
Ett akademiskt 
perspektiv på vården
som marknad
Lars Nordgren. Från patient till kund. Intå-
get av marknadstänkande i sjukvården och
förskjutningen av patientens position. 216
sidor. Lund: Lund Business Press; 2003.
ISBN 91-971179-8-6.

Recensent: Åke Andrén-Sandberg, överlä-
kare i kirurgi, Stavanger.

❙ ❙ När jag först läste denna bok fick jag
en rad »aha-upplevelser«, men såg det
då mest som en bekräftelse på upple-
velser under ett rikt läkarliv. När jag nu
läser om boken – egentligen en avhand-
ling från en företagsekonomisk institu-
tion – finns det dock flera partier i den
som borde ha ett betydande värde ock-
så för medicinare i allmänhet. Jag är
därför mycket glad över att få rekom-
mendera boken till alla som är intresse-
rade av sjukvårdens organisation och
etik.

Ekonomi i sjukvårdens tjänst
De flesta läkare har väl från början värjt
sig mer eller mindre våldsamt mot att
föra in marknadsekonomiska termer i
sjukvården: »Vi är faktiskt inte affärs-
drivande, utan har helt andra mål«. Den-
na invändnings korrekthet kan inte be-
tvivlas, och den gäller kanske starkare
idag än någonsin, men trots det har
många kommit till insikt om att också
ekonomiska tankegångar kan användas
för att göra sjukvården bättre. Ekonomi
handlar ju egentligen inte om att tjäna
pengar utan om att utnyttja resurser så
effektivt som möjligt och därigenom
kunna utnyttja eventuella överskott till
utökning av verksamheten, rationalise-
ringar, privat konsumtion etc. Om detta
är ekonomins mål är det inte bara legi-
timt utan också önskvärt.

Patientens förändrade ställning
I Lars Nordgrens avhandling (som inte
är skriven som en »vanlig« medicinsk
avhandling utan består av en akademisk

diskussion baserad på litteraturstudier
och analys av en samhällsutveckling)
betonas hur patientens ställning gradvis
förändrats i svenskens medvetande.
Från att för 50 år sedan ha stått med mös-
san i handen och tagit emot det överlä-
karna och myndigheterna erbjöd är pati-
enten idag en kund med en egen aktivi-
tet och med möjlighet att välja olika al-
ternativ. Detta kan tyckas vara teoretiskt
i överkant i ett samhälle där sjukvården
just nu delvis monteras ned och ransone-
ras, men samtidigt måste man erkänna
att patientens ställning är förändrad, det
vill säga stärkt, idag. Hur detta har gått
till och varför ägnar Nordgren en huvud-
part av texten.

Patienten medaktör i värdeskapandet
En av de viktigaste »aha-upplevelserna«
för mig vid läsningen av boken var att
författaren klargör att införandet av be-
greppet kund inte är liktydigt med en
person som enbart köper varor och tjäns-
ter. Djupare sett innebär det nämligen att
det är patienten som kund som bedömer
värdet av det han eller hon betalar för
och att det därför också innefattar rela-
tionen mellan patient och vårdgivare.
Detta medför också att patienten själv
medverkar i värdeskapandet. En mark-
nadsekonomi inom sjukvården innebär
således inte att vi överger patientens pas-
siva mottagande av sjukvård till förmån
för ett aktivt letande av sjukvård av pati-
enten och ett passivt givande av sjukvård
av läkaren. Den som tror det har miss-
tolkat situationen eller enbart tagit till
sig de sämsta delarna av »sjukvårds-
marknaden«. Om vi avstår från att ta bort
begreppet patient men lägger till kund så
kan vi bättre förstå vad som sker bakom
det som synes ske.

Intressant läsning för läkare
Lars Nordgren, ekonom, har mycket att
erbjuda läkare som är intresserade av att
fördjupa sitt tänkande om sjukvårdens
organisation. 

Det kanske inte är lättare att omor-
ganisera sjukvården ur patientperspek-
tiv efter att ha läst boken men både frå-
gorna, svårigheterna och möjligheterna
syns tydligare. Det är en akademisk
bok.
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»Gått in i väggen? Brutit samman? Då är
du förmodligen – som så många andra –
sjukskriven för någon av de ‘nya’ sjukdo-
marna arbetsrelaterad utmattning, ut-
mattningsdpression eller utbrändhet. 
För att återfå din hälsa behöver du en
strukturerad rehabilitering. Här får du
veta allt om rehabiliteringens olika faser,
från återhämtning till arbetsåtergång. 
... Din chef kan läsa Vad chefen behöver
veta om rehabilitering«

Ur baksidestexten till »Vad du som är sjukskri-
ven behöver veta om rehabilitering«

»Vad ska chefen göra och vad är che-
fens ansvar när en  anställd måste sjuk-
skriva sig, drabbad av en av de s k mo-
derna sjukdomarna arbetsrelaterad ut-
mattning, utmattningsdepression, ut-
brändhet? ... Rehabiliteringsprocessen
beskrivs överskådligt och schematiskt i
dess olika faser. ... Med var sin vägled-
ning kan chef och sjukskriven personal
lättare mötas i rehabiliteringssamtalen.«

Ur baksidestexten till »Vad chefen behöver

veta om rehabilitering«

VINN EN BOK!

Delta i vårt boklotteri!
Läkartidningens prenumeranter inbjuds
att delta i vårt boklotteri. Denna gång lot-
tar vi ut fem exemplar vardera av Monica
Kjellmans och Lena Hammarbäcks båda
böcker »Vad du som sjukskriven behö-
ver veta om rehabilitering« och »Vad
chefen behöver veta om rehabilitering«
från CKM (www.Instantbook.se).

Allt du behöver göra är att sända oss ett
vykort med ditt namn, adress och prenu-
merationsnummer före den 24 maj 2004.

Namnen på de fem vinnarna publiceras i
Läkartidningen och på
www.lakartidningen.se


