
❙ ❙ I den europeiska diskussionen om
amerikansk sjukvård, och kanske i syn-
nerhet i den svenska debatten, är det
främst två förhållanden som väcker
intresse. Den ena, och kanske den ur
moralisk jämlikhetssynvinkel viktigas-
te, är att ca 40 miljoner amerikaner inte
har någon sjukförsäkring. Den andra är
det höga kostnadsläget. Däremot disku-
teras sällan det faktum att även i USA
det allmänna står för en mycket stor del
av sjukvårdskostnaderna genom skatte-
avdrag för försäkringskostnader samt
genom Medicaid (för de fattigaste) och
Medicare (för de äldre). 

Dessa bägge program är federalt ini-
tierade, och en stor del av kostnaderna
kommer ur den federala budgeten.
Kostnaderna delas emellertid med del-
staterna, vars parlament (kongresser)
och guvernörer har ansvar både för
genomförandet – och därmed för en
stor del av den lokala byråkratin – och
för en betydande del av kostnaderna.
Varje delstat har möjlighet att på olika
sätt påverka omfattningen av stödet till
den enskilde medborgaren. Fördelning-
en mellan centrala – federala – medel
och delstatens bidrag styrs av politiska
beslut på bägge nivåerna, vilket medför
skillnader mellan delstaterna. Det är
inte alltid lätt att hålla reda på vad som
gäller i det enskilda fallet vid en viss
tidpunkt.

Detta har särskilt kommit till uttryck
under den senaste tiden då kongressen i
Washington drivit igenom att Medicare
kompletterats med en läkemedelsför-
mån. Uppfattningen om vem som vin-
ner på denna reform varierar bland
demokrater och republikaner – de förra
anser att det är läkemedelsföretagen, de
senare att det är patienterna. De flesta
har dock sett den nya förmånen som en
del av presidentens försök att visa sitt
samhällsansvar under valåret [1-3].

En annan amerikansk företeelse som
inte väcker särskilt stor uppmärksamhet

i Sverige är den ständiga diskussion
som pågår om sjukvårdens organisa-
tion, innehåll och kostnadsbild [4-6].
Närheten till Kanada har också medfört
många jämförelser mellan det kapitalis-
tiska systemet i USA och det mera soci-
aliserade i Kanada i fråga om sjukvår-
dens organisation, kostnader och pati-
enternas tillfredsställelse med vården.
Flera stora fonder med allmänna sam-
hällsorienterade intressen stöder konti-
nuerligt studier av den amerikanska
sjukvårdens olika aspekter, inklusive
dess tillkortakommanden. 

Tvivel och pessimism
En sådan fond, Robert Wood Johnson
Foundation, har i närmare ett decen-
nium stött en Washingtonbaserad tan-
kesmedja, Center for Studying Health
System Change (HSC). Denna driver en
långtidsstudie rörande hur utbud och
utnyttjande av sjukvård har förändrats i
tolv delstater i vad de kallat en Com-
munity Tracking Study (CTS) [7]. Un-
dersökningen har varit inriktad särskilt
på hur marknadstänkandet påverkat
sjukvården. 

Det forskarlag som ägnat sig åt
denna undersökning har letts av Len N
Nichols med ett förflutet i det federala
budgetdepartementet och numera vice
president för HSC. Ett stort antal
(2 700) beslutsfattare på olika nivåer i
de deltagande delstaterna har intervju-
ats i fråga om sjukvårdens organisation
och utfall.

En omfattande redogörelse för vad
de funnit upptar en stor del av tidskrif-
ten Health Affairs första nummer för
2004. I allmänna uttalanden har politi-
ker, analytiker och tjänstemän på olika
nivåer både under 1990-talet och sena-
re förlitat sig på att marknadskrafterna
skulle se till att sjukvården utvecklades
optimalt till både patienters och sam-
hällets båtnad. När CTS mera i detalj
följt utvecklingen under det senaste
decenniet i de tolv utvalda delstaterna
har det däremot visat sig att de som haft
ansvar för sjukvården i dessa områden

blivit alltmer tveksamma till de fördelar
som marknadstänkandet skulle medfö-
ra. Nichols och medarbetare har således
funnit att de tjänstemän eller politiker
som är direkt ansvariga för sjukvårdens
organisation och utveckling i de stude-
rade delstaterna börjat luta åt att inbju-
da statliga – och eventuellt andra –
myndigheter att ånyo intressera sig för
hälso- och sjukvården:

»Det behövs något slags interven-
tion som är mer kraftfull än vad man
tidigare trott för att åstadkomma för-
ändringar. Samtidigt föreligger en ge-
nomgående uppfattning att brister före-
kommer på alla nivåer, och att alla sek-
torer – inklusive de allmänna program-
men – måste förändra sitt uppträdande
för att vi i längden skall ha råd med en
högkvalitativ, effektiv hälso- och sjuk-
vård« [7].

