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Nar fakta stor
var blanka teori
Som ung advokat representerade blivande presi
denten John Adams de brittiska soldater som skjutit
ihjaJ. fern civila i vad sam kom att kallas massakern
i Boston. I sill fOrsvar gjorde han ell papekande som
blivit beromt: "Facts are stubborn things" - fakta ar
envisa ting. Fortsattningen lyder: "Vad vi an har fOr
oDskningar euer bojelser, vad vara kanslor an sager
ass, sa fOrandrar de inte fakta eller evidens."
Sa ar det. Just som vi finputsar var stromlinje
formade forkJaring dyker ett storande undantag upp,
sam iDte bryr sig am att vi verkligen alskar var
blanka teori.
Jag kom all tanka pa Adams nar jag sail och tittade
pa agarbilden fOr sjukvard i USA. I Sverige tycks
somliga tro att amerikanska sjukhus
(utanfOr de rika upptagningsomra
dena, dar brostimplantat och fell
I Sverige tycks
sugning tjanar storkovan 111 agarna...)
ar krigszoner dar fattiga utan kredit somliga tro att
kort moras i grind. De sam kommer
in behandlas pa lopande band, rakne amerikanska
verk och st1irnpelkJocka bestammer sjukhus ar
prioriteringarna.
I sjillva verket ar kvaliteten ypperlig krigszoner dar
fran det svarta gettot i Kalamazoo till fattiga utan
rikemansenkJaven Beverly Hills. Jag
kreditkort
bar varit patient pa bada sorters sjuk
hus och kan lagga min erfarenhet till motas i grind.
den statistik som stader ett sadant
pastaende. (Problemen med sjukfor
s1ikringssystemet ar nagot helt annat.)

Folk med tina teorier forsOker anvanda sjukvArden
i USA sam argument fOr sina pAstaenden. I Sverige
finns seriosa entreprenorer sam vill salja sjukvArd
utanfor det offentligas doman. Motstandarna grans
kar da sina tearier och finner aU privat sjukvard iDte
kan fungera pa ell vardigt satt.
Men fakta ar envisa ting. I USA ges 8S procent
av sjukvarden av privatagda inrattningar och de
satsar lika garna resurser och engagemang pa fattiga
Medicaid-patienter med dyra akommor sam pa rika
gubbar med haravfalI.
Agarbilden i USA ar inte ideologiskt renIarig at
nagot hall. Det ar inte marknaden som entydigt drivit
fram de jamlika och viilskotta sjukhusen. 8S procent
av sjukvArden ges av inrattningar som inte drivs med
vinstsyfte. Forutom de 15 procent sam ags av det
offentliga star privatagda sjukhus och vardcentraler
som enligt sin konstruktion inte far drivas i vinst
syfte fOr 70 procent. Bara IS procent av sjukvarden
i USA ags av vinstdrivande foretag - knappt hillften
av vad det ar i Stockholm.
Kan man dra nagra slutsatser? Ja, fOr det forsta att det
inte tycks finnas goda skill fOr all sjukvard maste agas
av staten. For det andra, att det inte tycks vara ett
vasentIigt problem all sjukhus ags av det offentliga.
I USA ar de lika bra som privatagda sjukhus. Dock
ligger det nara till hands all de offentligt agda sjuk
husen i USA tjmar pa sin privatagda omgivning, pa
samma satt sam kommuDala skolor med friskolor
i narheten ar battre an kommunala skalor i omdden
utan friskolor. Antagligen hade det varit samre om
85 procent av sjukvarden i USA hade varit offentlig;
mindre mangfald, rarre fOrsok all finna fiffiga 105
ningar.
For det tredje, vinstdrivande sjukhus ar en funge
rande agandeform. De 15 procenten i USA sam drivs
i vinstsyfte ar varken samce eIler ondare an resteD.
Dch, till sist, att den envisa och myllrande verklig
heten erbjuder undantag at alIa vackert uttlinkta
tearier oeh onskedrammar.

