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erfarenhet. Psykiater utan fördjupat 
kunnande från den somatiska vården. 

Den »pre-ST« som planeras ersätta 
AT lämnar frågetecken. Kommer psyki-
atrin att kvarstå? Och varför ska vårt 
nationella AT-prov, som både utgör na-
tionell kvalitetskontroll och möjlig-
gjort amerikanskt godkännande av den 
svenska läkarutbildningen [6], tas bort?

Vi räds att utredarens radikala kun-
skapssyn, tillsammans med Sveriges 
Kommuner och landstings skrala kassa 
och Socialdepartementets vilja att ska-
pa »förändringstryck« [7], i slutändan 
kan föra svensk sjukvård lika långt som 
svensk skola kommit på femtio år, och 
ta den svenska läkarkåren dit den 
svenska lärarkåren kommit.

Vi anser att framtidens läkare behöver 
samma grundläggande kompetens som 
dagens och gårdagens. Just att »kunna 
brett lite av alla områden« och besitta 
en basal behandlingsbok i huvudet, är 
förutsättningar för livslångt lärande 
och en trygg läkargärning. Dessa egen-
skaper står inte i konflikt med en veten-
skaplig grundsyn eller den studentakti-
verande undervisning som även vi 
drömmer om. 

Låt oss förbättra vårt nuvarande sy-
stem i stället för att, i den integrerande 
reformpedagogikens, EU-anpassningens 
eller sjukvårdsekonomins namn, revolu-
tionera det. Varför devalvera läkarlegiti-
mationen genom att göra en sjuårig ut-
bildning sexårig? Som Stefan Lindgren 
skrev i Läkartidningen innan han blev 
särskild utredare: »En genomförd grund-
utbildning på sex år kan inte anses vara 
tillräcklig för att ge en allmän behörighet 
att självständigt utöva läkaryrket« [6].

nPotentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.
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n lt debatt

new Public Manage-
ment är ett begrepp 
utan lukt eller smak. 

I fel sammanhang är det 
giftigt som arsenik, men 
med långsammare ver-
kan. I korthet står be-
greppet för en företeelse 
som vuxit sig stark inom 
stora delar av den offent-
liga världen under några 
decennier. 

Mycket förenklat kan man 
säga att New Public Man-
agement är den offentliga 
sektorns sätt att applicera 
näringslivets och den in-
dustriella produktionens 
arbetssätt. Man delar upp 
vårdprocesser i småbitar, 
formaliserar, kontrolle-
rar, ställer upp mätbara 
mål och satsar hårt för att 
uppfylla dem. 

Komplexa mellan-
mänskliga kvaliteter inom 
vård och omsorg plockas 
sönder, rätas ut, moduleras 
och blir till linjära, mät-
bara processer i abstrakta 
flödesscheman, där de-
larna i bästa fall hänger 
ihop med varandra, i säm-
sta fall är helt disparata.  

Under senare år har det 
dessutom blivit allt vanli-
gare att stat och landsting 
ger ekonomisk belöning 
till dem som uppnår upp-
ställda mål. Kömiljarden 
är ett av många exempel, 
där staten vill belöna kli-
niker och landsting som 
når vissa uppställda mål 
för att minska vårdköer. 
Målet är gott, men är 
medlen de rätta?

I ett aktuellt exempel från 
Kronobergs län framgår 
med förskräckande tyd-
lighet att belöningssyste-
met inte är helt okompli-
cerat. Scenariot är följan-

de: Barn och ung-
domspsykiatrin 
brottas i stora de-
lar av landet med 
svåra köproblem 
på grund av ökade 
psykiska problem 
bland barn och 
ungdomar. 

BUP i Kronoberg 
är inget undantag. 
När regeringen pre-
senterade sin kö-
miljard insåg BUP-
ledningen att de 
egna resurserna 
inte skulle räcka till för att 
kapa köer till utredning 
och behandling, men man 
ville inte avstå från kam-
pen om miljarden och be-
slöt därför att köpa utred-
ningstjänster från det pri-
vata företaget Cereb AB. 
Till priset av 4–5 miljoner 
kr lyckades man så klara 
av kön till utredning, men 
insåg då att behandlings-
resurser saknades. 

Alltså blev man utan 
belöning, och det hela 
blev en rejäl förlustaffär 
med många missnöjda pa-
tienter och personal, som 
bland annat ifrågasatte 
kompetensen hos Cereb 
AB. Kunde det möjligen 
bero på att människor 
som söker vård fortfaran-
de förväntar sig möten 
med närvarande, engage-
rade personer, inte med 
inhyrda testfunktionärer?

På lite håll ser det ut 
som om alla ansvariga 
gjort så gott de kunnat 
under de villkor som rå-
der. Men för tio eller tjugo 
år sedan hade ingen chef i 
detta land kommit på tan-
ken att köpa in en enda mo-
dul (utredning) för att lösa 
ett komplicerat problem 
som rör barns psykiska 
hälsa. Jag vill påstå att 

det är den industriella pro-
duktionsandan som gjort 
denna typ av beslut möjli-
ga, ja näst intill självklara. 

new Public Management 
har satt ramarna för be-
slutsfattarnas tankestilar 
och sätt att närma sig pro-
blem av vitt skilda slag. 
Fixeringen vid mätbara 
mål och snabba resultat 
innebär inte sällan att det 
bästa blir det godas fiende: 
Den goda viljan att göra 
vården säkrare och effek-
tivare hotar att beröva den 
dess personliga, mellan-
mänskliga kärna. Kvalitet 
blir till (pseudo)kvantite-
ter. Begrepp som mening 
och sammanhang i familj 
och samhälle riskerar att 
förlora sin innebörd. 

Och kontrollapparaten 
för att säkra måluppfyl-
lelse blir alltmer omfat-
tande medan tiden för 
personliga möten blir allt 
snävare. Hur många goda 
terapeutiska möten hade 
inte 5 miljoner kr kunnat 
räcka till?
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apropå! New Public Management och beslutsfattarnas tankestil

Kömiljarden kväver 
vårdkvaliteten

»Man delar upp vårdprocesser i 
småbitar, formaliserar, kontrollerar, 
ställer upp mätbara mål och satsar 
hårt för att uppfylla dem.« Bilden: 
Charlie Chaplin i »Moderna tider«.
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