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Aktuella frågor. Den politiska majoriteten i Region
Skåne vill införa vårdval för alla kvinnosjukdomar
utom underlivscancer.
Konsekvenserna blir förödande, skriver 59
kvinnoläkare.
Idag träffas tjänstemän, som fått i uppdrag att ta
fram ett underlag till beslut, och företrädare för
kvinnoklinikerna på SUS, i Helsingborg, i
Kristianstad och i Ystad, ungdomsmottagningarna
och gynekologimottagningen i Trelleborg.

Skånska sjukvårdspolitiker vill införa vårdval för benign (godartad)

gynekologi, det vill säga för alla kvinnosjukdomar utom underlivscancer.

Det betyder att benign kvinnosjukvård privatiseras.

Vårdval innebär att patienterna väljer en godkänd vårdenhet, privat eller

offentlig, och att en vårdpeng följer med.

I Skåne kan vårdvalet göra att inga godartade kvinnosjukdomar behandlas

på sjukhusen.

Kvinnosjukvården vid universitetssjukhuset SUS utarmas på resurser. Det

nuvarande anställningsstoppet gör att läkarvikarier på Kvinnokliniken SUS

måste sluta så snart deras vikariat går ut, läkare som fullgjort sin

specialistutbildning sparkas ut samma dag som deras

utbildningstjänstgöring är avslutad (när den är avslutad måste de

nyanställas och nyanställning är förbjuden på grund av anställningsstopp).

Belastningen på de läkare som finns kvar blir olidlig.

Många ser ingen framtid på universitetssjukhuset, dit de sökt sig för att

forska och driva utvecklingen framåt. De söker sig till andra sjukhus. När

de säger upp sig ersätts de inte.

Givetvis går det inte med förlust av så många läkare att fullgöra

universitetssjukhusets uppdrag. Förlossningsvård, akutsjukvård och

cancersjukvård måste upprätthållas. Godartad gynekologi får stryka på

foten. Det spelar politikerna i händerna. De får anledning att säga: ”Ni

klarar inte att sköta ert uppdrag! Vi inför vårdval och privatiserar all benign

gynekologi.”

Vem ska utbilda nya läkare och nya specialister i gynekologi när de vanliga

kvinnosjukdomarna inte finns på universitetssjukhuset? Ingen forskning

om de vanliga kvinnosjukdomarna, urininkontinens, blödningsrubbningar,

kroniska bäckensmärtor, endometrios, kommer att kunna bedrivas i
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Region Skåne.

Ett exempel på det kortsiktiga tänkande som vårdvalet innebär gäller

endometrios, en kvinnosjukdom som orsakar stort lidande på grund av

kroniska bäcken- och buksmärtor och infertilitet. Sjukdomen leder till

långa sjukskrivningar.

Det finns cirka 40 000 kvinnor med svår endometrios i Sverige. De kostar

två till tre miljarder kronor per år i sjukskrivnings- och sjukvårdskostnader.

Om 1 procent av dessa 40 000 kvinnor skulle bli så friska att de klarar att

arbeta skulle Sverige spara 20 miljoner kronor per år.

Vid kvinnokliniken på SUS har vi försökt skapa ett endometrioscentrum.

Där arbetar specialintresserade gynekologer, smärtläkare,

infertilitetsspecialist, sjuksköterska, sjukgymnast, kurator, sexolog och

psykiater i team för att hjälpa endometriospatienter tillbaka till livet.

Införandet av vårdval raserar arbetet med att förbättra vården för

endometriospatienterna.

Om vårdvalet införs medför det att en rad nyutbildade specialister tvingas

ut i vårdvalet, eftersom de inte får anställning på universitetssjukhuset.

Som nybliven specialist är man inte kompetent att arbeta självständigt.

Därför blir kvaliteten på vården inom vårdvalet låg.

Efter några år finns inga specialistkompetenta gynekologer värda namnet,

eftersom deras kunskaper bara kommer från sjukhusen där de inte har

kontakt med vanliga kvinnosjukdomar.

Sjukhusen utarmas på läkare, men måste ändå sköta de svårast sjuka

patienterna, hela förlossningsvården och jourverksamheten. Här finns en

uppenbar risk att patientsäkerheten för de svårast sjuka och akut sjuka inte

kan upprätthållas.

En fara med att införa vårdval är att endast lönsamma patienter med

lindriga och lätt behandlade besvär får vård. Det finns också en uppenbar

risk för överbehandling, till exempel onödiga operationer, eftersom de är

inkomstbringande.

Oerhört allvarligt är att det inte finns något fungerande system för att

kontrollera kvaliteten på verksamheter som bedrivs uppsplittrat på ett otal

olika enheter inom vårdvalet.

När politikerna vill införa vårdval för kvinnosjukdomar kallar tjänstemän

nyckelpersoner med medicinsk kompetens till möte för att höra deras

synpunkter. Så gott som alla med medicinsk kompetens är emot att införa

vårdval inom benigna kvinnosjukdomar. De gynekologer som kallas till

dessa möten blir en sorts gisslan: det kommer att heta att man inhämtat

deras synpunkter, medan de politiker som fattar beslut i själva verket

struntat i dem. Så var det när vårdvalet inom mödravård infördes.

Mödrahälsovården bedrivs nu uppsplittrat på många små enheter privat

eller i primärvården.

Varje enhet ska ha en ansvarig läkare. Det fungerar bara på papperet.

Flera enheter har ansvariga läkare som saknar erforderlig kompetens inom

mödravård. Det ser vi på universitetssjukhuset bland annat genom att den

information gravida får om fosterdiagnostik numera är undermålig eller

saknas. Många gravida remitteras till sjukhusen för sådant som borde ha

skötts inom mödravården och till onödiga undersökningar. Det leder till en

ökad belastning på sjukhusen, som de inte har resurser för.

Politiker och tjänstemän som styr sjukvården tror att alla styrs av pengar,

att gynekologer som ser sin chans att tjäna pengar inom hälsovalet

automatiskt bedriver bra vård för att locka till sig patienter. Så är det inte.

Pengarna inom vårdvalet skapar inte entusiasm och engagemang,

nyfikenhet och forskning, utveckling och undervisning.

Sjukvården behöver eldsjälar som utvecklar, forskar, undervisar, inspirerar

och leder. Allt detta kvävs effektivt i ett pengastyrt vårdval.
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