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En rapport från regeringens 
Globaliseringsråd pläderar 
för en kunddriven och försäk-
ringsfinansierad vård i syfte 
att gynna svenskt näringsliv. 
Den är en av flera aktuella 
rapporter kring globalisering 
av sjukvården. Förra veckan 
presenterades två.

I samband med förslag till ett 
nytt EU-direktiv om patient-
rörlighet, och regeringsupp-
draget »Entreprenörskap och 
upphandlingar av vård och 
omsorg«, duggar rapporter 
kring en mer marknadsorien-
terad, internationaliserad 
hälso- och sjukvård tätt. 

– Den globala hälso- och 
sjukvårdsindustrin är ett tåg 
vi inte får missa, säger profes-
sor emeritus Gunnar Elias-
son, KTH, författaren 
till rapporten »Svensk 
sjukvård som en 
framtida exportin-
dustri? En industri-
ekonomisk analys«, 
som presenterades 

vid ett evenemang som reger-
ingens Globaliseringsråd ord-
nade förra veckan.

I rapporten pläderar Gun-
nar Eliasson, för ett system-
skifte av svensk hälso- och 
sjukvård. Syftet är att möta 
en ökad efterfrågan på vård 
från en åldrande och många 
gånger välbeställd befolk-
ning, men inte minst att stöt-
ta svensk industri i omvand-
lingen från varu- till tjänste-
produktion.

Sveriges åldrande och förhål-
landevis ekonomiskt välmå-
ende befolkning väntas efter-
fråga och vara beredd att be-
tala för kvalificerad och indi-
vidualiserad hälso- och 
sjukvård.  

– Utvecklingen av innovati-
va och effektiva produkter 

och behandlingsmetoder 
för individualiserad medi-
cin kostar. Samtidigt ger 

ny medicinsk teknologi löf-
ten om en förbättrad ar-
betsförmåga i alla åldrar, 

hävdar Gunnar Eliasson, som 
tar glödlampan som modell 
för ett eftersträvansvärt 
människoliv: stadigt brin-
nande och med snabb död.

Richard Murray, nationaleko-
nom, involverad bland annat i 
utredningen om internatio-
naliseringen av välfärds-
tjänster (SOU 2007:95) stäl-
ler sig skeptisk till förhopp-
ningen om att svensk industri 
löser sina strukturomvand-
lingsproblem genom att slå in 
på en »global hälso- och sjuk-
vårdsmarknad«.

– Strömmarna går snarare 
åt andra hållet. Det finns län-
der i soligare lägen som kan 
utföra högkvalitativ vård till 
väsentligt lägre kostnader. 
För övrigt så talar vi om 
mycket små volymer. Bara 0,3 
procent av alla sjukvårds-
kostnader går i dag på import/
export. Då är det ändå möjligt 
att till exempel skicka rönt-
genbilder och konsultutlåtan-
den över nätet.

Förra veckan presenterade 
också tankesmedjan Global 
utmaning rapporten »Inter-
nationaliseringen av svensk 
hälsovård – hot, möjlighet el-
ler ickefråga?«, författad av 
Mats Lundin, fristående kon-
sult som tidigare bland annat 
arbetat med standardise-
ringsfrågor. I denna fastslås 
efter intervjuer med ett antal 
företrädare för politik, nä-
ringsliv, högskola och förvalt-
ning att vårdproduktionen i 
huvudsak kommer att förbli 
en nationell angelägenhet, 
men att kundval ställer krav 
på kvalitetsmätningar av vår-
den, något som också utländs-
ka intressen efterfrågat.

Inom den närmaste dryga 
tioårsperioden kan hälso- 
och sjukvårdens andel av 
BNP inte väntas öka. Inte 
heller tror de intervjuade fö-
reträdarna att vi kommer se 
något utländskt storsjukhus i 
Sverige 2020.
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Läkarförbundet kräver vårdplatsgaranti
Läkarförbundet upprepar sitt 
krav på en vårdplatsgaranti i 
remissvaret till utredningen 
om patientens rätt. Man vill 
också att alla patienter som 
önskar ska ha rätt till en läkare 
som ansvarig vårdkontakt.

PAL-funktionen (patientan-
svarig läkare) fungerar inte 
alltid tillfredsställande. Om 
det råder stor enighet. För att 
bättre tillvarata patientens 
behov av kontinuitet och 
samordning har utredningen 
om patientens rätt i ett delbe-
tänkande föreslagit att PAL 
ersätts av en »fast vårdkon-
takt« som utses av verksam-
hetschefen. Denna kontakt-
person kan, men behöver 
inte, vara läkare.

I sitt remissvar understry-
ker Läkarförbundet att kro-
niskt eller långvarigt sjuka 
alltid ska ha en läkare som an-
svarig kontaktperson. Däre-

mot finns det andra situa-
tioner där vårdkontakten inte 
behöver vara läkare. Likväl 
kräver förbundet, i linje med 
vad som beslutades på senaste 
fullmäktigemötet, att den pa-
tient som vill ha en läkare som 
fast vårdkontakt ska få det.

Läkarförbundet stöder försla-
get om en lagreglerad vårdga-
ranti där maxtiden från för-
sta besök till behandling är 
120 dagar. Förbundet håller 
med utredaren Toivo Hein-
soo om att i synnerhet vänte-
tiden för specialistbesök bör 
kortas ned rejält, från dagens 
90 till 30 dagar.

En tillfredsställande vård-
garanti, skriver förbundet, 
måste dock även omfatta 
rätten att vid behov få en 
vårdplats på rätt klinik be-
mannad med rätt kompetens.

Läkarförbundet tillstyrker 
delbetänkandets tredje hu-

vudförslag, att patienter som 
lider av särskilt allvarlig sjuk-
dom alltid har rätt till en för-
nyad medicinsk bedömning 
– en »second opinion« – och 
inte som i dag bara när veten-
skapen och den beprövade er-
farenheten inte är entydig.

Reaktionerna bland övriga 
remissinstanser på delbetän-
kandets förslag är överlag po-
sitiva. SKL liksom en del av 
landstingen anser dock att 
det i dag är för tidigt att sänka 
vårdgarantins maxgränser.

Läkaresällskapet är besvi-
ket på att utredningen inte 
gått till botten med den vikti-
ga frågan hur patientens rätt 

till delaktighet och inflytande 
över sin vård ska öka. Liksom 
ett par andra remissinstanser 
varnar man också för att kro-
niskt sjuka kan trängas un-
dan av en skärpt vårdgaranti.

Statens beredning för me-
dicinsk utvärdering, SBU, på-
pekar att en del av de problem 
som förslagen vill komma till 
rätta med – som långa vänte-
tider och avsaknad av konti-
nuitet i kontakterna med vår-
den – härrör från organisato-
riska brister. 

Mest tveksam till att införa 
en paragraf om vårdgaranti i 
hälso- och sjukvårdslagen är 
Socialstyrelsen. Man konsta-
terar att frivilliga överens-
kommelser om väntetider 
inte efterlevs, och påpekar 
lite syrligt att det saknas en 
redogörelse för varför en lag-
reglering per automatik skul-
le förbättra situationen. 

Michael Lövtrup

Mest tveksam till att 
införa en paragraf om 
vårdgaranti … är Soci-
alstyrelsen.




