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■ lt debatt

S
jukvården är viktig för medbor-
garna. Det har avspeglats i poli-
tiska löften och utspel som ägt 
rum under förra mandatperio-

den. De problem man har pekat på gäl-
ler köer och väntetider, de stora skillna-
derna mellan landsting och vårdgivare 
när det gäller behandlingsmetoder och 
medicinska resultat och brister i pa-
tientsäkerheten. En tendens att i högre 
grad än tidigare fokusera på vårdens 
innehåll och inte enbart på dess former 
ser vi som positivt.

Det är en diger lista av utmaningar 
som fladdrat förbi i debatten. Förslag för 
att komma till rätta med vårdens tillkor-
takommanden har inte heller saknats. 
Metoderna ser lite olika ut beroende på 
vilket politiskt parti som är avsändaren. 
De har det  gemensamt att sambandet 
mellan problem och åtgärder är svagt 
och att utgångspunkten inte är en hel-
hetssyn. Löser fritt vårdval, vårdgaran-
tier, fler privata vårdgivare, certifie-
ringssystem och patientlagstiftning 
sjukvårdens problem? Det är ju dock 
samma organisationsstruktur, samma 
styrning, samma ledningar och samma 
profession med sina på gott och ont in-
vanda tänkesätt som finns där.

 
Vad ska man då göra för att få en vård i 
takt med omvärld och utveckling, där 
patienten oavsett bostadsort får rätt 
vård i rätt tid på rätt plats? Vilka är de 
grundläggande orsakerna till brister i 
jämlikhet och kvalitet för patienten? 

 En faktor som mera sällan nämns 
som ett problem är sjukvårdens utveck-
ling: Aldrig tidigare har de medicinska 
kunskaperna ökat så mycket på så kort 
tid som under de senaste 20–25 åren. 
Samtidigt har en hisnande högteknolo-
gisk utveckling skett. Kartläggningen 
av det mänskliga genomet, genombrott 
inom biomedicin, molekylärbiologi, 
farmakologi och nanoteknologi är bara 
några händelser som redan har påver-
kat och som kommer att fortsätta att 
påverka medicinen. Mycken högtekno-
logi, som till exempel avancerad dator-
baserad bilddiagnostik, endoskopi, titt-
hålskirurgi och robotkirurgi, tillämpas 
i dag i vården, och mycket mer är att 
vänta.

Detta har lett till att gränserna för 
vad man kan göra av godo för patienter 
har flyttats fram rejält. Samtidigt har 
landstingen svårt att hålla jämn takt 
med den snabba utvecklingen. De är 
helt enkelt för små. Gapet mellan vad 
som kunskapsmässigt och tekniskt är 
möjligt att göra och vad som är organi-
satoriskt och resursmässigt möjligt 

tenderar att öka alltmer. Det betyder att 
Sverige kan komma att halka efter i ut-
vecklingen. Den snabba utvecklingen i 
kombination med små geografiska en-
heter är sannolikt redan i dag en delför-
klaring till skillnaderna i resultatkvali-
tet och kostnader bland vårdgivare och 
landsting.

 
De senaste åren har ett stort antal 
 studier visat att behandlingsresultaten 
blir bättre på sjukhus med en stor 
mängd patienter med en viss diagnos än 
på sjukhus där färre sådana patienter 
vårdas. Högvolymsjukhus har till ex-
empel lägre dödlighet och färre kompli-
kationer efter operationer och längre 
överlevnad för patienter med cancer.

För att ge optimal vårdkvalitet bör 
därför fler diagnoser koncentreras till 
vissa sjukhus än vad som är fallet i dag. 
Det behövs tillräckligt patientunderlag 
och »kritiska massor« för att utveckla 
skicklighet i en vårdprofession. Det ska-
par också en bättre bas för att ta emot 
och utveckla ny kunskap. Alltför liten 
koncentration är ytterligare en delför-
klaring till vårdens ojämlikhet och till 
onödigt höga kostnader.

