inträffar under
en patients sjukhusvistelse registreras på
särskilda blanketter av underläkarna.
Det kan röra sig om allt från ytlig sårin-
fektion och urinvägsinfektion till svåra-
re komplikationer, som trombos, embo-
li, svårare infektion och liknande. En
gång per månad träffades alla ortopeder
för diskussion om alla inträffade kom-
plikationer på s k Quality-Assurance
(QA). Det kunde vara lite besvärande att
sitta på dessa möten om man hade råkat
illa ut. Det gällde då att redogöra adekvat
för »sin« komplikation, eftersom den di-
arieförts. Denna registrering av samtliga
komplikationer som skett och  noggrann
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genomgång av dessa är någonting som
svensk sjukvård borde ta efter. Varje
amerikanskt sjukhus hade dessutom en
infektionskontrollkommitté, som analy-
serade och diskuterade samtliga infek-
tioner som registrerades på sjukhuset.

Utbildning 
Underläkarutbildningen (residents) är
fantastisk men mycket krävande. Under-
läkarna började dagen med att gå rond kl
06.00 varje morgon. De hade sedan ob-
ligatorisk föreläsning varje dag kl 06.45.
De äldre läkarna ställer upp som förelä-
sare denna tidiga stund. Under en fyra-
månadersperiod varje år hade man en
gång per vecka två timmars anatomiska
dissektioner, då man gick igenom de
vanligaste incisioner man använder
inom den ortopediska kirurgin, i detalj,
kroppsdel för kroppsdel, med samtidiga
förhör om anatomin. Varje torsdagsmor-
gon kl 07.30 arrangerades »post-gradu-
ate«-undervisning, där samtliga ortope-
der från hela regionen deltog.

Varje månad arrangerades en »Jour-
nal Club«, där ortopedernas husorgan
Bone and Joint Surgery analyseras i de-
talj. Här gällde det att vara väl förberedd
och kunna sina saker. Vi har i vårt land
mycket att lära av utbildningssystemet i
USA och ligger långt efter. På några håll
har man försökt ta tag i detta. Man har
vid ortopedkliniken på Karolinska sjuk-
huset börjat införa extra undervisning
vissa fredagar och lördagar – ett steg i
rätt riktning. 

Vidareutbildningssystemet har en del
brister. Man har i USA ett »Continuous
Medical Education«-system, som ger
»CME-credits«. Varje läkare måste un-
der en tvåårsperiod ha införskaffat ett
visst antal poäng genom att delta i vida-
reutbildning. Vid University of Vermont
måste man visa att man hade genomgått
undervisning som givit 75 poäng under
två års tid, vilket är ganska mycket. Del-
tagande i American Academy of Ortho-
pedic Surgeons’ årliga möte gav t ex ca
16 poäng. Om man inte uppfyllde CME-
kraven under en tvåårsperiod fick man
inte nyanställning. Varje läkare nyan-
ställdes eller återanställdes varje tvåårs-
period. En kommitté granskade och be-
dömde om man uppfyllde de krav som
sjukhuset ställde. Läkarlegitimationen
omprövas vart tredje år av staten Ver-
mont.

Röntgenronderna, som är vanliga i
Sverige och som innebär att 10–25 läka-
re studerar mer eller mindre rutinmässi-
ga röntgenbilder, har helt avskaffats i
USA. Eftersom utbildningsaspekten
kunde vara viktig hade bakjouren regel-
bundna traumaronder med underläkarna.
Idrottsortopederna träffades regelbundet
en till två gånger per månad för att till-

sammans med specialiströntgenläkare gå
igenom fall som behövde diskuteras.

Forskning
För att stimulera forskningen hade orto-
pedkliniken vid University of Vermont
en unik organisation genom att forskare
som var icke-läkare var anställda direkt
av kliniken. Samtliga läkare och forska-
re hade sina rum lokaliserade runt orto-
pedlaboratorierna, vilket betydde att
forskarna och läkarna på något sätt träf-
fades varje dag. Kliniken där underteck-
nad arbetade hade 10–15 ingenjörer an-
ställda, varav fyra sysslade enbart med
idrottsmedicin.

Vi hade regelbundna forskningsmö-
ten, t ex träffades knäforskningsgrup-
pen varje torsdag kl 06.30. Rent allmänt
var och är forskningsaktiviteten mycket
stor och framgångsrik med regelbundna
NIH-anslag. Gruppens idrottsrelaterade
forskning tilldelades bl a Kappa Delta
Award 1994 för främsta forskningen
inom ortopedin som helhet.

