Månad(s)brev från Mats O Karlsson oktober 2005

Borgerlig allians i landstinget – tveksam nytta, svag trovärdighet!

Enligt en artikel i UNT har de fyra borgerliga partierna bildat en allians i landstinget. De lär ha tillsatt fyra arbetsgrupper med sikte på valrörelsen nästa år och ett gemensamt program. Det ska bli intressant att följa detta men att döma av deras artikel kan inte förhoppningarna ställas särskilt högt.

De argumenterar enligt två linjer. Jag kan inte finna dem konsekventa eller trovärdiga utan snarast motsägelsefulla. De säger å ena sidan att ingen behöver vara rädd för ett regimskifte i landstinget. De ska inte rasera välfärden, de ska inte sänka skatten och de ska inte sälja ut vården till marknaden. Av detta måsta man väl dra slutsatsen att det är bra som det är och att de tänker fortsätta att driva den nuvarande socialdemokratiska politiken.

Å andra sidan anklagar de den nuvarande majoriteten för att vara trött, inte klara av att styra och för att det är en massa fel på landstingspolitiken. Alltså vill de tydligen göra en massa förändringar. Båda dessa strategier kan inte var möjliga att förena.

Min bedömning är att de efter mönster från riksplanet kommer att lägga sig så nära oss socialdemokrater som möjligt. De vet att inom sjukvården har vårt parti det högsta förtroendekapitalet. De har redan slutat att föreslå skattesänkningar, som moderaterna gjort alla tidigare år. Nu har plötsligt den nuvarande skattesatsen på 10:37 kr blivit den exakt rätta för alla partierna!  Moderaterna har också släppt sitt krav på att landstingen ska ersättas med försäkringsbolag.

Hur trovärdigt är nu detta? Kan ett parti som moderaterna som i alla år krävt skattesänkningar helt plötsligt förvandlas till några som värnar vårdens resurser? Som verkligen tycker att det är politikerna och inte marknaden som ska avgöra hur mycket och till vad resurserna ska användas. 

Alliansen skriver vackert om att ge patienterna makten över sjukvården. Men vad betyder det egentligen? Ska alla patienter bestämma vad de själva tycker att de ska ha för vård och hur mycket den ska få kosta? Är det inte läkare och annan medicinsk personal som beslutar om diagnos och behandling? För den som tänker efter vad den käcka parollen om patientmakt betyder, framstår det ganska klart att det innebär ett annat sjukvårdssystem. Patienter tycker nämligen inte lika. Sannolikt vill de flesta patienter enskilt ha mer resurser till just sin behandling. Och patientgrupper tycker oftast att just deras sjukdom har fått för lite uppmärksamhet, förståelse och resurser. 

Så länge sjukvården är solidariskt finansierad av skatter måste det finnas politiker som prioriterar bland alla de behov som finns. Som är beredda att följa hälso- och sjukvårdslagen som anger att de svårast sjuka först ska få vård. Demokratiskt styre är att föredra framför patientmakt om man vill ha en behovsstyrd vård på lika villkor.

En helt annan sak är att vården ska ske i samråd med och under aktiv medverkan av patienterna. Bemötandet ska vara gott och korrekt. Tillgängligheten ska vara god. 
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