
läkartidningen nr 36 2007 volym 1042486

lt debatt

■ Som Eric Bertholds påpe-
kar i Läkartidningen 35/2007
(sidan 2450) har ingen refe-
rens framförts som skulle
stödja den vinstdrivna vår-
dens förträfflighet.

För att råda bot på det dåliga
faktaunderlaget gjordes en
litteratursökning på PubMed
på temat vinstdrivande sjuk-
vård. Sammanlagt framkom
11 artiklar, 8 från USA och 3
från Israel, de senare gällande
hemsjukvård. Inga artiklar
hittades om primärvård. 

I två metaanalyser befanns
dödligheten vara högre vid
vinstdrivande än vid icke-
vinstdrivande sjukhus, dels
allmänt [1], dels vad gäller
hemodialys [2]. I en tredje
metaanalys befanns kostna-
derna vara högre vid vinstdri-
vande sjukhus [3]. 

I andra artiklar befanns
kostnaderna vara högre vid
vinstdrivande sjukhus [4-6],
därtill användes dyrare meto-
der vid i hjärtinfarktvården
[7]. I dessa studier konstate-
rades inga skillnader i utfall,

även om dödligheten vid
hjärtinfarkt var något högre
vid de vinstdrivande sjukhu-
sen [7]. Psykiatrisk vård var
mer tillgänglig, av högre kva-
litet och mer kostnadseffektiv
hos icke-vinstdrivande vård-
givare [8].

I tre israeliska artiklar om
hemsjukvård konstaterades
skillnader till fördel för den
icke-vinstdrivande vården [9-
11].

Inte någon artikel hittades
där vinstdrivande sjukvård
skulle ha någon kvalitativ el-
ler konstnadsmässig fördel.

Sammanfattningsvis visade
denna lilla litteraturgenom-
gång ingen hållpunkt för att
vinstdrivande sjukvård skulle
vara billigare eller bättre,
utan det omvända tycks vara
fallet. Det går inte utan vidare
att applicera resultaten på
svenska förhållanden, även
om inget talar för att förhål-
landena skulle vara radikalt
annorlunda här. 

Argumenten för privat
vinstdrivande sjukvård sak-

nar medicinskt evidensbase-
rat stöd. 
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Apropå … en pågående debatt

Evidensen för vinstdrivande sjukvård?

rätt av FK, dock först efter kränkande
behandling. Redan efter mindre än ett
år på en vårdcentral känner jag obehag
inför att i allt större utsträckning behö-
va försvara och hjälpa patienterna i en
omänsklig byråkrati i stället för att an-
vända denna tid till – läkekonst.

Att döma av det stora gensvar min JO-
anmälan av FK fått från läkare i hela
landet, är det många fler som känner
likadant. Under decennier har många
varit överens om vikten av att lämna
mer tid för mötet läkare–patient. Under
lika många år har utvecklingen oftast
gått åt motsatt håll. Den pågående för-
ändringen av hantering av sjukskriv-
ningar kommer snabbt att ytterligare
försämra situationen.

Under 25 år i slutenvård har jag blivit
övertygad om att framtidens sjukvård
utgår från en stark primärvård. Det är
också den enda möjlighet vi har att
skapa en god medicinsk situation för en
allt äldre befolkning. Trots politisk in-
sikt om detta under minst lika många år

har lite hänt, och fortfarande krävs stora
förändringar av primärvårdens villkor .

Dessa förändringar måste vara åt rätt
håll. Redan för många år sedan avskräck-
te »intygsskrivandet« potentiellt goda
blivande allmänmedicinare. Utsikten att
ytterligare öka tidsandelen till denna
verksamhet kommer inte att förbättra
läget. Sjuka människor ska komma till
doktorn för att få hjälp med diagnos, be-
handling, stöd och information – inte för
att be om hjälp för sitt uppehälle eller
mot överföring från försäkringskassa till
arbetsförmedling eller socialbidrag.

Det måste bli tydligt, förutsägbart och
lättbegripligt vad den allmänna sjukför-
säkringen står för – så tydligt att varie-
rande inställning och kompetens, in-
tresse och erfarenhet hos administratö-
rer och läkare inte blir avgörande för ut-
fallet i enskilda ärenden. 

En ökad schablonisering ökar risken för
diagnosglidning. Om lindrig depression
inte får sjukskrivas alls, måttlig en kor-
tare tid och endast djup en längre tid

kommer fler patienter att ha djupa de-
pressioner. Om FK-kriteriet för djup de-
pression är medicinsk behandling och
samtalsterapi kommer fler patienter att
få just detta. Om endast självmordsbe-
nägenhet motiverar sjukskrivning kom-
mer denna benägenhet att öka hos pati-
enterna och i sjukintygen. 

När vi ändå hamnat där vi är, med ett
allmänt drev mot sjuka människor för
att komma åt den grupp som ordinarie
allmänläkare sannolikt skulle haft störst
möjlighet att hantera, kanske det är
bättre att ta steget fullt ut och separera
sjukskrivningsprocessen från läkande-
processen. För de flesta läkare skulle
det vara ett lyft att veta att enda anled-
ningen för patienten att komma till lä-
kare skulle vara just behovet av läkar-
kunskap och – läkekonst. 

■ Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.

*
Se även inlägg sidan 2538. 
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