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P aradigmskifte.
Sammanbrottet i det
finans- och banksys-
tem somvar kärnan i

det världsvidamarknadstän-
kandet – det som skulle regle-
ra sig självt – har lett till eko-
nomisk krismed synnerligen
destruktiva sociala och social-
medicinska konsekvenser.
Över en natt har den för-

härskande ideologin sedan 20
år övergivits, och till ochmed
konservativa regeringar be-
driver keynesiansk samhälls-
intervenerande politik, för-
statligar och famlar efter
övervakande, demokratiskt
styrda kontrollsystem.Den
nyliberala eran, somockså
satt djupgående avtryck i det
medicinska samhället [1], har
kommit till vägs ände [2].

Kanske är inte alla läkare
medvetna omatt det somkan
uppfattas vara en inompro-
fessionell diskussion och ut-
veckling i själva verket är ytt-
ringar avmycket större struk-
turella förändringar och
maktförskjutningar.
Kriser kan vara bra, då de

öppnar ögonen för det som
varit fördolt och undanträngt
av olika skäl. Politikers och
administratörers utnyttjande
av kvalitetsregister och så kal-
lade öppna jämförelser, för att

göra sjukvården till enmark-
nad, kanske äntligen kunde
skärskådas och klassas för vad
det är – ett falsarium!
De registerentusiaster som

gjort egen karriär på andras
trägna insamlingsarbete eller
somokritiskt ställt sig imak-
tens tjänstmåste nu träda
framoch ta sitt ansvar. Här
inkluderar jag Läkarförbun-
dets ledning, som imånga år
av politiska skäl initierat eller
drivit på denna utveckling.
Kvalitetsregister, nationel-

la såväl som lokala, måste
återföras i forskningens
tjänst. Öppna jämförelser
måste begränsas till sådana
uppgifter som är relevanta ut-
ifrån validerade data, och alla
lögnaktiga eller vinklade jäm-
förelsermellan vårdcentraler,
sjukhus, landsting och äldre-
omsorgsenhetermåste upp-
höra.

Att mäta resultatet avnya ar-
betssätt ochmetoder på enkli-
nik eller vårdcentralmåste bli
läkarnas instrument för att ut-
veckla vårdens innehåll och
denprofessionella samverkan.
Inte bli ett redskap i styrning-
en från administrativ-politisk
nivå, enkontroll av dokto-
rerna, eller ett övervaknings-
systemsom i sin övertropå
kvantitativa data leder sjuk-
vårdenbort frånhumanism
och sitt egentliga uppdrag. I en
separat rutahär intill ges ett
exempel påden typ avmissrik-
tadmålstyrning somblivit var-
dag. Tjänstemän, som inte kan

bedömavaliditet och relevans,
sätter »kvalitetsmålen«.
En utgångspunkt i diskus-

sionen är läkarrollens för-
ändring. Under sken av att allt
går attmäta i sjukvården, en
övertro på ellermissuppfatt-
ning av vad evidensbaserad
medicin (EBM) innebär, har
sjukvårdspolitiker i det när-
maste tappat förståelsen för
och insikten omatt bety-
dande delar av denmedicinka
verksamheten inte kanmätas.
De har negligerat den erfa-
renhetsbaserade, praktiska
kunskapen.
Detta har drivit sjukvården

i en tayloristisk riktning [3].
Tron på att allt går att forma-
lisera, specificera och bryta
ner i olika vårdprocesser, och
här har så kallade kvalitets-
mätningar en central roll, har
spritt sig långt in i läkarleden.
Professionens företrädare har
inte sett att denna utveckling

gör läkaren till en »industri-
arbetare«, som av sjukvår-
dens »disponenter« detalj-
styrs, ända ner till vad det in-
timamötetmellan patient
och läkare ska handla om.
Läkaren håller tillika på att

