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debatt och brev

slutreplik till bengt järhult:

Våga lita på patienterna!
■ Bengt Järhults inlägg, in-
klusive »Goodbye helhetssy-
nen …« (LT 4/2008, sidorna
225-6), är onekligen nostal-
giska påminnelser om vän-
sterdebatten och planhushåll-
ningstänkandet kring 1968.  

Patientens berättigade öns-
kan är att bli så frisk som möj-
ligt, så fort som möjligt. »Hel-
hetssyn« är därvid säkert i
många fall till nytta, men i
många fall också onödig. Pati-
enten kan säkert själv välja. 

Det finns en allmän upp-
slutning kring att finansie-
ringen ska vara gemensam.
Huruvida vården sedan ska
utföras i privat eller i offentlig
regi är en oviktig diskussion,
men patientens frihet att väl-
ja ur en mångfald är däremot
viktig. Och likaså att man där-
vid, till stöd för sitt val, får
fullvärdig information om re-
sultat och kvalitet hos produ-
centerna. Att bekymrade pati-
enter vänder sig till populari-
tetslistor på Internet i sitt sö-
kande efter kvalitet i vården
är ett bekymmer, eftersom
dessa ännu är så bristfälliga.
Men information bör inte för-
bjudas av den anledningen. I
stället bör vi påskynda fram-
tagandet av relevanta evidens-
baserade kvalitetsindex.

Bengt Järhult söker stöd för
sin vårdcentralsfilosofi i Icas
köttfärs. Men vore det bättre
att tillhandahålla köttfärsen i
landstingsdrivna köttfärscen-
traler? Knappast. Den kund
som i dag är missnöjd med
Icas ompackningar kan gå till
grannbutiken. Men något så-
dant ska tydligen förmenas en
besviken patient.

Bengt Järhult är förstås vag
när det gäller efterfrågan.
Men behov och efterfrågan är
faktiskt inte samma sak.
Efterfrågan är beroende av
faktorer som behov, utbud,
tillgång, avstånd, pris och för-
väntan. I Sverige använder
man utbudet för att begränsa
sjukvården – långa köer har
fått bli regulatorn. Och det är

faktiskt långt ifrån optimalt –
det är riktigt illa. Kanske stu-
diebesök på veterinärkliniker
skulle kunna lära oss hur
snabbt det faktiskt går att ta
hand om patienter. Där är re-
gleringarna mycket färre.

Incitament har Bengt Järhult
svårt för. Om patienterna
kommer med vårdpengarna
direkt till vårdproducenterna,
blir det viktigt för dessa att
patienterna blir nöjda. An-
nars kommer de inte tillbaka.
Om i stället politikerna kom-
mer med pengarna blir det
viktigt att politikerna blir nöj-
da – men det innebär inte
med automatik att patien-
terna är det. Sådan är mark-
nadsekonomin, och det är i
grunden effektivt. Det är fak-
tiskt patienterna som ska bli
nöjda – och därför bör peng-
arna följa med patienterna. 

En annan återkommande
vänsterklyscha från 1968 är:
Ingen ska få tjäna pengar på
sjukvård. Men det är ju just
vad Bengt Järhult, jag och alla
andra inom vården gjort i alla
år. Parentetiskt vill jag påpeka
att privat sjukhusvård runt om
i världen ofta bedrivs  av non-
profit-stiftelser. En del risk-
kapitalister finns förvisso ock-
så med, men vinstutsikterna
har varit långt ifrån svind-
lande – så branschen är inte
särskilt attraktiv för sådana. 

Någon optimal modell för att
organisera bra sjukvård finns
inte. Då hade alla tillämpat
den. Vi måste utveckla nya
vägar, nya idéer och lösningar,
vi måste höja kvalitet och till-
gänglighet, vi måste visa öp-
penhet. Det är patienten och
dennes behov som måste kom-
ma först. Patienter är faktiskt
inte dumma – de är värda att
tas på allvar. Och de kan både
tänka och välja själva.
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