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Inomprimärvården i Stockholms
läns landsting (SLL) har det under
de senaste åren skett stora föränd-
ringar. Cirka 55 procent av husläkar-

mottagningarna är numera privata, och
ytterligare privatiseringar kommer att
ske. Vårdval Stockholm trädde i kraft 1
januari 2008.
Jag ska här belysa riskerna för socialt

och ekonomiskt utsatta grupper (hem-
lösa,missbrukare, psykiskt sjuka, in-
vandrare, ensammamödrarm fl) till
följd av primärvårdens privatiseringar
och vårdval inom främst Stockholms
län. Är dessa förändringar i överens-
stämmelsemedHälso- och sjukvårdsla-
gen (HSL), där det i 2 § anges att »målet
för hälso- och sjukvården är en god häl-
sa och en vård på lika villkor för hela be-
folkningen«, samt vidare att »den som
har det största behovet av hälso- och
sjukvård ska ges företräde till vården«?

I april i år utkom »Vårdval i Sverige.Del-
betänkande av utredningen ompatien-
tens rätt« [1]. Hur behandlar detta del-
betänkande utsatta gruppers rätt att få
vård på samma villkor sombefolkning-
en i övrigt?
Jag har i Läkartidningen [2] belyst

problemetmed att vara patientens vård-
givare och samtidigt aktieägare i det bo-
lag sombedriver vården, vilket kan leda
till konfliktmed läkaretiken. På vård-
centraler där utsatta gruppermed sam-
mansatta vårdbehov av både social och
medicinsk natur behandlas är det

olämpligtmed vinstdriven vård. Privata
vårdcentralers ekonomiska intressen
riskerar att fragmentisera vården, för-
svåra samverkan och stänga ute utsatta
grupper.

Redan innan Vårdval Stockholm intro-
ducerades kunde en speciell folkhälso-
rapport om utsatta grupper i Stock-
holms län från 2007 [3] visa att socialt
och ekonomiskt utsatta grupper i länet
hade större självrapporterad sjuklighet
och ohälsa än befolkningen i stort. Där
fanns också fler personer som avstått
från att söka vård och ta ut läkemedel
av ekonomiska skäl.
Nu när Vårdval Stockholm kommit

igång avslöjar en artikel i SvenskaDag-
bladet (den 6mars 2008) att två tredje-
delar av länets nya vårdmottagningar
öppnar i områdenmed enmedelin-
komst över genomsnittet,medanmajo-
riteten nedläggningar och sammanslag-
ningar avmottagningar sker i områden
med enmedelinkomst under snittet.
Detta antyder att Vårdval Stockholm
kan ge ytterligare negativa konsekven-
ser för samhällets utsatta grupper. Detta
går stick i stävmotHSLs 2 § (se ovan).
Dessutomhar i Vårdval Stockholmpri-
märvårdens områdesansvar försvunnit
och förutsättningarna för folkhälsoar-
betet försämrats.

I Svenska Dagbladet kundeman den
8 april 2008 läsa att läkarbesöken i
Stockholms län ökatmed nästan 10 pro-
cent under de första tvåmånaderna av
vårdvalsreformen. Störst har ökningen
varit i länets ytterområden, där exem-
pelvis läkarbesöken i Botkyrka ochRin-
keby–Kista ökatmed 32 respektive 28
procent. Enligt sjukvårdslandstingsrå-

det Filippa Reinfeldt är detta oerhört
glädjande och visar på en tydlig trend
»att tillgängligheten till vård blivit bätt-
re, i synnerhet i områden där den tidiga-
re funnits bristfällig«.
Ett par verksamhetschefer från dessa

utsatta områden ger dock i samma arti-
kel enmer uttömmande förklaring. De
framhåller att när nu anslagen tillmot-
tagningarna i utsatta områdenminskats
och dessutom ersättningarna är så
starkt kopplade till antalet läkarbesök
(dvs produktivitet) har, för att vårdcen-
tralerna ekonomiskt ska överleva, snab-
ba och lätta besök premierats. Personer
med kroniska sjukdomar får vänta.
Omdet nu skett en förändring enligt

ovan, vilket snarast bör analyseras, är
det djupt allvarligt. Det pekar på att per-
soner från utsatta områdenmed sam-
mansatta vårdbehov i dag får vänta
orimligt länge på en vård somdess-
utompå grund av tidsbrist riskerar att
bli fragmentiserad. Detta kan i sin tur
leda till att de hamnar utanför vården.

