
det har gått tre decennier. Frekvensen är
högre både jämfört med den hos svenska
kvinnor och den bland kvinnor i det land
de en gång kom ifrån. 

I underlaget ingår kvinnor födda i
Finland, Östeuropa samt länder utanför
Europa.

– Invandrarkvinnor är i det här sam-
manhanget en utsatt och bortglömd
grupp, säger Jan Sundquist. De arbetar
ofta mycket hårt, många dubbelarbetar,
kanske för att kunna återvända till det
land de kom ifrån. 

– Bara det faktum att 40 procent av
finska och sydeuropeiska kvinnor i vis-
sa områden som besöker en doktor be-
höver tolk visar att de är dåligt integre-
rade i samhället. De flesta av dessa kom
till Sverige på 1960- och 70-talet.

Sedan den 1 januari i år ska all hälso-
och sjukvård för flyktingar tas över av
primärvården. Det ställer, menar Jan

Sundquist, allt högre krav på fortbild-
ning, inte bara av vårdpersonal utan
också av dem som arbetar inom social-
tjänsten och försäkringskassan.  

Okända symtombilder
– Mycket inom migrationsmedicinen

har symtombilder som inte är så kända
inom medicinen, och som kräver mycket
utredning för att kunna behandlas.

– Hälsan påverkas av ärftlighet, och
av den sociala bakgrunden med utbild-
ning och social klasstillhörighet. Den
sociala biten bryts helt upp då de flyr,
kanske från ett krig i sitt hemland. I Sve-
rige upplever de en stark identitetsför-
ändring och förlorar en stor del av kon-
trollen över sitt eget liv. Kunskapen om
vilka hälsoeffekter sådana förändringar
kan leda till vet man idag väldigt lite
om, säger Jan Sundquist.

Han tror att andelen utlandsfödda

kommer att öka, och att det även blir allt
vanligare med kortvariga migrationsrö-
relser genom besök i hemlandet, besök
av släktingar i exil i andra länder etc.

Det kan leda till mer komplexa me-
dicinska problem än vad som gäller
idag. 

Jan Sundquist har nu bjudits in till
Stanford University i USA för att under
två år studera skillnader i hjärt- och kärl-
sjukdomar mellan tre befolkningsgrup-
per: vita kvinnor, svarta kvinnor och
kvinnor av mexikanskt ursprung, samt-
liga med låg socioekonomisk tillhörig-
het. 5 000 kvinnor ska ingå i studien.

– I USA har migrationsforskning
blivit ett prioriterat område. Syftet med
min studie är att bl a försöka skapa mo-
deller för riktade preventiva åtgärder
mot utsatta etniska och sociala grupper,
både i Sverige och i USA.

Peter Örn
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Underläkarnas fullmäktigemöte:

Ökad chans till högre lön 
med fler vårdproducenter
Fler vårdproducenter – ut-

över landstingen – ökar möjlig-
heterna till högre lön och bättre
arbetsmiljö, men  utesluter inte
ett fortsatt offentligt finansie-
ringsansvar. 

Det konstaterades vid årets
fullmäktigemöte med Sveriges
yngre läkares förening, Sylf.

En av Sylfs arbetsuppgifter det kom-
mande året är att verka för alternativa
vårdproducenter. Men diskussionen vid
mötet visade att verksamhetsberättel-
sens uttryck »Sylf skall verka för alter-
nativa arbetsgivare inom vårdsektorn»
hade uppfattats på olika sätt inom Sylf
lokalt.

»En politisk fråga»
Sylf-Värmland genom John Wid-

ström ansåg att frågan var av mer politisk
än facklig karaktär, och att den skissera-
de utvecklingen inte säkert skulle gynna
patienterna, utan tvärtom kunde skynda
på utvecklingen i riktning mot en segre-
gerad sjukvård med A- och B-lag.

Men andra gjorde inlägg till förmån
för styrelsens skrivning, och framhöll
bl a att Sylf självklart måste kunna ta
ställning i frågor där även de politiska
partierna har en uppfattning. 

Per Johansson, styrelseledamot, för-
klarade att avsikten med skrivningen
var att uttrycka Sylfs uppfattning att an-
svaret för sjukvårdens produktion och

finansiering bör skiljas åt. Detta skulle
även, utöver de rent fackliga aspekter-
na, kunna ge en effektivare sjukvård.
Avsikten var inte marknadsliberalism
eller amerikaniserad sjukvård. Exem-
pel från Danmark och Finland visar att
det kan fungera väl. 

Från styrelsen framhölls också att en
differentiering i producentledet på sikt
kan ge ökad kvalitet i vården genom att
patienterna tar med sig sina pengar till
den vårdproducent som utför arbetet
bäst.

Mattias Hällje, Sylfs ordförande,
förklarade att alla ska kunna samlas un-
der strategin och att den inte innebär nå-
gon ideologistämpel.

Sylf-Värmland begärde dock, med
instämmande inlägg från Dalarna och
underskrift av yrkandet från Kristian-
stad och Västerbotten, ett förtydligande
av att-satsen genom tillägget: »Alterna-
tiva arbetsgivare utesluter inte ett fort-
satt offentligt finansieringsansvar.»

Sedan Mattias Hällje förklarat att
styrelsen inte hade något att invända
mot ett sådant tillägg blev det också
fullmäktiges beslut. 

Utbildning utan åldersgräns
Sylf ska arbeta mot åldersgräns för

antagning till läkarutbildningen. En så-
dan gräns är diskriminerande. Det blev
ståndpunkten efter mötets längsta dis-
kussion i en enskild fråga. 

Läkarförbundets centralstyrelse har
antagit ett förslag till nytt utbildnings-

politiskt program, där det bl a föreslås
en åldersgräns vid 35 år för antagning
till läkarutbildningen. 

Detta hade Sylfs styrelse inte motsatt
sig, men fullmäktigemötet tyckte annat
med motiveringen att all form av diskri-
minering är förkastlig och ska motverkas. 

Gunilla Gunnarsson, vice ordförande
i Läkarförbundet, informerade om tan-
karna bakom förslaget. Bl a kan äldre
studerande få problem när de ska ut i AT
och ST. Det kan också vara samhällseko-
nomiskt tveksamt att utbilda någon som
bara kommer att ha några få år till pen-
sion, särskilt som den framtida pensions-
ålderna kanske kommer att sänkas.

Frågan ska behandlas på nytt i Lä-
karförbundets centralstyrelse. Försla-
get om 35-årsgräns stöds i den interna
behandlingen av 18 remissinstanser, 21
har inte kommenterat och åtta är emot. 

Gästtalare från Socialstyrelsen
I övrigt diskuterades bl a det indivi-

duella lönesystemet, arbetsmarknaden
med Norge som alternativ i dagsläget
och befarad specialistbrist i en nära
framtid samt ST-kurserna, där i ett in-
lägg oro uttrycktes för hur det går med
opartiskheten vid ökad andel industri-
sponsrad utbildning.

Överdirektör Nina Rehnqvist redo-
gjorde som inbjuden gästtalare för So-
cialstyrelsens föreskrift om kvalitets-
system i sjukvården som trädde i kraft
den 1 januari 1997.

Jan Lind


