
Debattinlägg: 

 Statligdriven vård med direkt styr på det lokala sjukhuset. 

Svensk sjukvården ha gått från att vara bland det bästa i Världen till att hamna långt ner på listan och 
en missnöjdhet bland personal, patienter och även politikerna. Papperstigern Regionen ha blivit det 
som var anledning till att Landstinget togs bort, dvs ett växande berg av konsulter och tjänstemän 
som skicka papper till varandra, kontrollerar varandra, föreslår förändringar som minskar vårdande 
personal men ökar antalet som hantera dessa. 

            Kostnaderna har stigit i nästan samtliga regioner som drivs på det sättet med få undantag och 
relation till antal tjänstemän kontra vårdande personal (inkl. läkare sekreterare) NPM har inte blivit 
det som var tänkt utan mer ett gissel för svensk sjukvård där ingen törs ändra något som aldrig har 
fungerat. Att få bukt med dessa stigande kostnader kan bara ske genom att kapa de administrativa 
kostnaderna som ha blivit ett berg som ingen törs röra vid, ej heller föreslår att ta bort Sjukvården 
från det regionala styret. Men det är kanske dags att göra ett radikalt ingrepp i det Svenska 
Sjukvården om det ska få överleva. Att lägger kontroll hos staten kan vara lösningen som behövs för 
att kostnaderna inte ska skena i väg ännu mer. Mellanhänder kostar oftast mer än det smaka och bli 
självdrivande utan att vara produktiva. Att fördela resurserna direkt till varje sjukhus som också 
kopplas till det kommunala vårdverksamhet kan bidra till kostnadsbesparingar genom samordning 
och varje enhet själv bestämmer vad de vill lägga resurser på och ha egen chef. Självklart måste viss 
specialistvård koncentreras till vissa större enheter men det är ingen skillnad mot idag där man köper 
dessa tjänster i så fall. Inköp bli enklare och mer ekonomiskt. 

          Problematiken är att en hel del människor bli arbetslösa eftersom regionernas ansvarsområde 
krymper reellt (sjukvården lyfts bort helt) givetvis får en del sina tjänster kvar inom den nya 
organisationen men troligtvis knappt 10-20%! De övriga kan delvis få jobba med de andra delarna av 
Regionens arbete. 

           Regionens politiska styre kan också minskas radikalt, med en halvering om man ser till det som 
är kvar. Här finns det största problem för partierna att rationalisera bort sina egna medarbetare, hur 
många klarar detta?? Ett parti ha redan föreslagit det, finns kanske 2 till som kan tänkas haka på, 
men de stora hur ser dem på detta?? Vem törs vara en del av lösningen?  

 

                           Mike Luff ( administratör Rädda akutsjukhusen Karlskoga - Lindesberg) 