Nichols och medarbetare har identi-
fierat fyra faktorer som bidrar till den
allmänna pessimismen rörande nuva-
rande förhållanden. Två av dem kallar
de »grundläggande fakta«, medan två
andra mer utgör förhållanden som berör
den allmänna hanteringen av hur
sjukvården konkurrensutsätts. De två
grundläggande faktorerna är å ena sidan
att marknadskrafterna när det gäller
sjukvård är obetydliga – även i det kapi-
talistiska USA – å andra sidan att det
saknas ett effektivt system för att tillgo-
dose befolkningens sjukvårdsbehov: 

»Förhoppningen har inte uppfyllts
att integrerade system för sjukvården,
ledda av sjukhus eller läkare, skulle
utvecklas för att ansvara för en effektiv
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Amerikanskt marknadstänkande 
till nytta i svensk sjukvårdsdebatt

En ständigt pågående diskussion i USA är den om sjukvårdens
organisation, innehåll och kostnadsbild. Dessa amerikanska syn-
punkter på sjukvårdssystemet väcker sällan uppmärksamhet i
Sverige, vilket de borde göra, menar Lars Werkö.
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”Det är därför med besvikel-
se som Nichols och medar-
betare konstaterar: Någon
kraftfull konkurrens har inte
utvecklats mellan olika
sjukvårdsplaner …



sjukvårdsorganisation för en definierad
population. I många fall har vad som
verkat utmärkt på papper – som exem-
pel att sammanföra olika organisationer
– inte kunnat genomföras i praktiken.
Önskemål om breda nätverk som orsa-
kats av besvikelsen över »managed
care« (styrd vård) har försvårat införan-
det av andra sjukvårdssystem som sik-
tat på en definierad population och har
bidragit till minskningen av planerna
för kapitationssystem för sjukvården«
[7]. Det är påtagligt att all diskussion
om utvecklingen av »styrd vård« åter-
kommer till det bakslag som förekom-
mit under senare år.

En viktig del av marknadskrafterna
är konkurrens, som skulle bidra till
såväl lägre kostnader som bättre kvali-
tet. Det är därför med besvikelse som
Nichols och medarbetare konstaterar:

»Någon kraftfull konkurrens har inte
utvecklats mellan olika sjukvårdsplaner
– tvärtemot vad som väntades. En sådan
är nödvändig för att marknadskrafterna
skall kunna åstadkomma mer effektiva
organisationer. Förhoppningen var att
väl ledda Health Maintenance Organi-
zations (HMO) med definierade nät-
verk skulle konkurrera med kvalitet och
kostnader. Denna modell har dock visat
sig mindre lämplig än andra modeller
för att åstadkomma konkurrens genom
sina förhållandevis höga kostnader och
svårigheter att bli omhändertagen.« 

Den allmänna besvikelsen rörande
utvecklingen inom HMO har lett till att
man utnyttjat andra möjligheter till
sjukvårdsförsäkringar. Detta har också
medfört att det blivit svårare för andra
att utveckla det marknadstänkande kon-
ceptet. Den besvikelse som man erfarit
över det som många ställde stora för-
hoppningar till har medfört tveksamhet
för andra att utveckla nya sätt att orga-
nisera sjukvården. Den tidigare opti-
mismen har ersatts av uttalad skepsis
från både ledare och anställda.

Information och kvalitet
När Nichols och medarbetare blickar
mot framtiden är det av intresse att de
så starkt betonar kvalitet och att resultat
av utvärderingar skall vara tillgängliga
för alla: 

»En gemensam tendens för alla
alternativ till annan sjukvårdspolicy har
varit behovet av att basera den på evi-
densbaserad medicin och på resultat av
teknologisk utvärdering. Det är nödvän-
digt att allmänheten får sådan informa-
tion liksom data rörande jämförelser av
kvaliteten mellan olika sjukhus så att
patienter, ledare, försäkringsorganisa-
tioner (både statliga och privata) och de
som organiserar sjukvårdsplanerna har
möjlighet att bedöma hur de skall utfor-

ma en försäkringspolicy och huruvida
de skall skaffa fram speciell service för
vissa patienter. För att en konsument-
driven, reglerad sjukvård betald av en
enda instans skall kunna fungera väl är
detta en nödvändig men inte tillräcklig
förutsättning« [7].