Den medicinska forskningen i USA
ges stora och ökande resurser. Man sat-
sar 1 000 skattekronor per invånare och
år på biomedicinsk forskning i USA,
medan motsvarande siffra för Sverige är
100 kronor per invånare och år. Det fe-
derala anslaget till NIH (National Insti-
tutes of Health) har mer än fördubblats
de senaste sju åren, medan anslagen till
medicinsk forskning i Sverige reellt går
åt motsatt håll.

Social sammanhållning
Klinikens medlemmar hade en stark so-
cial sammanhållning, eftersom man säl-
lan hade släktingar i närheten. Klinikens
läkare gick regelbundet ut och åt middag
tillsammans efter klinikmötena varje
månad. Idrottskvällar för alla läkare med
fruar arrangerades regelbundet kring oli-
ka sporter.

Dynamiken i USA
Det är nedstämmande att läsa om den
förenklade och ofta negativa bild som
även positiva händelser i USA ofta får i
Sverige. Det är lätt att glömma att USA
är en kontinent med stora variationer
mellan de olika staterna och att USA är
ett oerhört dynamiskt land med enorm
vitalitet. Det tar flera år att tränga in i ett
lands själ, speciellt i ett land som USA
som är så stort och så komplext. Visst
har USA många brister, men man får inte
glömma att det är en demokrati, där de-
battklimatet är fritt och intensivt. Speci-
ellt den lokala demokratin är stark och
många gånger mycket mer levande än
den svenska. Energin, dynamiken, vita-
liteten och öppenheten är stor, dvs man
är inte främmande för att diskutera nå-
gonting. Det finns en inställning att

ingenting är omöjligt. Problem är till för
att lösas. 

Mitt universitet kännetecknades av
öppenhet, energi och mycket arbete. Det
fanns en obändig vilja och energi till ut-
veckling som var tilltalande. Hade nå-
gon gjort något misstag påpekades detta
direkt och öppet, och man fick försvara
sig. Uppriktigheten och rättframheten i
debatten känns riktig. Framgång möttes
med respekt, och man fick beröm efter
vad man hade utfört.

Allt faller emellertid inte en svensk på
läppen. Mycket värderas i rent ekono-
miska termer. Även om USA som land är
lätt att leva i för en som är välförsörjd kan
tillvaron för många bitvis vara både hård
och okänslig. Hårt arbete och goda kun-
skaper medför goda möjligheter till
framgång. Ett stabilt hemförhållande och
inre harmoni är en god grund att stå på.
Jag är oerhört tacksam för dessa 10 år
som ortoped i USA, vilka för min del har
varit mycket roliga och lärorika.

Åter hemma
Fördelen med att vara borta under en
längre period är att man får perspektiv på
mycket. Man inser bl a vilket litet land
Sverige egentligen är. Väl hemkommen
kunde jag snabbt konstatera att svensk
sjukvård inte längre ligger på samma
höga kvalitetsnivå som på 1960- och
1970-talen och in på 1980-talet. Sedan
dess har svensk sjukvård dessvärre tap-
pat mark, vilket är begripligt med tanke
på alla kraftiga nedskärningar. Tyvärr
bryter man även ned verksamheter som
fungerar väl. 

Det är inte välkänt att svensk sjuk-
vård är kraftigt underfinansierad i jäm-
förelse med andra europeiska länder och
USA. Efter att ha varit på en fjärdeplats
på 1970-talet ligger Sverige nu på en
23:e plats på världshälsoorganisationens
(WHO) publicerade rankningslista. Det
inger knappast förtroende när man från
ansvarigt politiskt håll kallar dagens
svenska sjukvård världsbäst. 

Sverige har mycket att lära om ser-
vice, information, effektivitet m m av
den sjukvård i USA som fungerar väl
och ges de försäkrade. Framför allt är pa-
tienterna betydligt mer i fokus i USA,
och de upplevs som en tillgång och inte
som en belastning som i Sverige. Patien-
ternas behov bör styra verksamheten så
långt detta är möjligt. I Sverige behöver
förändringar genomföras så att ekono-
misk långsiktig stabilitet skapas för
sjukvården, de medicinskt kunniga bör
få ett större ledningsansvar och mer att
säga till om, personalen ges incitament
till arbete och möjligheter att påverka sin
egen arbetssituation. Svensk sjukvård
kan vinna på att vara mer mottaglig för
influenser utifrån. •
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