
D et vikigaste vi gjort
under den gångna
mandatperioden är
att vi fortsatt kunnat

öka resurserna till vården. Nu
går nästan alla landsting runt!

Det säger vård- och äldre-
omsorgsminister Ylva Jo-
hansson (s). Men det enskilt
viktigaste beslutet menar hon
är det om vårdgarantin.

– En stor strukturutveck-
ling har skett tack vare den,
nu måste vi vårda vårdgaran-
tin.

Däremot tycker Ylva Jo-
hansson att kvalitet i vården
har fått alltför liten uppmärk-
samhet. Därför vill hon satsa
på öppna kvalitetsregister. På
frågan om de ska vara obliga-
toriska vill hon inte svara ja
utan säger istället att vi inte i
längden kan acceptera att alla
inte är med. Från borgerligt
håll drivs också frågan om
(obligatoriska) kvalitetsregis-
ter. Maria Larsson (kd) säger
att kriterierna för kvalitet ska
fastsällas av patientorganisa-
tioner, landstingspolitiker
och professionen tillsammans
och att det är patientens be-
hov av information som ska
stå i fokus. 

Ylva Johansson anser att
det är professionen som mås-
te driva kvalitetsregistren och
att det stora värdet är att möj-
ligheten till jämförelser dri-

ver fram utveckling av verk-
samheterna.

– Vi tycker att kvalitet är
samhällets ansvar. 

Ylva Johansson säger att det
finns en ideologisk skillnad
mot de borgerliga, som vill ha
vården som en marknad där
patienterna själva ska söka
den bästa vården.

Men hon ser också andra

vinster med utbyggda kvali-
tetsregister.

– Sjukvården har genom-
gått och måste alltid genomgå
stora organisationsföränd-
ringar. Men detta har skett
som stora uppifrånbeslut som
det har kostat otrolig kraft att
genomdriva, för att inte säga
genomlida. Det måste i större
utsträckning bli personalen
som driver förändringar. Där

tror jag att kvalitetsregistren
tillsammans med mer evi-
densbaserad vård bidrar till
att vården blir mer verksam-
hetsdriven.

Därför skulle Ylva Johans-
son också vilja att huvudmän-
nen tog större ansvar i att un-
derlätta för dem som vill fors-
ka vid sidan av sin kliniska
tjänstgöring.

– Medicinsk forskning prio-
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Vårdministern räknar med
samma post efter valet

lt valbevakning. Trots att vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson är nöjd
med sina och den socialdemokratiska regeringens sjukvårdspolitiska insatser
under mandatperioden är det mycket som bekymrar henne. Mycket behöver
åtgärdas och skattehöjningar kan inte uteslutas.

I LTs valbevakning denna vecka ger vi regeringens och samarbetspartier-
nas syn på sjukvårdspolitik.

LLääss  mmeerr  Den borgerliga allian-
sens sjukvårdspolitik, LT valbe-
vakning nr 8/2006. 

Den 17 september är det val. Då kommer Ylva Johansson har varit statsråd med ansvar för sjukvården i
ganska precis två år, och hon räknar med att sitta kvar på samma post även efter valet. 
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riterades starkt i den senaste
forskningspropositionen,
men jag är bekymrad över den
kliniska forskningens villkor.
Den kliniska forskningen har
minskat, många läkare upple-
ver att den inte prioriteras av
vare sig enhetschefer eller
landstingsledning.

Ylva Johansson säger att en
lösning vore att utveckla kom-
binerade forskartjänster,
även inom primärvården,
men att det som sagt inte är
ett statligt ansvar.

Men hon är generellt sett be-
kymrad för huvudmännens
hantering av primärvården.

Ylva Johansson vill ha en
rimligare arbetsbörda för dem
som arbetar i primärvården,
ett begränsat ansvarsområde
och större möjligheter att
själv styra.

– Men att detta skulle styras
från staten är jag ganska tvek-
sam till. Bättre arbetsvillkor
och satsningar på till exempel
fler ST-tjänster är huvudmän-
nens ansvar.

Ylva Johansson säger att ett
förslag som Läkarförbundets
Protos, om ett nationellt fa-
miljeläkarsystem, har förde-
len av ett begränsat och över-
blickbart ansvar, men återi-
gen hänvisar hon till huvud-
männens, det vill säga lands-
tingsledningarnas, initiativ.

– Om något landsting vill
pröva Protos och söker mitt
stöd så kan det får det.

Men problemet verkar ligga
i initiativlöshet.

– Nästan alla landsting sä-
ger att de vill prioritera pri-
märvården, ändå är det svårt
att få en satsning till stånd. 

Ylva Johansson är emeller-
tid svagt optimistisk.

– Jag ser inte så mörkt på
framtiden, men jag skulle
önska att landstingen tog mer
lärdom av goda exempel från
andra landsting, det gör man
för dåligt.

Något annat som inte funge-
rar helt tillfredställande är
patientsäkerheten. I en arti-
kel i Svenska Dagbladet den
30 januari 2006 kunde man
läsa att bortåt 4 000 patienter
om året dör av felbehandling-

ar, olyckor och informations-
missar i den svenska sjukvår-
den. Siffrorna baseras på en
översättning av nordameri-
kanska förhållanden. Några
svenska heltäckande under-
sökningar av läget finns inte.