 
Vi vet också att behandlingsmetoder 
och mediciner för en och samma dia-
gnos, kriterier för när operation ska ske 
(till exempel synskärpa när det gäller 
gråstarr), liksom förebyggande under-
sökningar av olika slag (till exempel 
gällande pulsåderbråck), tillämpas 
 olika i landstingen. Varje landsting har 
ju rätt att skapa sina egna regler och 
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Omfattande förändringar krävs inom sjukvården. 
 Samtidigt ser vi en tidsanda där kortsiktighet och ad 
hoc-lösningar dominerar och där opinionsundersök-
ningar är mer styrande än förmågan och viljan att stats-
mannamässigt och långsiktigt göra systemförändringar, 
skriver Jane Cederqvist och Ingemar Ihse.
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Ett nationellt perspektiv behövs för att få till stånd en gynnsam utveckling i sjukvården, 
men finns det något politiskt parti som har kraft och vilja nog att ta sig an så omfattande 
förändringar som behövs?
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sina egna system. Också floran av IT-
system är en följd av detta. Det bidrar 
också till ojämlikheten i vården, liksom 
till onödigt höga kostnader.

 Sjukvård är en komplex verksamhet, 
säkert den mest komplexa vi har. Lång-
siktiga och stabila förutsättningar är 
därför i särskilt hög grad en förutsätt-
ning för en gynnsam utveckling. Kan 
landstingen åstadkomma det? Svaret 
på den frågan är nog närmast nej. Den 
ekonomiska basen är för liten, vilket vi 
kan notera i varje lågkonjunktur då 
neddragningar av personal och investe-
ringar sker. Denna »ryckighet« har en 
negativ inverkan på både utvecklings-
förmåga och effektivitet.

 
Ett nationellt perspektiv behövs för att 
få till stånd en gynnsam utveckling i 
sjukvården, lika villkor för patienterna 
oavsett bostadsort, en ändamålsenlig 
fördelning av resurserna och en över tid 
mer stabil finansiering. Det betyder att 
sjukvården bör vara ett statligt ansvar 
vad gäller både verksamhet och finan-
siering. Kunskapsunderlaget för sta-
tens övergripande styrning kan levere-

ras av den nya myndighet som avisera-
des i regeringsförklaringen 2006. Den 
styrning som inte är övergripande bör 
utövas genom regeringstillsatta profes-
sionella styrelser på decentraliserad 
nivå. De kan ha sitt säte i förslagsvis 
åtta regioner, utgående från dagens 
 regionsjukhus. Viktigt är att medbor-
garna/patienterna genom regering och 
riksdag förfogar över sjukvården: Upp-
följning, styrning och lagstiftning mås-
te omfatta även privata aktörer. Inrikt-
ningen på alla nivåer bör vara värdeska-
pande för patienterna.

 Strukturella grepp av det här slaget 
löser många problem, men inte alla. 
Föråldrade organisationer och ineffek-
tiva sätt att arbeta följer lätt med in i en 
ny struktur. Sådana problem måste lyf-
tas fram och åtgärdas särskilt. Att öka 
effektiviteten i vården blir en viktig roll 
för de professionella styrelserna så att 
till exempel väntetider och brister i pa-
tientsäkerheten reduceras. Styrelserna 
bör följaktligen inrymma den kompe-
tens som behövs: medicinsk, farma-
kologisk, ekonomisk av olika slag, juri-
disk, beteendevetenskaplig etc.

 Sjukvårdens omvärldsanpassning 
och inre effektivitet, som vi här i kort-
het har berört, analyseras mer utförligt 
i antologin »Recept för vården«, som vi 
båda medverkat i [1].

  
Finns det något politiskt parti som har 
kraft och vilja nog att ta sig an så omfat-
tande förändringar som behövs för att 
vi i framtiden ska få en sjukvård i takt 
med utvecklingen och patienternas för-
väntningar och behov? Vi tycker oss se 
en tidsanda där kortsiktighet och ad 
hoc-lösningar dominerar och där opini-
onsundersökningar är mer styrande än 
förmågan och viljan att statsmanna-
mässigt och långsiktigt göra systemför-
ändringar för att bygga ett gott samhäl-
le för medborgarna att leva i.

