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S
tockholmsregionen, som i dag 
har cirka 2 miljoner invånare, 
förväntas enligt SCB få en in-
flyttning på 35 000 invånare/år 

de närmaste åren. I konsultutredning-
en »Framtidens hälso- och sjukvård. 
Långtidsutredning om sjukvården i 
Stockholms läns landsting 2008–2025« 
konstateras att det finns tre sätt att 
hantera brist på resurser i vården: 
• att effektivisera vården
• att öka vårdens finansiella resurser 
• att minska efterfrågan på offentligt 

finansierad vård [1]. 

I utredningen ges förslag på lösningar, 
såsom fler patientbesök per läkare, mer 
makt till patienterna, omorganisation 
enligt patientflöden, införande av en 
nationell IT-strategi, införande av pre-
stationsbaserad eller resultatbaserad 
ersättning, offentlig görande av kvali-
tetssystem, effektivare sjukhus med 
nisch ade specialiteter, ut med specia-
listerna från sjukhusen, utbyggnad av 
vårdcentraler med fler specialister, och 
bolag isering av sjukhus med professio-
nell ledning som styr efter icke-finan-
siella mål. 

Många olika modeller har tillämpats för 
att förbättra effektiviteten och kvalite-
ten i vården. De flesta är hämtade från 
industrin. Sammanslagning och stor-
drift av sjukhus, »Lean« och »Sigma« är 
några exempel. Av de många förändring-
ar som vården i Stockholms läns lands-
ting genomgått finns överflyttandet av 

ansvaret för Karolinska sjukhuset från 
staten till landstinget i och med anta-
gandet av hälso- och sjukvårdslagen 
1982, Stockholmsmodellen (1991), hus-
läkarreformen (1994), privatiseringen av 
S:t Görans sjukhus (1999), fusionen av 
Karolinska sjukhuset och Huddinge 
sjukhus (2004), införandet av länsge-
mensam ersättningsmodell (2005) och 
Vårdval Stockholm (2008).

Inom förlossnings- och barnahälso-
vården har den centralisering som skett 
under 1900-talet ökat den medicinska 
säkerheten och lett till att mortaliteten 
och morbiditeten bland mödrar och 
spädbarn hamnat på de lägsta nivåerna i 
världen [2]. Från landstingspolitisk sida 
har man under 2000-talet däremot be-
dömt att ett grundläggande problem 
med vården är att patienten saknar 
makt. Flera landsting menar att de ge-
nom införandet av patientval inom pri-
mär- och specialistvården gett patien-
terna ökad valfrihet och därmed ökad 
makt. Inom förlossningsvården har 
dock Vårdval Stockholm skapat oreda i 
ett redan välfungerande och medicinskt 
och omvårdnadsmässigt säkert system.

Konflikten mellan den professionella 
etiken och evidensen kontra det fokus 
på ekonomism, marknadstänkande och 
industriliknande stordrift som alltmer 
kommit att genomsyra vårdsektorn 
skapar en frustration och ett illabefin-
nande bland dem som arbetar inom 
vårdyrkena [3, 4].

Statistiska centralbyrån prognostise-
rar en framtida brist på specialistläka-
re, barnmorskor och sjuksköterskor [1].   
Privata aktörer kan erbjuda nyblivna 
specialistläkare 25–50 procent högre 
lön än den offentliga akutsjukhusvår-
den trots mindre krävande rutinar-
betsuppgifter, befrielse från jourtjänst 

och frånvaro av forsknings- 
och utbildningsansvar. En 
mätbar konsekvens av detta är 
kompetensförlust från uni-
versitetssjukhusen och en 
ökad rapportering av medi-
cinska avvikelser, där fler 
avvikelser i dag leder till 
granskning enligt 
lex Maria. Bristen 
på barnmorskor 
och sjuksköterskor 
inom förlossnings- 
och neonatalvården 
har lett till att befint-
liga vårdplatser inte 
kan hållas öppna. De 
sjuksköterskestuderande 
yrkade 2011 på höjd mini-
milön. Bristen på framgång i frågan re-
sulterade i att de nyexaminerade sökte 
sig till öppenvårds- och psykiatrisekto-
rerna, som erbjöd betydligt högre löner 
än de högspecialiserade akutsjukhusen. 

