
Hej 
Här kommer en insändare: 
 
”Ena politiska sidan i staten säger handla mer offentligt. Att köpa mer än vad vi tjänar 
binder ris åt rygg säger den andra sidan av politiken i staten. Här kommer ett tips. 
Tillför sjukvården 4000 arbetstillfällen fram till 2015. Hälften sysslar med att 
digitalisera allt som har hänt inom sjukvården, vår medicinska historia, och hälften 
tillförs för att digitalisera nuet och framåt i tiden. Det ger en total kostnad över 5 år 
men vi behöver inte betala mer än varje års kostnad. Det är en investering i 
sjukvården och vår rätt som medborgare att få rättmätig och säker 
sjukvårdsbehandling. Dessutom kommer sjukvården att leverera tio, hundra eller 
tusenfalt tillbaka på denna investering. Ytterligare 4000 st sjukvårdsanställda med 
350000 kr om året kostar 1,4 MDR kr minus (150 000 kr gånger 4000 st anställda) 
600 MKR i skatteintäkter per år. Den totala kostnaden blir omkring 800 MKR per år. 
(Att anställa 8000 över samma period blir nettokostnaden 1,6 MDR) 
 
Likaså att starta upp en ”Sjukvårdens Haverikommission” för att inom all omvårdnad 
sjukvården, äldrevård, socialvård osv. ta hand om alla olyckor, missuppfattningsfel, 
missförstånd, mänskliga fel, doceringsfel, maskinfel etc. etc. Sjukvårdens 
Haverikommission skulle likt flygets haverikommission studera, registrera, analysera 
och dra slutsatser om haverier. Av statistiken som kommer ur kommissionen  kan 
man ge råd och arbeta på ett förebyggande sätt. I vissa fall kommer det att krävas att 
direkta förändringar inom sjukvården görs. När åtgärder krävs gäller vid vite och 
återbesök inom 1 månad för kommissionen för att se det nya arbetssättet, visa på det 
nya regler som infogats eller att kräva rättsliga åtgärder där åtgärder ej genomförts.” 
 
I en gp finns på sista sidan debatt. Där förespråkades det att 150 MDR behöver 
tillföras kommunerna under parollen ”Rusta offentliga sektorn innan det är för sent”. 
Det är aldrig bra att bara tillföra medel utan specificerat motkrav då finns risk att 
overhead, byråkrati och liknande organisatoriskt bara sväller utan att få mer gjort.  
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