slås i bojor avMilton Fried-
mans nyliberalism, den som
nu är på väg ut från världens
scener. Den har långtmer än
många vill inse förändrat
sjukvården i grunden och
slagit rot imånga läkares
tänkande. Vården präglas i
ökande grad av, inte vad som
ärmestmedicinskt ändamål-
senligt, utan ekonomiskt
kortsiktigt bäst.
Många läkare har således

integrerat idén att välfärds-
staten nås bäst genomen
kommersialisering, därmark-
naden ska bestämma tjän-
steutbudet ochmänniskor gör
ett fritt val, somde vill betala
för. Att sådana så kallade ra-
tionella val av välfärdstjän-
ster, till exempel av vårdcen-
tral eller sjukhus, är en illu-
sion harman inte brytt sig om.
Inte ens vetenskapliga

sammanställningar har haft
något genomslag i trosvisshe-
ten, sådana som visar att vår-
den inte blir bättre omden är
vinstdriven [4] och att öppna
jämförelsermellan sjukvårds-
inrättningar inte kan visas
leda till bättre vård [5]. I en
ledare i BMJ konstateras att
»Themarket has failed«, inte
minst åsyftas då att valfri-
hetsreformer riskerar att öka
ojämlikheten [6].

Processen rullar nu vidare ut-
ifrån en redan övergiven tro
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Ju störremassa av »controlers« och över-
vakande byråkrati, destomindre frihet
eller upplevelse av frihet och egenansvar.
Dessa frågor, som i grunden rör läkares
arbetsmiljö, bör vara centrala för Läkar-
förbundet och för professionens framtid.

Registerentusiaster måste
träda fram och ta sitt ansvar

Läkaren håller på att slås i bojor
av Milton Friedmans nylibera-
lism, menar Bengt Järhult. Fried-
man fick ekonomipriset till Alfred
Nobels minne år 1976.

»Professionens före-
trädare har inte sett
att denna utveckling
gör läkaren till en
’industriarbetare’ ...«

»Den nyss genomtrum-
fade vårdvalslagen kan
ses som en sista ytt-
ring i en tidsbunden
ideologisk cyklon ...«
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på vadmarknaden kan åstad-
komma. Den nyss genom-
trumfade vårdvalslagen kan
ses som en sista yttring i en
tidsbunden ideologisk cyklon
medmycket djuparemotiv än
de bländande slagord omval-
frihet somhålls fram i den of-
fentliga retoriken [7]. Lands-
tingen är redan i full färdmed
att planera för payment-for-
performance (P4P), som
kommer att detaljstyra vad lä-
kare ska göra. Detta trots att
man inte kunnat avfärda
misstankarna att P4P,med
uppfyllande avmål som grund
för ersättning, leder till en
bortselektering av tyngre pa-
tienter [8].

Det nya ekonomiska styrsät-
tet kommer genom sin kopp-
ling till upphandling, konkur-
rens och utslagning av vård-
enheter på en frimarknad att
tvinga läkarna att sluta an-
vända sitt omdöme i den kli-
niska vardagen. Det är en stor
förändring i läkarrollen som
förestår. Detta är destomer
sorgligt då P4P inte är en evi-
densbaseradmetod [9] och

erfarenheterna i England av
marknadsorientering i den
offentliga sjukvården, bland
annat innehållande P4P, är
synnerligen blandade.
Kritiker hävdar att valfri-

hetsreformerna i Storbritan-
nien inte lett till vare sig för-
bättrad effektivitet, bättre
utfall för patienterna eller
minskade kostnader. Inte
heller till ökad jämlikhet ,och
det finns en klar risk för ökad
uppsplittring av vården för
personermed komplexa till-
stånd och behov [10-13].

