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De organisatoriska bristerna i vården är så omfattande
att det skulle behövas en rejäl sjukvårdsreform som
vänder det mesta upp och ner, men för det krävs ett
stort politiskt mod, skriver Thorbjörn Larsson i
veckans inlägg på Vårdalstiftelsens debattforum.

Häromveckan hamnade jag i diskussion med en verksamhetsansvarig för primärvård i ett av våra
landsting. Utgångspunkten var mitt referat från en workshop med Forum för Health Policy där professor
Anders Anell och professor Martin Marshall, Health foundation England diskuterade kvalitetsparametrar i
primärvården. Anell påpekade att det i Sverige inte finns en enda kvalitetsparameter som påverkar
ersättningen till primärvården. Marschall å sin sida pekade på Englands 121 kvalitetsparametrar som alla
påverkar ersättningens storlek. Bägge konstaterade att 0 är för lite och 121 för mycket.

Diskussionen jag hamnade i med verksamhetschefen gällde dennes absoluta uppfattning att det visst finns
kvalitetsparametrar i svensk primärvård. När jag frågade vilka dessa var blev svaret, tillgänglighet.

Om man lyssnat mycket på politisk retorik kan jag förstå att tillgänglighet kan definieras som en kvalitet.
Problemet är väl att en sådan föreställning förutsätter något slags ransoneringssystem i grunden. I mitt
tänkande är tillgänglighet bara en hygienfaktor. Tänk om min lokala konsumhandlare skulle se på kvalitet
på samma sätt.

Samma vecka som jag förde denna för mig lätt underliga diskussion om kvalitet, lyssnade jag på Göran
Stenberg som diskuterade "Integrerad vård - erfarenhet och brister".

Stenberg sammanfattade bristerna i följande punkter:

- Produktionsperspektivet överväger

- Organisationen är fragmenterad

- Det finns flera barriärer, dessa är främst;

   - Strukturella

   - Organisationskulturer

   - Professionskulturer

   - IT

- Fokus ligger på ekonomistyrning och ledning



2012-07-08 00.04Vårdalstiftelsen :: Det är något sjukt med vården

Sida 3 av 4http://www.vardal.se/index.php/debatt/skribenter/thorbjoern-larsson/det-aer-naagot-sjukt-med-vaarden/

6

Namn:

E-post:

- Olika geografiska ansvarsområden

- Många kontaktytor

- Ökad specialisering utan koordinering

- Utbildning och kompetensutbildning hos ledare

 

Stenberg pekade på ett antal lyckade projekt på olika platser i Sverige som hittat vägar att lösa problemen.
Samtidigt beskrev han svårigheten att fullfölja projekten, bl a TioHundra i Norrtälje, och dra lärdomar för
ett konstant förändrat beteende. Efter att ha lyssnat på hans föredrag kan jag inte låta bli att fundera på om
sjukvård i den svenska tappningen verkligen är möjlig att vidmakthålla.

Om en organisation, vilken som helst, skulle diagnosticeras på samma sätt som Stenbergs diagnos av den
integrerade vården så skulle organisationen vara konkursmässig. Det skulle inte vara möjligt att fortsätta
en enda dag till. Lägg till den nästan obefintliga ställning och makt som patienten har och detta blir en
ekvation som inte går att lösa.

För att översätta mina reflektioner till ett rent företagarperspektiv; Hur skulle det se ut med ett företag där
den enda kvalitén är att butiken är öppen, men det är ingen som vet vem som bestämmer, produkten
hänger inte ihop och kunden har väldigt lite med saken att göra?

Säkert tycker någon att jag överdriver och så kan det vara, men problemet är att om det ligger mer än 50%
sanning i det jag säger, så behövs det inte en liten förändring av sjukvården, utan en rejäl sjukvårdsreform
som vänder det mesta upp och ner. Och vem vågar föreslå något sådant, eller för att säga som barnet i den
kända sagan " titta, kungen är naken"!

Men å andra sidan. I Holland har man lyckats göra en stor förändring av sjukvården. Inte för att deras
lösning behöver vara den bästa, men de visar att en förändring i stor skala är möjlig.

Om sjukvården kan liknas vid en sjuk patient där diagnosen är känd av de flesta kanske det ändå finns bot
men för det krävs ett stort politiskt mod.

 

/Thorbjörn Larsson
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Lämna ett svar
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