I en första utvärdering av VårdvalHal-
land säger utredarenGert Paulsson att
»Områdenmed stor socioekonomisk
tyngd går riktigt dåligt.Men politiker
och ledare har hittills hållit den frågan
ifrån sig« [4]. Distriktsläkare Johan
Grafströmpåpekar i Läkartidningen
apropåVårdvalHalland att det är djupt
orättvist och etiskt oacceptabelt att
vårdcentraler som ger företräde för pa-
tientermed störst behov får sämst eko-
nomi [5].

I kommittédirektiven (Dir 2007:90) till
»Patientens rätt i vården« står att utre-
daren ska föreslå hur en fri etablerings-
frihet kan införas i primärvården. Ut-
redningen skulle lämna ett delbetän-
kande rörande fri etableringsrätt senast
den 15 april 2008, och utredningens ar-
bete ska slutredovisas senast den 15 de-
cember 2008 (se fotnot).
I delbetänkandet från april föreslås

Varför blundar sjukvårdens
makthavare för utsattas ohälsa?
En rapport från 2007 visar att utsatta grupper i Stock-
holms län har större självrapporterad sjuklighet och
ohälsa än befolkningen i stort. I Vårdval Stockholm, lik-
som i delbetänkandet »Vårdval i Sverige«, blundar sjuk-
vårdensmakthavare för utsattas ohälsa. Processen kring
sjukvårdens vårdvalssystemoch privatiseringar bör där-
för stoppas tills vidare till förmån för en bred och seriös
dialog omkonsekvenserna av förändringarna.
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Fotnot
Den 29 maj 2008 fick »Utredningen om patientens rätt i
vården« tilläggsdirektiv (Dir 2008:72) rörande privata
vårdgivares verksamheter i landstingens öppna hälso-
och sjukvård utanför primärvården. Förutom redovis-
ningen senast den 15 december 2008 ska, på grund av
tilläggsdirektiven, ytterligare en redovisning göras se-
nast den 1 oktober 2009.
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ändringar i HSLs 5 §, bl a att landstinget
ska organisera primärvård genomvård-
valssystem.Dessutom föreslås att be-
stämmelsen i 5 § om att den fasta läkar-
kontakten ska vara specialist i allmän-
medicin tas bort, beroende på brist på
sådana specialister.

I den föreslagna ändringen i HSL sägs
dock inget om att ifall den fasta läkar-
kontakten inte är specialist i allmänme-
dicin krävs i så fall att denne är speci-
alist i något annat kliniskt ämne. Att
delbetänkandet inte tar upp detta är an-
märkningsvärt, då det i kommittédirek-
tiven står: »Dessutom ska utredaren
ange vilka krav somkan ställas på läkare
med annan specialisering än allmänme-
dicin som ska kunna etablera sig fritt
inomprimärvården och verka som fast
vårdkontakt samt huruvida andra yrkes-
grupper inomsjukvården, till exempel
sjuksköterskor, kan gesmotsvarande
möjligheter.«
Enligtminmening bör det ställas krav

på att den fasta läkarkontakten ska vara
specialist inom allmänmedicin eller i
annat lämpligt kliniskt ämne. Att tillåta
en legitimerad läkare utan klinisk spe-
cialistexamen att vara husläkare kan fö-
rutom risker från patientsäkerhetssyn-
punkt också innebära att icke specialist-
kompetenta läkare får besätta primär-
vårdsläkartjänster imindre attraktiva,
ofta utsatta områden. I Norge kanAT-
läkare, som genomgått sin första prak-
tikperiodmen inte utbildat sig i en viss
specialitet, etablera sig somhusläkare.

I bilaga 2 under rubriken »Att införa ett
primärvårdssystemmed ’fri etable-
ringsrätt’« tar utredningen upp erfaren-
heter av den norska Fastlegeordningen.
Här hänvisas till en skrivelse frånHelse-
og omsorgsdepartementet omdet sär-
skilda behovet av att ta hänsyn till utsat-
ta sociala gruppers nyttjande av hälso-
tjänster. I det sammanhanget anges att
det är »relevant att påpeka den begrän-
sade ’socioekonomiska känsligheten’ i
Fastlegeordningens utvärderingspro-
gram«. På en konferens omdetta pro-
gramnoterade en av de deltagande fors-
karna att effekternamed utgångspunkt
från sociala grupper inte verkar ha stu-
derats närmare. Varför har utredningen
inte beaktat dessa viktiga norska syn-
punkter?

