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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


