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randår», vilket skulle tjäna samma syf-
te som »individuellt program».

Rätten att gå på riksgymnasium
I FUNKIS-utredningen diskuteras

också möjligheten att avskaffa rörelse-
hindrade elevers lagstadgade rätt att
söka till riksgymnasium. Där framhålls
dock också (sidan 241) det ökade beho-
vet av utbildning i funktionshinder och
därtill anpassad pedagogik för lärare
samt att »habiliteringen för ungdomar

är mindre väl utbyggd». Det vore önsk-
värt att man såg till att kunskapen och
beredskapen för integrering av även
svårt rörelsehindrade elever byggdes ut
innan man tog bort den lagstadgade rät-
ten att söka till riksgymnasium med
speciell RH-anpassad undervisning,
vilka för närvarande finns på fyra orter
i Sverige. 

Rätten att gå på riksgymnasium bör
grundas på graden och arten av handi-
kapp samt hur bra skolgång hemkom-

munen kan erbjuda. Här bör också vä-
gas in möjligheten att i anslutning till
riksgymnasier bo på elevhem, vilket
kan eliminera de långa dagliga resor
som kan bli aktuella på hemorten. På
elevhemmet och riksgymnasiet ges
också möjligheten att just i tonåren få
uppleva att man inte är ensam i världen
med sitt handikapp. Beslutet får ej vara
avhängigt av hemkommunens ekonomi
eller godtycke. 

Referenser
1. SOU 1998: 66. FUNKIS – funktionshindra-

de elever i skolan. Stockholm: Utbildnings-
departementet, 1998. 

2. Lundberg Å, Ovenfors CO, Saltin B. Effect
of physical training on schoolchildren with
cerebral palsy. Acta Paediatrica Scandina-
vica 1967; 56: 182-8.

3. Ekblom B, Lundberg Å. Effect of physical
training on adolescents with severe motor
handicaps. Acta Paediatrica Scandinavica
1968; 57:17-23.

4. Aspén M, Bergenholz K, Lundblad M,
Lundberg Å, Dahl L, Gibo B. Effekten av
cykelergometerarbete och cirkelträning på
arbetsförmågan hos rörelsehindrade ungdo-
mar. Sjukgymnasten 1976; 11: 13-16.

5. Lundberg Å, Löfström L. Idrott för barn
med rörelsehinder – bättre samverkan i sko-
lan krävs. Läkartidningen 1983; 80: 3270-4.

6. Lundberg Å. Longitudinal study of physical
working capacity of young people with
spastic cerebaral palsy. Dev Med Child
Neurol 1984; 26: 328-34.

Förslag till förbättring av rörelsehindrade elevers skolgång 

• Öka den normala studietiden med ett år per stadium för RH-klasser i
grundskolan. 

• Elever som varit integrerade i vanliga klasser under sin grundskoletid, bör
få tillträde till gymnasiets individuella program, även om de inte fått erforder-
liga betyg från grundskolan, alternativt få komplettera sina kunskaper med ett
eller flera preparandår.

• Bevara rörelsehindrade elevers rätt att söka till riksgymnasium. 
• Utveckla system för samverkan mellan sjukgymnaster och idrottslärare för

att bygga upp de rörelsehindrade elevernas kondition. 
• Utnyttja även raster och badmöjligheter för att förbättra rekreation och

kondition! 
• Arrangera fortbildningskurser för pedagoger, idrottslärare, behandlings-

personal och elevhälsovårdspersonal om bästa möjliga omhändertagande av rö-
relsehindrade elever. Dessa lämpligen högskoleanknutna kurser bör byggas
upp vid specialskolor för rörelsehindrade elever i både grundskola och gymna-
sium, och gärna kombineras med forskningsinsatser.

Läkartidningen har under se-
nare år genomgått en beröm-
värd förändring. Ambitionen att
förutom de rent medicinska ar-
tiklarna ge ökat utrymme för
konst, litteratur, etik, historia
och biografiska bidrag svarar

fint mot behovet av humanistisk
breddning hos läkaren i vår tid. 

I det sammanhanget kan man
peka på den historiska genom-
gång av turerna runt den s k
Sjukronorsreformen som  nyli-
gen publicerats (Läkartidningen
50/99, sidorna 5656-74.) 

Det måste vara av stor betydelse att
de unga läkarna, som just nu upplever
en ganska frustrerande yrkestillvaro
och famlar efter förändrade arbetsvill-
kor, får vetskap om vad som hände år
l970 och varför. Att »det gamla» ersätt-
ningssystemet innehöll så mycket orätt-
visor och födde så mycket för läkarkå-
ren blamerande fiffel och båg tror jag är
överraskande för att inte säga chocke-

rande för många av våra unga kolleger.
Måhända  kommer en del läsare att stäl-
la sig frågan varför Läkarförbundet inte
tidigare på eget initiativ försökte kom-
ma tillrätta med de problem som man
förvisso länge varit medveten om.

Lättvindig lägesbeskrivning
I samma nummer av Läkartidningen

som innehåller översikten om Sjukro-
norsreformens genomförande (50/99)
finns också en ledare (sidan 5593), sig-
nerad Göran Medén-Britth, ledamot av
Läkarförbundets centralstyrelse. 

