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debatt och brev

■  Johan Fischer påstår fel-
aktigt i Läkartidningen
34/2007 (sidan 2358) att mot-
ståndarna till vinstdriven
vård i den pågående privatise-
ringsdebatten argumenterar
utan att presentera några för-
slag för att »reparera vårt Of-
fentliga haveri«.

För det första skrev jag redan i
mitt första debattinlägg [1] att
svensk sjukvård måste bli ef-
fektivare för att råda bot på
bland annat långa väntetider
och föreslog ekonomiska inci-
tament för att
åstadkomma det-
ta. Men till skill-
nad från privatise-
ringsföresprå-
karna menar  jag
att resultat och
inte »produkti-
vitet« (antal åter-
besök, utredningar och be-
handlingar) skall belönas, och
att (genom demokratiskt fat-
tade beslut) prioriterad och
inte efterfrågestyrd vård skall
belönas. 

Detta mot bakgrund av den
omfattande evidens som visar
att prestationsbaserad, vinst-
driven vård är såväl kostnads-
drivande som relativt ineffek-
tiv. Privatiseringsföresprå-
kare kan, såvitt jag kan finna,
inte hänvisa till studier ta-
lande för motsatsen.

För det andra kan beskriv-
ningen av svensk sjukvård
som »havererad« ifrågasättas.
Med vad jämför man? Denna
ständiga svartmålning av den
svenska sjukvården blir till
sist en självuppfyllande pro-
fetia och bidrar till ett miss-
nöje (även för dem som arbe-
tar inom sjukvården), som vid
ett internationell jämförelse
blir svårt att motivera. 

Jag har bott i fem länder,
har släkt och vänner kvar i
ännu fler, har arbetat utom-
lands (även privat) och under
mina 14 år som studierektor,

tillsammans med AT- och ST-
läkare, gjort studiebesök
inom ett flertal europeiska
sjukvårdssystem. Inte i något
av dessa länder har jag funnit
ett sjukvårdssystem bättre än
det, förvisso icke perfekta,
svenska. Men i inget av dessa
länder har det massmedialt
förmedlade missnöjet med
sjukvården varit så stort som i
Sverige. 

Sjukvårdskrisen är global och
beror på det växande gapet
mellan sjukvårdens möjlighe-

ter/befolkningens
behov och den
ekonomiska till-
växten. Inget land
har eller kommer
att ha råd att er-
bjuda hela befolk-
ningen omedelbar
och optimal vård

för alla åkommor. Därför bör
sjukvårdspolitiker sluta utfär-
da allehanda garantier, och
privatiseringsförespråkarna
sluta påstå att vinstdriven
vård löser problemet.

Låt oss i stället acceptera och
förmedla insikten att resur-
serna är begränsade och att
det – om vi vill behålla ett so-
lidariskt, offentligt finansie-
rat och behovsstyrt sjukvårds-
system – krävs demokratiskt
fattade prioriteringsbeslut. 

I nästa steg kan vi utforma
de ekonomiska incitament
som uppenbarligen behövs
för att sätta fart på läkarkå-
ren. För nog upplever de fles-
ta av oss förbättringspotential
på våra arbetsplatser, eller?

Eric Bertholds
överläkare, 

medicinkliniken,
Kärnsjukhuset i Skövde

eric.bertholds@vgregion.se

REFERENSER

1. Bertholds E. Vinstdriven vård löser
inte sjukvårdens problem. Läkar-
tidningen. 2006;103:2712-3.

nadslösningar som Hallands-
modellen – som borde prövas
och utvärderas innan den
tvingas på sjukvården [9] –
favoriserar efterfrågan och
inte behoven, så att de mest
utsatta grupperna missgyn-
nas [10]. Onödiga besök ska-
pas för att öka täckningsgra-
den [11]. Allt detta är i strid
med gällande riksdagsbeslut
om den etiska
grunden för prio-
riteringar. Stock-
holms läkarför-
ening har all an-
ledning att kriti-
sera den socialme-
dicinska profilen i
Vårdval Stock-
holm [12]. 

