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n Efter dryga 30 års 
 verksamhet som läkare i 
svensk sjukvård har jag 
nu efter en trafikolycka 
varit patient i densamma 
de senaste fjorton åren. 
Med stor förundran läser 
jag och hör berättas om 
sjukvården som ett 
sjunk ande skepp. 

Vad har hänt medan jag 
varit borta?

Förr fanns vårdkedjor för 
att rätt kunna ta hand om 
en patient som sökte hjälp 
i sjukvården. Vem pati
enten än vände sig till 
hän visades han eller hon 
först till läkarbesök för 
undersökning, diagnos 
och behandlingsförslag. 
Doktorn, som visste mest, 
kunde sedan via remiss 
eller muntlig kontakt med 
sin personal ordna så att 
patienten fick träffa all 
 erforderlig expertis. Det 
gällde andra läkarspecia
lister och/eller  andra per
sonalgrupper, och dessut
om till dess att alla åtgär
der som patienten behöv
de hade genomförts och 
vårdbehovet så långt det 
gick var tillfredsställt. 

Vad var fel med detta?

I dag saknas vårdkedjor, 
i både den offentliga och 
den privata vården. Det är 
inte ens någon skillnad 
mellan dessa båda vård
givare, då båda synkroni
seras av landstingen och 
mest liknar två syskon 
med samma föräldrar. 
Var och en sköter sin upp
gift, och ingen tar på sig 
uppgiften att diagnostise
ra och leda patienten rätt, 
ända fram till mål. Vård
givaren tycks i dag inte ha 
detta uppdrag, utan stop
par i stället processen hos 
sig själv. Patienterna, som 

enligt landstingen är 
lyckligt lottade, får välja 
vårdgivare. Det låter bra, 
men hur fungerar det i 
verkligheten? 

Där patienten hamnar 
 genom det egna valet, 
fastnar hon som kund.  
En kund släpper man inte 
frivilligt ifrån sig till nå
gon annan. Så patienten 
går kvar tills hon inte får 
ut något mer av besöken. 
Hjälpt eller ohjälpt får 
hon sedan vandra vidare 
för egen maskin, utifrån 
egen kunskap eller tips 
från andra. Det kan bli en 
ändlös vandring, såvida 
hon inte råkar stöta på 
rätt terapeut för sin 
krämpa. Dyrt och onö
digt, men något alternativ 
finns inte. Offentligan
ställda anklagar privata 
aktörer för detta beteen
de, men tycks inte vara 
medvetna om att det är 
lika illa i deras eget hägn. 

Förr var det annorlun
da, och kanske finns det 
fortfarande aktörer som 
varit med om förr? Aktö
rer som försöker hjälpa 
till som förr, men som 
tämligen genast stöter på 
patrull, vid första kedje
länken, då ingen annan 
tar vid där den hjälpsam
me  måste sluta.

Ändring måste till, så att 
sjukvårdens uppgift, att 
hjälpa patienten till god 
vård, uppfylls av profes
sionen såsom den är ut
bildad för, och inte för att 
uppfylla politikers ambi
tioner om framgång för 
egen del. 

Så tolkar jag orsaken 
till vårt vårdkaos. Fokus 
har flyttats från huvud
uppgiften enligt hälso 
och sjukvårdslagen till ett 

slags tävling 
mellan andra 
aktörer ut
anför vård
professio
nen att byg
ga stora hus, 
införa nya 
tekniker och 
satsa på 
forskning 
som omedelbart kan ge
nerera inkomster snarare 
än ny kunskap, och som 
får bekostas av sparbeting 
för själva vården. Genialt 
kanske, ur alla andras 
synvinkel utom patien
tens, som det ursprungli
gen handlade om.

Det behövs krafttag för 
att få vården och omsor
gen i Sverige att hänga 
ihop. Tag detta krafttag, 
i stället för att göra om 
vården till något som lik
nas vid ett företag med 
tillväxtpotential! Det är 
den nämligen inte; den 
ska sörja för ett av mänsk
lighetens grundläggande 
behov för överlevnad. Och 
det har vi ju inte bestämt 
att staten ska ordna täv
lingar för, eller hur? Men 
så har det blivit: ett race 
för medborgarna där den 
friskaste vinner och kan 
inhösta flest privilegier åt 
sina självdiagnostiserade 
behov. Dyrt, både vad gäl
ler pengar och lidande för 
dem som ingen hjälp får. 
Och till vilken nytta?
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eller bryter ett akut missbruk där insat
ser inte tas emot frivilligt av den enskil
de. Samtidigt måste man självfallet ef
tersträva ett minimum av integritets
kränkning. Vården måste utformas så 
att den känns meningsfull för den en
skilde. 

Trots att LVM funnits i över 30 år 
finns allvarliga brister som kan sam
manfattas i följande punkter: 
• Stora skillnader i hur LVM tillämpas 

över landet leder till rätts osäkerhet 
för den enskilde.

• Samsjukligas behov tillgodoses inte 
inom vård enligt LVM eller LPT.

• Behandlingsinnehållet inom vården 
enligt LVM brister även för andra 
grupper än samsjukliga.

• Samspelet mellan tvångsvård och 
den fortsatta vården fungerar dåligt. 

Dessa brister skapar uppfattningen att 
tvångsvården inte är meningsfull och 
minskar möjligheterna till rehabilite
ring. Medicinska insatser vid miss
bruk/beroende av alkohol och narkoti
ka bör ges inom hälso och sjukvården. 
Det innebär att den medicinska indika
tionen förtydligas och läggs till den or
ganisation inom vars kompetensområ
de de medicinska bedömningarna görs. 
Att utföra vård med hjälp av tvång är en 
grannlaga uppgift som kräver special
kompetens, och det innebär fördelar 
om denna kompetens samlas inom en 
organisation och under en lagstiftning. 

LVM är en föråldrad lag som trots tydliga 
rekommendationer från Missbruksut
redningen riskerar att leva kvar. Lagen 
leder till att människor med missbruk/
beroende inte får evidensbaserad vård 
för detta och inte heller relevant psykia
trisk vård. Den psykiatriska vården de
las dessutom in i ett Alag och ett Blag, 
där Blaget utgörs av människor med 
missbruk/beroende.

Ett gravt beroende med tvångsmäs
sigt drogbruk är en allvarlig psykisk 
störning. God vetenskaplig evidens 
finns i dag för detta. Därför kan LVM 
inrymmas i den nya psykiatrilagen. 
 Socialtjänstens insatser är ett viktigt 
komplement, men sjukvården måste ges 
huvudansvaret att hantera problem med 
missbruk/beroende. Om samma vård
givare behandlar den psykiatriska pro
blematiken enligt evidensbaserade me
toder blir vårdtiderna kortare, kränk
ningen av den personliga integriteten 
mindre och den alkohol och narkotika
relaterade dödligheten kan minskas. 
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apropå! När man som läkare blir den ofrivilliga patienten