Lagar och konkurrens
Två kommentatorer till Nichols och
medarbetares rapport försvarar emeller-
tid marknadskrafterna, framför allt
genom att de anser att de lagar och
förordningar som gäller för sjukvården
har medfört att marknaden aldrig har
fått en chans. Stuart M Butler vid Her-
itage Foundation, Washington D C,
skriver:

»Dagens sjukvårdsmarknad fungerar
inte på önskat sätt i fråga om effektivi-
tet och kostnadsbegränsningar. Förfat-
tarna beskriver besvikelse hos anställda
och ledare, både med varandra och med
den tveksamhet som patienterna visar
vad gäller att efterfråga effektivitet och
samtidigt begränsa kraven. Myndighe-
ternas legala och ekonomiska regelverk
förvrider emellertid både sjukvårdens
incitament och patienternas möjlighet
att fatta egna beslut. Det vore mycket
klokare att börja med att korrigera detta
regelverk än att skriva en dödsruna över
marknaden« [8].

Den andre kommentatorn, Alan
Einthoven från Graduate School of
Business vid Stanforduniversitetet i Ka-
lifornien, anser att: »Marknadskrafterna
skulle kunna göras betydligt starkare,
men detta fordrar betydande föränd-
ringar.« 

Han har inte mycket till övers för en
modell som skulle innebära en utökad
federal försäkring av typen Medicare:
»Att utöka Medicare för alla kommer
att leda till ett stillastående likt det i
Kanada men betydligt mer kostsamt.
Denna modell kan inte åstadkomma ett
effektivt sjukvårdssystem. En väl struk-
turerad marknadsmodell baserad på

sådana som visat framgång skulle kun-
na åstadkomma det« [9].

Hotet från den ekonomiska utvecklingen
Den ekonomiska utvecklingen i USA
hotar både de federala programmen för
sjukvård för de fattigaste och äldsta och
HMO, som visade sig vara dyrare än
beräknat. Hoadley, Cunningham och
McHugh har utnyttjat uppföljningen av
sjukvården i tolv stater (CTS) för att
undersöka hur delstaternas guvernörer
och parlament har reagerat inför de
ekonomiska svårigheterna för Medicaid
(Tabell I). För flertalet har det varit svå-
rare att minska understöden än att ta
resurser från annat håll eller till och
med öka de delstatliga skatterna. 

I många stater har guvernörerna
föreslagit minskade understöd i Medic-
aid, men fått finna sig i att delstatskon-
gresserna återfört resurser till Medicaid
– i en del fall genom att ta resurser från
andra program, i andra genom att höja
skatten. Det finns också exempel på att
det federala bidraget ökat – ett resultat
av politiska överväganden – ofta när det
gällt att stöda en ledning av samma
politiska färg som i Washington. För-
fattarna har också funnit att Medicaid
aktivt bidragit till att hålla HMO under
armarna när andra försäkringsgivare
inte längre funnit HMO så tilltalande
[10].

När man ser hur både Washington
och de lokala delstatliga ledningarna
agerar i förhållande till Medicaid är
skillnaden mot vad som händer i
Sverige inte så stor, med spelet mellan
landsting och socialdepartement. Trots
de höga amerikanska kostnaderna före-
faller det dock som om det kapitalistis-
ka systemet hade större möjligheter att
följa upp kostnadsutvecklingen än vad
som sker här hemma.

Olika försäkringsvillkor
Ett annat sätt att studera balansen mel-
lan privat och statligt inflytande på
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Tabell I. Detstatliga budgetunderskott i sjukvårdsbudgeten för det fiskala året 2004.