– Vi vet inte hur många som
dör i onödan, men jag tror att
det kan vara så många och det
finns mängder att göra.

Viktiga åtgärder är enligt
Ylva Johansson investeringar
i riksomfattande kompatibla
IT-system.

– Idag tvingas läkare ta be-
slut utan att ha tillgång till all
information om patienten. 

Socialstyrelsen arbetar just
nu med ett förslag om föränd-
ringar i Lex Maria, och Ylva
Johansson vill höra vad de har
att komma med innan hon har
några åsikter om eventuella
förändringar av systemen
med avvikelserapportering.
Bland annat Läkarförbundet
har vid flera tillfällen fört
fram tanken på ett system
som är mindre inriktat på in-
dividens misstag och bestraff-
ning och mer inriktat på de
möjligheter till förbättring av
rutiner som avvikelserappor-
ter ger.

– Vad jag kan säga är att da-
gens system inte används sy-
stematiskt och inte ger den
feedback de borde, säger Ylva
Johansson.

Den socialdemokratiska rege-
ringen lägger under våren
fram en äldrevårdsproposi-
tion som också inkluderar en
del icke remissbehandlade vi-
sioner (se LT nr 6/2006). 

När Ylva Johansson till-
trädde som vård- och äldre-
omsorgsminister var det just
möjligheten att påverka äld-
revården som fick henne att
tacka ja till statsrådsposten.
Fungerande vård för dem hon
kallar de allra sköraste blir en

av de stora utmaningarna
framöver. Förutom äldre mul-
tisjuka räknar hon psykiskt
sjuka, svårt funktionshindra-
de, cancersjuka och andra all-
varligt sjuka med behov av
många vårdkontakter till den
gruppen.

– Där håller sjukvården inte
ihop, den fungerar excellent
inom varje »stuprör«, men
det saknas helhetsgrepp. Jag
tror att en lösning är att ut-
veckla olika modeller av när-
sjukvård. 

Med närsjukvård menar mi-
nistern en specialiserad pri-
märvård med tillgång också
till andra specialiteter än all-
mänläkare. Där ska också fin-
nas »avlastningsplatser«, det
vill säga möjlighet till inlägg-
ningar.

– Närsjukvård kan vara äld-
revårdscentraler, närsjuk-
vårdsavdelningar eller vård-
mobiler. Tanken är att samla
flera kompetenser som ska
finnas till för dem med kom-
plexa långvariga vårdbehov.

Ylva Johansson poängterar
också att hon vill ha mer
pengar till hemsjukvården.

Öppna kvalitetsregister,
bättre primärvård, riksomfat-
tande kompatibla IT-system,
fungerande närsjukvård för
äldre multisjuka, psykiskt sju-

ka, svårt funktionshindrade,
cancersjuka och andra allvar-
ligt sjuka med behov av många
vårdkontakter. Dessutom an-
ser Ylva Johansson att man
nog vid sidan om arbets-
kraftsinvandring av läkare
måste utöka antalet platser på
läkarutbildningen. Ovanpå
det ett arbetstidsdirektiv som
nu måste börja tillämpas »vi
klarar det nog genom att orga-
nisera, dessutom är det bra att
passa på tillfället att se hur vi
använder läkarnas arbetstid«.
Allt detta och säkert en hel del
annat kostar pengar. 

Ylva Johansson är motstånda-
re till att sätta en viss andel av
BNP som mål för hur mycket
sjukvården ska kosta.

– Problemet är att resurser-
na då sjunker om BNP sjun-
ker. Det viktigaste är faktiskt
ökade resurser till vården, sä-
ger hon.

Enligt Ylva Johansson finns
det en god chans att klara vår-
dens resursbehov med skatte-
intäkter på dagens nivåer.

– Men vi har en åldrande
befolkning så jag utesluter
inte skattehöjningar. Men det
går bra för Sverige och nu har
vi råd!

Sara Gunnarsdotter
sara.gunnarsdotter@lakartidningen.se
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Vänsterpartiet och miljöpar-
tiet har stort inflytande i
svensk politik i sin egenskap
av samarbetspartier till rege-
ringen. Med regeringen har de
till exempel drivit igenom den
så kallade stopplagen, även
om det beslutet satt långt
inne för miljöpartisterna. För
det är två partier med en helt
egen politik, inte minst i häl-
so- och sjukvårdsfrågor.

– Jag tycker inte det finns nå-
got egenvärde i att öka kost-
naderna i sjukvården. Ingen
strävar ju efter att vara sjuk,

målet måste vara att vi ska bli
friskare och inte sjukare.

Det säger Jan Lindholm
som sitter i riksdagens social-
utskott och är miljöpartiets
talesperson i hälso- och sjuk-
vårdsfrågor. Han säger att
miljöpartiet vill lägga mycket
mer kraft på det förebyggande
arbetet för att folk ska slippa
bli sjuka.

– Vi har också ett konsum-
tionsmönster som ökar sjuk-
vårdsbehoven. Men om vi inte
kan vända den utvecklingen
med förebyggande arbete
måste vi naturligtvis tillföra ➡

»Jag ser inte så mörkt
på framtiden, men jag
skulle önska att lands-
tingen tog mer lärdom
av goda exempel från
andra landsting.«

Två mindre med
stort inflytande