Gårdelöf, Fischer och jag ver-
kar dock vara överens om en
sak: bristerna i – eller det
omöjliga med? – upphandling
av sjukvårdstjänster, anting-
en det gäller marknadssystem
inom landstinget eller upp-
handling från privata aktörer.
Trots stora kostsamma byrå-
kratier klarar inte beställarna
att följa upp elementära jäm-
likhetsmål och yttre omstän-
digheter i avtalen. Sommaren
har givit ytterligare exempel
på hur privata enheter helst
bara vill ta emot enkla och
snabba fall och få en hög pro-
duktion [13]. Problemen i
USA är således inte specifikt
amerikanska, som Gårdelöf
tror!

Ändå är upphandlingens
verkliga akilleshäl det medi-
cinska innehållet i utlovad el-
ler given vård. Under medi-
cinsk etikett finns ett stort
spann där olika insatser –
operationsindikationer, re-
misser, återbesök – kan styras
för att generera intäkter utan
att en granskare kan hävda att
det är direkt fel eller ett av-
talsbrott. Inte ens direkt mal-
practice är lätt att genomskå-
da för tjänstemän utan dju-
pare medicinsk kompetens
och erfarenhet av doktorers
flexibilitet vad gäller medi-
cinsk sanning.

Gårdelöf tror att problemet
med beställar-/utföraremo-

deller, låtsasekonomin à la
Monopol, löses om det blir
kontrakt mellan två organisa-
toriskt skilda parter. Finns
det evidens för att sådana ren-
odlade roller i grunden förän-
drar svårigheten att värdera
och följa upp medicinsk verk-
samhet? Jag råkade få inblick
i hur en välrenommerad fir-
ma, organisatoriskt skild från

Stockholms lands-
ting, utformade
ett anbudsförslag.
Jag har sällan sett
ett papper mer
fyllt av halvsan-
ningar och lögner
än de löften man
gav.

Det är verkligen dåligt att Lä-
karförbundet i den offentliga
debatten det senaste decenni-
et inte gått i täten för en intel-
lektuell kritisk diskussion om
problemen med upphandling
och värdering av medicinska
tjänster. Ointresset har enligt
min mening politiska förteck-
en, för redan tidigt fanns det
en kunskapsgrund för en seri-
ös diskussion [14, 15].

■ Potentiella bindningar eller
jävsförhållanden: Inga uppgivna.

REFERENSER

1. Gårdelöf B. Om vinst i vården: USA
är inte modellen! Läkartidningen.
2007;104:2263.

2. Järhult B. Mot ett dyrt diskrimine-
rande sjukvårdssystem. Läkartid-
ningen. 2007;104:2091-2.

3. Ernestam M. Tyska försäkringskas-
sor vill gynna friska och skötsamma.
Dagens Medicin 2003 februari 11.

4. Fischer J. Dags att reparera vårt
Offentliga haveri. Läkartidningen.
2007;104:2358.

5. www.healthpowerhouse.com
9. Wärngård M. Forskare varnar för

hets med Hallandsmodellen. Da-
gens Medicin  2007 april 18.

11. Ohlin E. Vård med havsutsikt.
Läkartidningen. 2007; 104:1968-71.

13. Mellgren F. Handikappade får nej
av privat vård. Svenska Dagbladet
2007 juli 14.

14. Dahlgren G. Framtidens sjukvårds-
marknad – vinnare och förlorare.
Stockholm: Natur och Kultur i sam-
arbete med Institutet för Framtids-
studier; 1994.

15. Gustafsson RÅ, redaktör. Köp och
sälj, var god svälj? Vårdens nya eko-
nomistyrningssystem i ett arbets-
miljöperspektiv. Stockholm: Ar-
betsmiljöfonden; 1994.

Svartmålningen av svensk
sjukvård svår att motivera vid
en internationell jämförelse

»Inget land har eller
kommer att ha råd
att erbjuda hela be-
folkningen omedel-
bar och optimal vård
för alla åkommor.« 

»Ändå är upp-
handlingens
verkliga akilles-
häl det medicin-
ska innehållet …«