Om sjukvårdspersonal, av
egen tro eller tvång från poli-
tisk-administrativ nivå, luras
till föreställningen att allt går
attmäta läggs grunden till att
irrelevanta ochmanipulerba-
ramåltal dyker upp. Kraften
förstärks när den ekonomiska
ersättningen kopplas till dyli-
ka registerdata ochmåltal.
Några exempel:
• extra poänggivande dia-

gnoser och åtgärder väljs i
den stora gråzon som finns
i allmedicinsk verksamhet

• nationella och lokala kvali-
tetsregister appliceras på
patientgrupper där det sak-
nas vetenskaplig dokumen-
tation för värdet av insat-
serna

• de specificerade, »enkla«,

mätbara
resultatvariab-
lerna, somut-
ifrån register-
sammanställ-
ningar ger ekono-
misk ersättning,
styr det vardagli-
ga handlandet –
sammansatta
medicinska pro-
blem,multisjuk-
lighet, socialme-
dicinskt grundad
sjuklighet
undanträngs el-
ler lågprioriteras.

Jumer pengarna kopplas till
nationella kvalitetsregister
och andra registerdata, desto
större kontrollapparat krävs.
Ju störremassa av »contro-
lers« och övervakande byrå-
krati, destomindre frihet el-
ler upplevelse av frihet och
egenansvar får läkaren. Är
inte dessa frågor, som i grun-
den rör läkares arbetsmiljö,
centrala för Läkarförbundet
och för professionens fram-
tid?

Paradigmskifte. En svensk,
moderatledd regering sociali-
serar och angriper girigheten,
vinsttänkandets konsekvens
och roten till mycket ont.
Marknadskrafterna kan inte
längre lämnas fritt spelrum.
Det vore paradoxalt om det
blir Läkarförbundet som i
samhället, där sjukvården är
en sådan viktig del, blir bä-
rare avMilton Friedmans
arv, oförmöget att göra upp
med 20 års felaktigt tän-
kande.
I första hand gäller det att

med intellektuell redbarhet
röja upp i detmoras somöpp-
na jämförelser och kvalitets-
register blivit. Även de kolle-
gor somhar en annan sam-
hällsuppfattning än jag har,
och som tror påmarknadens
välsignelse i sjukvårdssektorn
också framgent, borde se till
att de underlag som tas fram
om sjukvården är tillförlitliga
och inte styr vården fel. En ar-
tikel omkvalitetsregisters
problem [14] kan vara en ut-
gångspunkt för en sådan dis-
kussion.

■ Potentiella bindningar eller
jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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■ EFFEKTIVITET OCH KVALITET – MER ÄN ATT MÄTA
Tjänstemannaledningen vid ett sjukhus föreslår 80 procent tera-
peutiska INR sommåltal. Uppenbart har man inte reflekterat över
att det för patienten är blödningskomplikationer och retromboser
som är det viktiga, inte ett laboratorievärde. Blödningskomplika-
tioner styrs av bland annat patienturval, olika behandlingsgrup-
pers problem med interaktioner och fara för fall/våld!

Om resurstilldelning kopplas till denna typ av måltal är risken
uppenbar att prov tas tätare på stabila patienter, vilket förbättrar
statistiken och klinikens ersättning men inte vården. Svårinställ-
da patienter skickas till andra vårdnivåer, inte av medicinska utan
av ekonomiska skäl, till exempel till vårdcentral. Vid förlängning
av behandlingen hos äldre patienter med stark indikation – men
också med begynnande kontraindikationer och kanske sväng-
ande INR-värde – påverkar måltalet/resurstilldelningen läkaren,
åtminstone undermedvetet, i det svåra medicinska beslutet – be-
handla eller avsluta medicineringen?

Det som går att mäta är inte alltid det viktiga. Underanvänd-
ningen av antikoagulantia vid förmaksflimmer torde vara ett
mycket större problem än variationer i INR. En medicinkliniks
samverkan med primärvården, där flertalet flimmerpatienter
kontrolleras, kan genom utbildning och överenskommelser fånga
upp dessa patienter, vilket på sikt leder till ett minskat antal stro-
ke. Således riskerar uppdragsgivarens krav på mätbara så kallade
resultat att mödosamt annat arbete prioriteras bort.

»Det är en stor för-
ändring i läkarrollen
som förestår.«

»Det vore paradoxalt om det
blir Läkarförbundet som ... blir
bärare av Milton Friedmans
arv ...«
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