Som kontrast till denna politiska 
hållning gentemot yrkeskategorierna 
som bär upp kärnverksamheterna står 
förbluffande stora utgifter till konsul-
ter, motsvarande flera hundra läkar- 
 eller sjuksköterskelöner, och kraftigt 
ökande utgifter till den medicinska 
 teknologin. Vi går alltså mot en ökande 
brist på läkare, barnmorskor och sjuk-
sköterskor, samtidigt som konsultkost-
naderna kan uppgå till hundratals mil-
joner kronor och satsningarna på medi-
cinsk teknologi ökar [1].

Universitetssjukhusets uppdrag att, 
förutom sjukvård på alla nivåer (läns-, 
region- och rikssjukvård), också be-
driva medicinsk forskning och utbild-
ning av läkare ställer höga krav på 
tjänstgörande läkare, barnmorskor och 
sjuksköterskor. Enligt modern organi-
sationsforskning styrs universitetssjuk-
husen av fyra logiker, de politiska och 
administrativa (så kallad manageria-
lism), och de akademiska och kliniska 
(professionalism). De professionella och 
managerialistiska logikerna kommer 
ofta i konflikt med varandra på ett sätt 
som försvårar en konstruktiv utveckling 
[5]. I dag är universitetssjukvårdens 

Den nationella styrningen av vården måste bli tydligare. 
Konflikten mellan den professionella etiken och eviden-
sen kontra fokus på ekonomism och industriliknande 
stordrift skapar enbart frustration och illabefinnande.
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EFTERLYSES: Professionalism och evidens

Bristfällig styrning  
försämrar vårdkvaliteten
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forskning och sjukvård fortfarande 
splittrad, styrd av olika huvudmän, trots 
att professionella granskare länge påta-
lat att universitet och universitetssjuk-
vård måste samstyras för att den klin-
iskt inriktade medicinska forskningen 
ska kunna hävda sig internationellt [6]. 

Det bästa sättet att öka effektiviteten 
och kvaliteten i vården är att se till att 
styrningen sker på ett professionellt och 
evidensbaserat sätt, i stället för på poli-
tisk grund. Läkarprofessionen måste 
återta sin status och sitt ansvar i sjuk-
vårdens planering. 

Förbättrad medicinsk och omvård-
nadsmässig kvalitet medför både bättre 
vård för patienten och reducerade kost-
nader för vårdgivaren, vars utgifter till 
20 procent är en följd av kvalitetsbris-
ter i vården [1]. 

Det industriella perspektivet kan inte 
direktöversättas till sjukvårdens verk-
lighet. Sjukhusfusioner leder inte som i 
industrin till ökad produktivitet, utan 
tvärtom till ökade kostnader. Modern 
organisationsforskning visar att ett 
sjukhus inte bör ha mer än 300–600 
vårdplatser [5, 7]. När politiker och ad-
ministratörer lyssnar till och tar tillva-
ra kompetensen hos professionerna kan 

de ytterligare 800 vårdplatser som den 
demografiska utvecklingen i Stock-
holms läns landsting kräver framöver 
hållas öppna för vård i stället för att 
stängas på grund av personalbrist [1]. 
Sverige är redan, näst efter Mexico, det 
OECD-land som har lägst antal vård-
platser per 1 000 invånare.

Frans de Waal (evolutionsforskare och 
professor i psykologi) säger i sin bok 
»Empatins tidsålder« [8] att vi har blivit 
felaktigt uppfostrade att tro att »den 
fria marknadens osynliga hand« (en 
metafor skapad av Adam Smith, skotsk 
filosof, nationalekonom och professor i 
logik, 1723–1790) ska lindra lidandet i 
samhället. 

