
management” -johtamisajattelu. Hieman 
sarkastisesti Zaremba toteaa kyseisen 
johtamismallin tuottaneen lähinnä uusia 
titteleitä, kuten kompetenssivastaava 
ja prosessinomistaja. Ihan käytännön 
tasolle malli ei ilmeisesti ole onnistunut 
kurottamaan, sillä esimerkiksi mittavan 
työryhmätyöskentelyn jälkeen rinta-
syöpäepäilystä diagnoosiin kulunut 
keskimääräinen odotusaika ei lyhentynyt 
enempää kuin 46 vuorokaudesta 39:ään. 

Ennen DRG-perusteisen laskutuk-
sen käyttöönottoa kirurgi Åke Andren-
Sandberg arvioi sen mahdollisia riskejä. 
Esimerkiksi diagnoosia ja toimenpiteitä 
aletaan sovittaa hinnoittelun mukai-
sesti, potilaita kotiutetaan liian aikai-
sin, jolloin uusiutuneesta hoitojaksosta 
tulee erillisen laskun peruste. Lisäksi, 
sairaalahoito saattaa lisääntyä kalliim-
man hinnan vuoksi, hinnoittelua seuraa 
tarpeettomien hoitojen ja näytteenotto-
jen lisääntyminen, syövän ja vanhusten 
hoidosta tulee tappiollista, ja hinnoitte-
lu johtaa virheiden lisääntymiseen eikä 
vähentymiseen. 

Zaremba luettelee esimerkkejä DRG-
hinnoittelua seuranneista ongelmista. 
Hallandin sairaalassa potilaat muuttui-
vat ”sairaammiksi”, vaikka kliinisissä 
tilanteissa ei havaittu tästä viitteitä. 
Yhden diagnoosin sijaan potilaalle kirjat-
tiin yleensä kaksi, jolloin laskun hinta oli 
korkeampi. 

Pseudomarkkinoiden ”muka-yrityk-
set” tuottavat epätarkoituksenmukaista 
toimintaa, jotta ne saisivat ansaittua 
rahansa. Zaremban kysyttyä eräältä 
Landstingetin johtajalta järjestelmän 
mielekkyyttä, hän sai vastaukseksi, että 
”nyt työntekijät ainakin tietävät mistä 
heidän palkkansa tulee”. Ongelmallisinta 
hinnoittelussa on se, ettei hoidon tulos 

vaikuta DRG-perusteiseen suoritteeseen. 
Erilaiset muut kepit ja porkkanat joh-

tavat yksiköitten välisiin osaoptimoin-
teihin ja saavat lääkärit kilpailemaan 
keskenään hinnoittelun mukaisista kor-
vauksista. Kokonaisnäkemyksen ja -vas-
tuun puuttuessa vaikeahoitoiset potilaat 
ovat tappiollisia ja jäävät näin vähälle 
huomiolle. Myös muualta on esimerkke-
jä ohjaavien sanktioiden paradoksaali-
sista vaikutuksista. Britannian hallitus 
päätti sanktioida akuuttipoliklinikoita, 
joilla poliklinikalle saapumisesta kesti 
hoidon toteuttamiseen yli neljä tuntia. 
Seurauksena ambulanssien keskimääräi-
nen kuljetusaika kasvoi 15 minuutista yli 
tuntiin. Ambulanssihenkilökunnan siir-
tyminen uuteen valmiustilaan hoitoon 
toimittamisen jälkeen hidastui, koska 
poliklinikan sisäistä läpimenoaikaa piti 
lyhentää. Poliklinikalle kirjautuminen 
nimittäin hidastui, ja kynnykselle kertyi 
ambulansseja kuormittavaa jonoa. 

Ylilääkäri Magnus Lind kommentoi 
teoksessa uudistusten taustaa todeten, 
että aiemmassa hallintomallissa ei ollut 
mitään läpinäkyvyyttä ja käsitystä siitä, 
onko klinikkaa johdettu kustannustehok-
kaasti ja muutoinkin asianmukaisesti. 
Kovin monia vaihtoehtoja ei kuitenkaan 
tiedetty. DRG-perusteinen tilaaja–tuotta-
ja-malli unohti sen, että terveydenhuol-
lon keskiössä tulee olla potilaan hoidon 
eikä yksiköiden rahan ansaitsemisen. 
Ikään kuin ohjaamisen välttämättömyys 
olisi johtanut sellaisen jyrän kehittä-
miseen, jonka alle jää itse ohjaamisen 
legitimoiva potilas. Terveydenhuollossa 
käytetään kyllä toisten ihmisten rahaa, 
ja siksi läpinäkyvyys ja vastuullisuus 
ovat välttämättömiä. Mutta rahaa voi 
kuluttaa vastuullisesti vain tuottamalla 
terveyttä tai laadukasta hoivaa.

Viime aikoina on usein kuultu ker-
tomuksia Ruotsin terveydenhuol-
lon erinomaisesta toimivuudesta. 

Socialstyrelsenin verkkosivuilta saa posi-
tiivisen kuvan, jossa epäilemättä on aina-
kin jotain perää. Leikkausjonot ovat kuu-
lopuheiden mukaan kadonneet. Tarinalle 
on kuitenkin olemassa toinenkin versio. 
Maciej Zaremban palkitussa Patientens 
Pris -teoksessa piirtyy varsin synkkä kuva, 
jota on vaikea sovittaa yhteen järjestel-
män positiivisen maineen kanssa.

Ruotsin terveydenhuollon hallinto 
toteuttaa Euroopassa laajalle levinnyttä 
Cristopher Hoodin vuonna 1991 luomaa 
”New Public Management” -ideaa, jolla 
pyritään modernisoimaan ja tehosta-
maan julkista hallintoa. Mallin keskeinen 
hypoteesi on markkinaorientoituneen 
julkisen hallinnon parantama kustan-
nustehokkuus ilman kielteisiä haittavai-
kutuksia toiminnoille. Hollannin julkista 
hallintoa pidetään nykyään New Public 
Managementin onnistuneena mallina. 
Rotterdamin yliopiston professorin W.J. 
Kickertin tutkimusten mukaan malli 
on tuonut selkeää etua, mutta kaikki 
positiiviset muutokset eivät kuitenkaan 
ole yksinomaan uuden hallintomallin 
seurauksia. Samaan aikaan on nimittäin 
toteutettu monimuotoisia kansallisia ja 
paikallisia uudistuksia.

Ruotsissa on mallin myötä ajettu läpi 
mm. DRG-perusteinen laskutus ja ”lean 
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