I »Vårdval i Sverige« framhålls att det är
angeläget att den föreslagna vårdvals-
reformen följs upp och utvärderas från
konkurrens- och konsumentsynpunkt.
Det hade varit än viktigare omutred-
ningen poängterat nödvändigheten av

att följa upp reformenmed hänsyn till
HSLs 2 § för att tillgodose utsatta grup-
pers lagstadgade rätt till vård.
Utredningen borde ta fasta på det som

författaren till bilaga 2, Ebba Sjögren,
påpekar: »Det är till exempel svårt att
helt förena principen ommänniskors
lika värde och lika rätt till vårdmed krav
på kostnadseffektivitet i vården och en-
skilda patienters valfrihet.«

I Läkartidningen tarGöstaBrydolf upp
problemet att personermed stora vård-
behov, till vilkautsatta grupperhör, har
liten eller ingen reell valfrihet [6]. Benny
Ståhlberg, då 2:e vice ordförande iLäkar-
förbundet, replikerar i sammanummer
av tidningenochklargör att det inte är
acceptabelt att dessapersonerhamnar
utanför vårdvals-Sverige [7]: »Den som
inte gör ett eget aktivt val ska passivt lis-
tas för att garantera alla invånare en fast
läkarkontakt«, skriver Ståhlberg.
I »Vårdval i Sverige« anges i författ-

ningskommentarerna till förslaget om
ändring iHSL att landstinget även ska
tillgodose att ickevalsalternativ finns för
dem som inte kan eller vill välja. För att
poängtera detta ännumer och inte en-
dast skjuta över problemet på enskilda
landsting borde enligtminmening detta
tagits in som ett tillägg i själva lagtexten.

Det som för mig kanske är svårast att
förstå är regeringens brådska att driva
igenomvårdvalssystem i hela landet –
en brådska som tydligt framkommer i
kommittédirektiven. Att utan dialog
med opposition eller vårdprofession
och utan att ta hänsyn till den kritik som
framkommit rörandeVårdval Stock-
holm ochHalland tvinga fram lagänd-
ringar som får långtgående konsekven-
ser för hela vår gemensamma välfärd är
närmast odemokratiskt. Dessutom: Var-
för kundeman inte ha nöjt sigmed ett
enda ordentligt utarbetat betänkande
om»Vårdval i Sverige«? Att somnu dela
upp olika aspekter rörande primärvår-
dens vårdvalssystempå flera betänkan-
den ger svåra avgränsningsproblem, då
frågorna är sammanlänkademed var-
andra.

Av ovanstående genomgång framkom-
mer att primärvårdens privatiseringar
och vårdval riskerar att ytterligare för-
sämra utsatta gruppers hälso- och vård-
situation. Denna situation tycks sjuk-
vårdensmakthavare i dag blunda för.
Frågan är varför. Huvudorsaken är san-
nolikt det kortsiktigamarknadsekono-
miska tänkandet, somunder senare år
alltför ensidigt tillåtits styra också häl-
so- och sjukvårdspolitiken i vårt land.

Utsatta gruppers sammansatta vårdbe-
hov av både social ochmedicinsk natur
har i detta kortsiktiga perspektiv blivit
ointressanta.
När det gäller hälso- och sjukvården,

som är grunden i vår gemensamma väl-
färd,måste dockmänniskovärdet och
människans lika värde enligtmålpara-
grafen i HSL vara ledstjärnan också för
våra sjukvårdspolitiker. I hälso- och
sjukvårdspolitiken borde intemajoritet
och opposition driva frågorna så att
partiideologiska låsningar hela tiden
uppkommer. I stället bordeman försö-
ka nå konsensus över parti- och block-
gränser.

Jag skulle avslutningsvis vilja vädja till
våra ansvariga sjukvårdspolitiker på
både regerings- och landstingsnivå:
Stoppa upp processen kring sjukvår-
dens vårdvalssystemoch privatisering-
ar. Bjud under tiden in opposition, vård-
professioner, patientföreningarm fl till
en seriös dialog för att diskutera konse-
kvenserna av det som just nu händer
inom svensk hälso- och sjukvård.
När det gäller utsatta grupper i Stock-

holms län hade dessa redan innan Vård-
val Stockholm infördes en större själv-
rapporterad ohälsa och sjuklighet. Där-
för behöver vi oberoende av vad som
händer i framtidens sjukvård värna om
dessa gruppers lagstadgade rätt till vård.
Enmöjlighet att bevaka och förbättra
utsatta gruppers hälsosituation är att
återigen inrätta speciella socialläkar-
team i utsatta områden. Till detta åter-
kommer jag i en följande artikel.

� Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.
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