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Efterfrågan på sjukvård är långt större än
tillgången. I USA hanteras denna obalans
med ekonomiska kvoteringar – de som

saknar sjukförsäkring har inte råd att köpa
vård. I Europa bromsas efterfrågan genom
långa köer och bristande tillgänglighet. 

För amerikaner med svag ekonomi och euro-
péer som inte orkar vänta har globaliseringen
öppnat nya möjligheter. Singapore, Indien och
Thailand har toppmoderna sjukhus och väster-
ländskt skolade läkare som erbjuder vissa ef-
terfrågade behandlingar, främst elektiv kirurgi,
utan väntetider och till en bråkdel av kostna-
derna för motsvarande ingrepp i väst. 

Konsultföretaget Deloitte har enligt »The
Economist« beräknat att antalet amerikaner
som söker vård utomlands kommer att öka
från 750 000 år 2007 till 10 miljoner år 2012.
Analytikerna på McKinsey gör liknande be-
dömningar. Priset för kataraktkirurgi,
höftplastik eller kranskärlsoperation i Singa-
pore eller Mumbai ligger på 20 procent av pri-

set i USA, även med resa och konvalescens på
lyxhotell inräknat. Att »kostnadsektomi«, dvs
nedskärning av kostnaderna, ingår i utlands-
kirurgin har redan uppmärksammats av storfö-
retag som betalar anställdas sjukförsäkring,
och klausuler om utlandsvård börjar komma.

Enligt bedömare är denna kontroversiella
utveckling ändå långsiktigt till gagn för
både västerlänningars hälsa och Asiens

hälsovård. Inflödet av utlandspatienter har på
kort tid skapat en kunskapsbas för hur man
bygger upp och driver högkvalificerad vård och
lockar tillbaka emigrerade läkare – två grund-
förutsättningar för att utveckla den inhemska
hälsovården. 

I väst behövs global priskonkurrens för att
förändra förstelnade vårdstrukturer. Sverige
vill också satsa på sjukvårdsturism genom att
locka utlandspatienter, men om man avser att
ge köande svenska patienter samma valfrihet
är oklart.
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• »Vanligt symtom kan vara dold 
svår sjukdom«

Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartid-
ningens stab av 220 fasta och 350 extraor-

dinarie vetenskapliga experter. Granskningen av ma-
nuskript sker enligt internationella rekommendationer
<www.icmje.org>.

Artiklar märkta med W-sigillet har varit förhands-
 publicerade på lakartidningen.se

KLINIK OCH VETENSKAP

Schematisk bild av
örats olika delar och en
tvärsnittsbild av kokle-
an. Orsaken till gene-
tisk hörselnedsättning
återfinns oftast i någon
av kokleans tre funktio-
nella komponenter. 
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