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Granskningen bygger på budgetar och region
planer i samtliga regioner. Var läggs pengarna 
och hur beskriver man den förändring man vill 
åstadkomma? Det är generellt svårt att hitta tyd
liga prioriteringar och konkreta verksamhetsför
ändringar i den önskade riktningen, konstaterar 
Petter Odmark.

Som exempel lyfts region Gävleborg, där tjänste
mannaorganisationen för några år sedan publicera

de en ambitiös plan för God och nära vård i Gäv
leborg. Omställningen beskrevs som ”den största 
förändringen av hälso och sjukvården i Gävleborg 
på flera decennier” och omdaningen skulle kräva 
”att övriga parallella processer behöver underord
nas detta utvecklingsarbete”. Men i de skarpa 
styrdokumenten som antas av politikerna är det 
inte lätt att se omdaningen. I budget 2020 och 
ekonomisk plan för 2021–22 föreslås till exempel 
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Inga spår av investering
i Nära vård i regionerna
Vården ska omorganiseras. Alltmer vård ska flytta från sjukhus till öppenvård. Men trots att regionerna är överens om 
behovet av förändring ses väldigt lite spår av detta i de politiska styrdokumenten. Det visar en genomgång som f.d. 
analyschefen på Socialdepartementet, Petter Odmark, tagit fram för Forum for Health Policy.

I budget 2020 
och ekonomisk 
plan för 2021-
22 föreslås till 
exempel ingen 
tydlig föränd-
ring av rela-
tionen mellan 
primärvård 
och annan vård 
när det gäller 
resurser.

Det är svårt att hitta spår i budgetar och regionplaner på planerade verksamhetsförändringar eller reella budgettillskott till primärvården. Huvudintryck-
et är att ambitionerna är måttliga och tonläget lågt. Foto: Adobe Stock



3-2019   |   Distriktsläkaren4

lyser också med 
sin frånvaro. Som 
läsare är det helt 
enkelt svårt att för
stå varför sjukvår
den plötsligt skulle 
fungera så mycket 
bättre, menar Pet
ter Odmark.

En likartad bild 
kommer fram när 
man granskar re
gionernas ambi
tioner för vården 
av dem med störst 
behov. Det är ont 
om strukturella 
grepp och de mest 
omtalade sats
ningarna på områ
det, Hälsostaden 
i Helsingborg och 

Hemsjukhuset i Borgholm, nämns bara i respek
tive hemregions egen plan, och inte ens i dessa 
går man så långt att man förespråkar ett direkt 
breddinförande. 

ingen tydlig förändring 
av relationen mellan 
primärvård och annan 
vård när det gäller re
surser. Det framgår inte 
heller på något annat 
sätt att nära vård är en 
överordnad förändring. 
Även i hälso och sjuk
vårdsnämndens verk
samhetsplan beskrivs 
god och nära vård som 
ett av många områden, 
men inte som överord
nat.

Exemplet från Gäv
leborg beskrivs inte 
som unikt, utan det 
övergripande mönst
ret går igen i de flesta 
regioner, i synnerhet 
frånvaron av tydliga 
ekonomiska konsekvenser av ambitionen om en 
stärkt nära vård. Region Skåne inleder region
planen med rubriken ”Mod att förändra” och i 
planen slås fast att primärvårdens resurser ska 
öka. Ser man till de två senaste fyraårsperioderna 
framgår dock att den planerade ökningen inte 
skiljer sig anmärkningsvärt från tidigare år. Om 
planen följs är det alltså långt inifrån uppenbart 
att det rör sig om en relativ förstärkning av pri
märvården, konstateras i rapporten.

Prioriteringar lyser med sin frånvaro
De flesta regioner har svårt att prioritera. Det 
vanliga är en lång lista med områden som ska 
bli bättre. I ett ekonomisk pressat läge är det 
oundvikligt att en satsning på ett visst område 
i sjukvården innebär att andra måste krympa. 
Några sådana planer, för både satsningar och 
besparingar, finns dock inte. En omdanande 
förändring som lämnar alla budgetposter oför
ändrade är ingen trovärdig förändring, skriver 
Petter Odmark och förordar att politiken tydli
gare pekar ut vad som är prioriterat, höjer ton
läget och börjar involvera även medborgarna i 
vad som ska hända – omställning innebär både 
neddragningar och satsningar. Det offentliga 
samtalet behöver handla om annat än bara köer 
och akutsjukhus.

Budget och regionplanerna saknar också 
analyser om vad som gjorts hittills och vad som 
fungerat och vad som verkligen krävs för att nå de 
höjda ambitionerna. Man identifierar inte heller 
vilka hinder som finns och vad som måste göras 
annorlunda. När det gäller digitalisering saknas 
till exempel diskussioner kring juridiska hinder 
eller ersättningssystemen, trots att dessa i många 
andra sammanhang utpekats som avgörande för 
en snabbare utveckling. Hälsoekonomiska be
räkningar av olika reformer på lite längre sikt 

Som läsare är 
det helt enkelt 
svårt att förstå 
varför sjukvår-
den plötsligt 
skulle fungera 
så mycket 
bättre.

Aktuellt

Petter Odmark.

Annons


