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Det är hög tid att förbättra framtiden genom engage-
mang, ansvarstagande och förverkligande av de fruktba-
ra idéer som finns, menar Lennart Levi.  kultur Sidan 840

reflexion

New public 
management  
– igen
»Jag är rädd för att ilskan 
mot det vi kallar New public 
management kan göra att 
man kan slänga ut bebisen 
med badvattnet.«

Vår systertidning i Norge har ny-
ligen publicerat artiklar om att 
professionen måste återta kom-

mandot och inte låta ekonomiska in-
citament styra vården.

Många svenska läkare framför lik-
nande argument mot att politiker och 
tjänstemän ska detaljstyra en kom-
plex verksamhet. Det finns även in-
slag av självkritik mot läkarkåren, 
som nästintill abdikerat från sina 
egna etiska riktlinjer, och på något 
sätt bara accepterat nya former av 
prestationsersättningar.

Samtidigt har professionen varit 
med och skapat styrsystemen. Det är 
inte så enkelt att det bara är modeller 
från industrin som kopierats. Vi har i 
dag mer kunskap om vad vi de facto 
gör – till exempel är allmänmedici-
nens produktion av vård något som är 
mätbart. Så var det inte tidigare.

De nu rådande systemen har omför-
delat resurser på ett sätt som en »alls-
mäktig« landstingschef svårligen 
hade klarat av för tio år sedan. Till ex-
empel görs vårdtyngdsmätningar, ba-
serade på diagnoser, att väl fungeran-
de vårdcentraler får mer medel då de 
faktiskt har ett tyngre uppdrag.

Jag är rädd för att ilskan mot det vi 
kallar New public management kan 
göra att man kan slänga ut bebisen 
med badvattnet. Alla system är på oli-
ka sätt manipulerbara. Så låt profes- 
sionen återta kommandot och värdera 
vad som är prioriterad verksamhet, 
vad som ska mätas och vilka presta-
tionsersättningar som leder fel. Men 
låt oss inte tro att återställare till 
gamla ekonomiska ersättningssystem 
är mer rättvisande eller ens önskvär-
da.

Mikael Hasselgren
medicinsk redaktör
mikael.hasselgren@lakartidningen.se

reflexion
803 New public management – igen  
Mikael Hasselgren

signerat
807 Välkommet förslag för en mer lätt-
tillgänglig vård Heidi Stensmyren

lt debatt
808 Hur mycket får en rad på syntavlan 
kosta? Bertil Lindblom

809 Apropå! Framtidens sjukvård Vi måste 
vara där besluten fattas Karin Träff  
Nordström

nyheter
810 Läkarförbundets ordförande Marie 
Wedin i halvtid 
 
812 Medicin en alltmer feminin disci-
plin 
 
814 Framsteg för systematiskt patient-
säkerhetsarbete 
 
Trycksår: Stora skillnader mellan sjuk-
husen 

Fler godkända läkarintyg till Försäk-
ringskassan

»Det är en ergonomisk katastrof« Mal-
mö Läkareförening anmäler nytt jour-
nalsystem 
 
815 Patientsäkerhet/Ärenden

klinik och vetenskap 
kommentar
816 Vacciner måste vara minimalt bi-
verkningsbelastade. Allvarliga biverk-
ningar hotar allmänhetens tilltro Sven 
Britton 
 
818 Många påståenden om fetma sak-
nar vetenskaplig grund. Väldokumen-
terade fakta bör vara underlag för råd-
givning Stephan Rössner

nya rön
820 Screening för lungcancer: nya rikt-
linjer från American Cancer Society 
Hirsh Koyi, Gunnar Hillerdal 
 
Ökad risk för psykiskt sjuka att dö ge-
nom mord Karin Sundström 

Vaccinationer är en av den preventiva medi-
cinens största framgångar. Ändå uttrycks i 
den allmänna debatten ofta skepsis. Rädsla 
för biverkningar har dominerat diskussionen, 
men misstron mot vaccinationer har många 
orsaker. Sidorna 816 och 822 Foto: Sjöberg Bild
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821 Hög HIV-prevalens bland transsex-
uella kvinnor Anders Hansen 

Adopterade barn med läpp–käk–
gomspalt ny patientgrupp i Sverige 
Emma Hansson, Magnus Becker 
 
Hjärnstimulering prövad vid anorexia 
Anders Hansen

artiklar
822 Etik och Läkarroll Misstron mot vacci-
nationer måste bemötas med respekt. 
Trots vaccinkritik är anslutningen till 
barnvaccinationsprogrammet unikt 
hög Anders Lindberg 
 
825 Fallbeskrivning Fenibut gav abstinens 
och psykos. Preparat för kosmonauter 
– nu marknadsfört som kosttillskott på 
nätet Lovisa Högberg, István Szabó, Jaan 
Ruusa 
 
828 Rapport Protonpumpshämmare 
misstänks ge allvarliga biverkningar. 
Försiktigare förskrivning bör övervä-
gas och på korrekta indikationer Lars 
Backman, Daniel Schmidt, Sigurd Vitols 
 
832 Klinisk översikt Kausalitet kan påvisas 
med mendelsk randomisering. Kardio-
vaskulära risksamband prövade med 
metoden Peter M Nilsson

debatt och brev
836 Preoperativ klorhexidindusch – 
ovetenskapliga råd från SKL Christer 
Drott

Replik: Rekommendationen rimlig – be-
hov av nya studier Göran Stiernstedt, Ann 
Tammelin, Ib Christian Rasmussen

838 Arbetslivsinriktad rehabilitering 
– en naturlig uppgift för företagshälso-
vården Birgitta Gottfries Dahlberg, Karin 
Nord

Mer debatt på Läkartidningen.se 
 
Läsarkommentarer

kultur
840 Framtiden är redan här – hög tid 
att förbättra den Lennart Levi 
 
Recensioner

842 lediga tjänster

844 platsannonser

857 meddelanden

858 information från  
läkarförbundet

endast på webben
Fler artiklar på Läkartidningen.se
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kommentar Sex – inget effektivt sätt att 
bränna kalorier. Sidan 818

lt debatt Hur mycket får en rad på  
syntavlan kosta? Sidan 808

webbfrågan:
Tror du att du gör dig skyldig 
till dataintrång i ditt kliniska 
arbete?
Se Nyheter nr 15, sidan 726.

 
342 hade svarat den 15 april kl 11.00.

34 %
44 %

12 %
10 %

Vet ej

Nej, aldrig

Ja, ibland

Ja, ofta 
Vetenskapliga artiklar har genomgått referentbe-
dömning. Varje manuskript granskas av minst en 
(ofta fler) av Läkartidningens stab av vetenskapliga 
experter. Granskningen av manuskript sker enligt 
internationella rekommendationer (www.icmje.org).
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