Tvärtemot vad många politiska leda-
re hävdar styrs vi människor inte av 
konkurrens, girighet och maktkamp. 
Den »evolutionära andan« och våra 
framgångar som människosläkte styrs 

snarare av samarbete och förmåga att 
dela med sig av resurser: »girighet är 
ute och empati inne«. Den nationella, 
professionella styrningen av vården 
måste bli mycket tydligare för att upp-
rätthålla kompetensen och kvaliteten i 
vårt lilla land, som ju i befolknings-
storlek endast motsvarar en region i de 
stora länderna på kontinenten.

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

I debatten om ny tillsyns-
myndighet saknar jag 
en diskussion om vad 

som var fel på den gamla, 
och vad som skulle bli 
bättre med den nya (okej, 
bra att skilja den norme-
rande verksamheten från 
tillsynen, det fattar jag 
väl). Gör man inte det blir 
den nya tillsynen lika 
bristfällig som den gamla, 
och mina skattekronor 
går åt till nya lokaler, ny 
generaldirektör, kickoff-
möten och ändlösa »bygga 
bo«-aktiviteter på tjusiga 
konferensslott.

Jag började som till-
synsläkare 1991 på en av 
de nybildade regionala 
tillsynsenheterna. Vi var 
ett entusiastiskt och gan-
ska kompetent gäng som 
försökte lära oss vad »sys-
temtillsyn« egentligen 
var, och tillämpa det. Vi 

lyckades i viss mån med 
det, och fick en del glada 
tillrop från sjukvården.

När jag slutade på myn-
digheten år 2000 var de 
största bristerna i till-
synsverksamheten enligt 
min uppfattning:

1. Verksamheten var 
nästan helt ärendestyrd, 
dvs den proaktiva tillsy-
nen obefintlig. Till exem-
pel kunde man ha använt 
föreskriften om kvalitets-
system i sjukvården och 
gjort revisionsbesök med 

hjälp av denna. Detta tap-
pade man helt på golvet.

2. Usel uppföljning av 
myndighetsbeslut.

Genom information via 
medierna (»omvärlds-
analys« tror jag är den 
korrekta termen), och 
personligt engagemang i 
några tillsynsärenden, är 
min uppfattning att till-
synen har utvecklats mot 
inkompetens och, än vär-
re, tandlöshet. Ska man 
nu roa sig med ett antal 
miljoner skattekronor till 
omorganisering ser jag 
gärna att tillsynen ut-
vecklas till ett vasst verk-
tyg för att förbättra den 
inte speciellt lysande pa-
tientsäkerheten i svensk 
sjukvård.

Sven Ternov
leg läkare, specialist  

i allmänmedicin,  
teknologie doktor, Blentarp

Blir det bättre med en ny myndighet?

läs mer Fullständig referenslista
Lakartidningen.se

Det indu- 
striella per- 
spektivet kan  
inte direkt- 
översättas till  
sjukvårdens  
verklighet. Ill
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Innan en ny tillsynsverksam-
het startas bör man disku-
tera vad som vad fel på den 
gamla, menar Sven Ternov.
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Utdrag ur kommentarer till artikeln 
Värdebaserad vård – strategi för 
effektivare svensk sjukvård
(Förhandspublicerad. Se: http://www.
lakartidningen.se/07engine.
php?articleId=18715)

Utmärkt! Hur går man vidare?
»Äntligen tar någon ett innovativt bra 
grepp på det problemområde som många 
av oss tycker att vi ser när vi mäter våra 
insatser. Det är säkert efterlängtat även 
av stora patientgrupper. ––– Tack! 
 Hoppas politiker, landstingsadminist
ratörer och vårdbeställare överväger 
 innehållet i er artikel.« 

Carl Molander

Ett intressant förslag
»Ett intressant förslag. Patientvärde per 
krona är ju en utmärkt definition på kost
nadseffektivitet i vården. Men deras de
taljerade modell går ju inte. Hur ska av
gränsningarna göras? Hur ska man kunna 
definiera det sjukdomstillstånd utifrån 
vilket man bedöms när de flesta har flera 
sjukdomar och tillstånd samtidigt? De 
öppna jämförelserna och ersättnings 
modellerna skulle nog bli ännu skevare  
än i dag. En utopi att grubbla vidare på.« 

O Schell

Läsarkommentarerapropå! Tillsynen över sjukvården


