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n debatt och brev

En uppgift för det nya cent
rets styrgrupp är inte minst 
att övervaka att resurser för 
avancerad medicinsk simule
ring och träning används på 
ett ändamålsenligt, samord
nat och kostnadseffektivt sätt. 
Det finns en risk för en »simu
latorbubbla«, då behovet är 
stort och övning uppfattas 
som rolig och stimulerande. 
Inköpet av simulatorn är i 
sammanhanget den mindre 
kostnaden, den stora är syste
matisk träning och validering.

I dag är budgeten för avance
rad simulering vid Karolinska 
universitetssjukhuset cirka 15 
miljoner kronor, vilket torde 
vara måttligt med hänsyn till 
de stora kostnader som orsa
kas av sjukhusrelaterade pa
tientskador. Att kvalitetssäk
ra verksamheten med veten
skaplig metod måste av flera 
skäl ha hög prioritet. 

läs mer Engelsk sammanfatta-
ning http://ltarkiv.lakartidningen.se

n Landstingsrådet Birgitta 
Rydberg påstår i sitt svar (Lä
kartidningen 34/2010, sidan 
1942) till min artikel om vin
ster i vården (Läkartidningen 
32_33, sidorna 18589) att jag 
som vanligt gör tankefelet att 
fokusera på vinsterna, inte på 
resultaten. Självklart anser 
jag också, tvärtemot vad Ryd
berg påstår, att resultaten i 
vården är det väsentliga. 

Det som jag, till skillnad 
från Rydberg, varnar för är 
när vinsten i stället för att 
vara ett resultat i verksamhe
ten blir en drivkraft för den. 
Jag gav exempel på en del sto
ra vårdbolag som finansierar 
sina verksamheter med hjälp 
av offentliga pengar, det vill 
säga våra gemensamma skat

temedel. För att undvika 
skatt på vinsterna använder 
en del av vårdbolagen olika 
avancerade »knep« som 
 exempelvis att låta vinsterna 
gå till »skatteparadis« som de 
engelska kanalöarna Jersey 
och Guernsey [2]. För dessa 
vårdbolag är vinsterna det 
centrala och då kan både 
vårdresultat och vårdetik 
 påverkas. 

I sitt svar skriver Rydberg att 
»Naturligtvis ska inga vård
verksamheter kunna ta ut 
vinst om det går ut över kvali
teten«. Det är bra att Rydberg 
vill satsa på utökade medicin
ska revisioner men någon full 
kontroll över att vinstut
tagen inte går ut över 
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kvaliteten går knappast att 
uppnå. Det skulle i så fall krä
vas mycket stora kontrollre
surser bestående bland annat 
av personal med gedigna 
medicinska kunskaper och 
med långvarig klinisk erfa
renhet från sjukvård.

Jag skulle därför önska att alla 
vinster återinvesterades i vår
den, vilket vi bör ha som ett 
mål på sikt. Ett första steg är 
att begränsa uppenbara över
vinster. Ett sådant förfarande 
skulle minska intresset för 
vinsten som drivkraft i vår
den. Dessutom skulle jag som 
skattebetalare få en garanti 
för att pengarna kom åter till 
den sjukvårdsverksamhet jag 
betalar skatt för och inte för
svinner till ”skatteparadis” i 
olika delar av världen. 
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n I Läkartidningen 34/2010  
finns tre intressanta och tan
keväckande artiklar i till sy
nes olika frågor men med en 
gemensam nämnare, tror jag. 
Professionens ordförande Eva 
Nilsson Bågenholm tar i sin 
ledare (sidan 1903) upp frågan 
vad läkarna gör på jobbet och 
pekar där på vårt yrkes depro
fessionalisering: att så mycket 
tid spenderas på sådant som 
ligger utanför vad vi utbildats 
till, något som jag tror inte 
bara tar tid utan också dödar 
vår arbetsglädje.

Vetenskapsrådets ordföran
de, Mats Ulfendahl, diskute
rar (sidorna 190811) de up
penbara problemen med att 
integrera medicinsk forsk
ning och utveckling inom 
sjukvården, och kollegan till
lika patienten Magnus Edner 

beskriver (sidorna 19045) en 
dyster egenupplevd konse
kvens av denna utveckling.

Statsvetaren Margreth 
Nordgren (tidigare under lång 
tid engagerad i Läkarförbun
det) disputerade år 2000 på 
avhandlingen »Läkarprofes
sionens femininisering« och 
fann att läkaryrkets deprofes
sionalisering, proletarisering 
och inflytandeförlust inte be
tingades av den ökande ande
len kvinnor utan av systema
tiska politiska reformer sedan 

1960talet och framåt i syfte 
att undergräva yrkets status.

Denna process har gradvis 
lett till en avintellektuali
sering av professionen, vars 
självbild blivit en ordinär 
tjänsteman inom produk
tionsindustrin som oreflekte
rat följer uppsatta PM, vård
program och traditioner. 
 Naturligtvis finns många in
dividuella undantag, men om 
dessa inte får stimulans och 
möjlighet att vara förebilder 
är jag rädd för att avintellek
tualiseringen med dess tra
giska konsekvenser kommer 
att genomsyra vår profession.
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