Budgetunderskott 2004
Stater Miljoner dollar Procent av budget Federalt bidrag, procent

Arizona 1 500 25,0 67,25
Arkansas 0 0 74,28
Kalifornien 26 100 30,0 50,00
Florida 2 000 10,1 58,83
Indiana 850 8,8 61,97
Massachusetts 3 000 13,0 50,00
Minnesota 1 250 14,0 55,42
New Jersey 4 600 18,5 50,00
New York 9 300 24,0 50,00
South Carolina 400 7,5 69,81
Omaha 2 000 14,6 58,83
Washington 1 000 8,9 50,00



sjukvården har varit att undersöka vill-
koren för den försäkring som anställ-
ning i statliga eller privata företag med-
för. En sådan har gjorts av Maxwell,
Temin och Petigara, som jämfört vill-
koren för statliga tjänstemän med dem
för anställda i privata företag – de 500
största enligt tidskriften Fortune [11].
De förra har bättre villkor än de senare
(Tabell II). Till en del torde detta bero
på staternas politiskt/byråkratiska sätt
att upphandla hälso- och sjukvårds-
tjänster, till en del på inflytandet från de
fackliga organisationerna. De privata
företagen synes ha större möjlighet att
begränsa fackets inflytande. 

Man jämförde också utvecklingen
inom de företag där facket hade stort in-
flytande med de företag där facket inte
hade inflytande. De förra utgjorde en
tredjedel av de privata företagen, och
där var företagets bidrag till försäkring-
en över 90 procent, medan den var
betydligt lägre i de övriga (Tabell III).
Den ekonomiska och demografiska
utvecklingen kommer att medföra att
även staternas politiska ledningar, lik-
som företag med stort fackligt inflytan-
de, kommer att bli tvingade att följa de
mer fristående privata företagen när det
gäller att upphandla hälso- och
sjukvårdsförsäkring. 

Som exempel nämns att guvernör
Mitt Romney i Massachusetts har före-
slagit en minskning av bidragsnivån
från 85 till 75 procent för de anställda i
delstaten. Maxwell, Temin och Petigara
anser att endast den svåraste budgetkri-

sen under 1930-talets depression kunde
ha utlöst en motsvarande förändring för
de anställda [11].

Kan vi lära av USA?
Det finns en tendens i den svenska
debatten att fästa sig vid en begränsad
aspekt av vad man ser i andra länder,
som när Fölster och medarbetare blev
imponerade av en form av amerikanskt
HMO, Kaiser Permanente [12]. En mer
heltäckande bild ger en något annor-
lunda uppfattning om vad som fungerar
och vad som inte fungerar i det ameri-
kanska samhället. De sammanfattning-
ar som Nichols och medarbetare redo-
visar från de tolv delstater som CTS
följt ger många erfarenheter som den
svenska sjukvårdsdebatten skulle ha
nytta av [7-9]. Samtidigt som även de
amerikanska forskarna kommer fram
till att samhället måste ta på sig en stör-
re del av ansvaret för sjukvården fram-
håller de vikten av att betona kvalitet,
kontinuerlig utvärdering och informa-
tion till allmänheten. 

Detta ger signaler som den svenska
sjukvården skulle ha nytta av att följa.
Sverige har varit tidig med teknologisk
utvärdering, men informationen kring
denna och kvalitetsjämförelser befinner
sig fortfarande på utvecklingsstadiet.
När man talar om ansvar för sjukvården
i detta sammanhang innebär det inte
bara att stå för kostnaderna, utan – och
ännu viktigare – också att se till att både
organisation och innehåll håller den
höga kvalitet som man kan fordra i
dagens situation. Allmänheten måste
också förses med sådan information att
den kan kontrollera att de ansvariga –
från beslutande politiker till sjukvårds-
arbetare på golvet – fullgör sina skyl-
digheter i detta avseende. Detta är så
mycket viktigare som det är det enda
sättet för den enskilde att själv kunna
bestämma vem han vill vända sig till
när sjukdom drabbar honom eller hans
familj.
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Tabell III. Procentuella bidrag till individuell för-
säkring av anställda, med (>20 procent) eller utan
fackligt inflytande. U = fackligt anslutna, Non-U =
utan fackligt stöd. Fortune 500 = de största privata
företagen i USA.

Bidrag, Fortune 500, 1999, Delstater, 2001,
procent U/Non-U U/Non-U

≤70 10/30 8/20
71–80 2/38 15/12
81–90 33/19 20/27
91–100 32/13 54/40

Tabell II. Praxis för upphandling av sjukförsäkring,
Fortune 500 vs delstater åren 1999 respektive 2001.

Fortune Delstater,
500, 1999 2001

Anhållan om 
förslag 89* 98
Nya komponenter 41 55
Procent 
självförsäkring 94* 73
Speciellt för psy-
kiatri/narkomani 43 44
Speciellt för 
läkemedel 69* 50
* Statistiskt signifikant (<0,05).