 ■ Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna
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■ Ett av Socialstyrelsens vik-
tiga uppdrag är att handlägga 
och fatta beslut i behörighets-
ärenden. Utfärdande av legi-
timationer och specialistbe-
vis är grundläggande för pa-
tientsäkerheten och för att 
vården ska kunna ha rätt be-
manning med kompetent och 
lämplig personal. 

Socialstyrelsen är inne i ett 
intensivt utvecklingsarbete 
som syftar till att förbättra 
arbetssätt och verksamhet 
där sådana behov finns. Be-
hörighetsverksamheten är 
prioriterad i detta arbete, och 
vi kan konstatera att förbätt-
ringsarbetet redan har lett 
till att tillgängligheten ökat 
och handläggningstiderna 
minskat både när det gäller 
legitimationer och specialist-
bevis för läkare enligt den 
gamla ordningen.

Det återstår fortfarande en 
del att göra. Vi får signaler 

från studenter, unga läkare, 
studierektorer och arbetsgi-
vare som försöker få kontakt 
med myndigheten utan att 
lyckas, och som också får 
 vänta länge på beslut i sina 
ärenden. Ibland handlar kla-
gomålen om att regelverket är 
otydligt och rutinerna inte 
tillräckligt bra för att hand-
läggarna klart ska kunna be-
skriva vilka kompletteringar 
som krävs och när beslut ska 
kunna fattas. Det har även 
förekommit att det i vissa fall 
lämnats felaktig information. 
Detta tycker vi förstås är helt 
oacceptabelt. Det kan också 
få negativa konsekvenser för 
vården och för dem som söker 
behörighet. 

Socialstyrelsen måste därför 
förbättra sina handlägg-
ningsrutiner och tydliggöra 
regelverket så att de sökande 
och andra intressenter för-
står vad som krävs och vad 
som kommer att hända i ett 

enskilt ärende. Vi håller där-
för för närvarande på att för-
stärka kompetensen inom 
verksamheten. 

För att ytterligare förbättra 
arbetet behöver vi även ta 
fram nya rutiner för de mest 
komplicerade ärendena och 
arbetsuppgifterna. Det gäller 
till exempel personer med en 
utbildning från ett land utan-
för EU som söker specialist-
bevis. Sedan årsskiftet har vi 
för dessa ärenden tydliggjort 
hur kompetensen ska bedö-
mas och vilka komplettering-
ar som ska krävas. 

Ett av de mest fokuserade 
områdena är ST enligt den 
nya ordningen där individu-
ell bedömning och krav på 
handledning är nya viktiga 
inslag. En förutsättning för 
att vi ska kunna minska 
handläggningstiderna är att 
de externa granskarna kan 
granska ärendena skynd-

samt, och vi för därför en dia-
log med dem.  

Vi är angelägna om att vi i 
vårt förbättringsarbete har 
regelbunden kontakt med de 
yrkesgrupper som är mest be-
rörda av vårt arbete. Våren 
2011 avser vi därför att ge-
nomföra en första kund-
undersökning som vi sedan 
kommer att upprepa varje år. 

Socialstyrelsens målsätt-
ning är att den förändrade 
behörighetsverksamheten 
kommer att uppfattas som 
snabb, tillgänglig, trovärdig 
och förutsägbar av våra mål-
grupper. Det är en stor utma-
ning och en nödvändig ny-
start för en av Socialstyrel-
sens viktiga verksamheter. 

Anders Printz
avdelningschef,  

Regler och tillstånd

Pernilla Ek
enhetschef, Behörighet;  
båda vid Socialstyrelsen

 apropå! Långa handläggningstider i behörighetsärenden på Socialstyrelsen

Vi lovar att bli bättre och snabbare
Legitimerad läkare
–  snarare än Du trott
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