Vi är många som känt förvåning över
det lättvindiga sätt på vilket kollega
Medén-Britth beskriver orsakerna till
dagens problem inom sjukvården. Efter
att ha ägnat mer än hälften av text-
utrymmet åt en korrekt och insiktsfull
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redovisning av de före år l970 rådande
bristerna i ersättningssystemet tillfogar
han några kortfattade och beskäftiga på-
ståenden om varför det ser ut som det
gör idag. 

En ledarskribent har ett begränsat ut-
rymme till sitt förfogande. Man måste
komprimera innehållet. Javisst, men
den synnerligen komplexa orsaksked-
jan bakom dagens problembild får inte
förenklas på det sätt som här skett. Le-
daren föder onekligen frågor.

Arbetströtthet fanns då också
»Någon arbetströtthet och utbränd-

het förekom inte då – lika litet som un-
der den korta tid 1994 Husläkarlagen
gällde», skriver GMB. För den, som är
medveten om de starkt skiftande attity-
derna till Husläkarlagen runt om i lan-
det hos kolleger, tjänstemän och politi-
ker – se bl a den mångåriga diskussio-
nen i Läkartidningen – representerar
påståendet inte en allmän uppfattning.
Samma sak gäller påståendet att arbets-
trötthet var ett okänt fenomen före
1970. Inte var det så! 

Effekten på åter- och nybesök 
»Eftersom avtalad lön utbetalades

oavsett sjukvårdsproduktion uppkom
en kraftig överkapacitet inom den stän-
digt växande läkarkåren» heter det vi-
dare. Man frågar sig hur stor procent av

landets
doktorer
som efter
reformen
upplevde
överkapa-
citet, och i
så fall vil-
ka. Det är
sant att an-
talet åter-
besök på
vissa mot-
tagningar
plötsligt
decimera-
des på ett
snarast ge-
nant sätt
och, observera, utan nackdel för aktuel-
la patienter, men härigenom gavs ju i
stället utrymme att minska väntelistan
för nybesök.

Många välkomnade reformen
Vidare försvinner i GMBs översikt

alla kolleger som mottog reformen med
glädje. I det nya lönesystemet fanns ju
alldeles uppenbart en mer korrekt för-
delningsprincip än tidigare. Vi var ock-
så många som uppskattade att nu slippa
pengahantering i samband med patient-
arbetet. 

Ledaren rymmer också, medvetet
eller omedvetet, ett angrepp på alla kol-
leger och naturligtvis även andra sk ar-
betstagare i vårt samhälle, som får sin
inkomst via en fast lön. Man kan få in-
trycket att människor i ett sådant system
inte gör sitt bästa. Sk smitare finns
inom alla arbetsområden. De är procen-
tuellt sett inte många och blir färre och
färre ju högre stimuleringsgraden är i
yrket. I läkarkåren är sådana »fåglar»
säkert sällsynta. Att sedan vi männi-
skor, även om vi gör vårt allra bästa,
har varierande prestationsförmåga är en
helt annan sak. Skillnader i ekonomisk
ersättning i sådana lägen måste balanse-
ras med stor försiktighet.

Nu, 30 år efter Sjukronorsreformens
genomförande får densamma plötsligt
bära huvudskulden för dagens problem
i den svenska sjukvåden. Det är en upp-
fattning som torgförs inte bara i GMBs
ledare utan också i många andra inlägg
i diskussionen. Vi vill opponera oss mot
ett sådant synsätt. Det är ett alldeles för
enkelt förklaringssätt som kan föra till
felaktiga åtgärder i framtiden.

Orsaker till dagens problem
Rent allmänt visar utvecklingen i det

västerländska samhället på ökande ten-
denser till nedslitning och utbrändhet

hos människan i produktionen. Förhål-
landet påtalas nu ofta i massmedia. Är
det inte sannolikt att det ständigt ökade
kravet på effektivisering, högre och
högre varvtal – det skall kosta mindre
att producera – successivt fört fram till
dagens problemsituation? Människan
är ju ingen maskin som många tycks tro. 

Sjukvården har givetvis också drab-
bats inte minst mot bakgrunden av den
ekonomiska åtstramningen i de offent-
liga utgifterna som varit ett signum för
senaste årtiondet. Med årliga budget-
underskott följer ofta kortsiktiga och
orealistiska organisationsförändringar,
som i många fall i stället medfört ökan-
de kostnader och sämre arbetsvillkor
för sjukvårdspersonal av alla kategorier. 

Det finns redan många exempel här-
på. Känslan av bristande ansvar och
möjlighet att själv påverka sin arbets-
situation – en vetenskapligt belagt tung
faktor för vantrivsel på arbetet – har
hela tiden växt. En flod av pålagor som
konsumerar läkartid, vilket myndighe-
ter och huvudmän effektivt tycks för-
tränga, minskar utrymmet för patientar-
betet. 

Lägger man därtill en ständigt ökan-
de medicinsk kunskapsmassa, som
komplicerat och förstorat arbetet runt
varje patient, så är det inte egendomligt
att bilden ser ut som den gör. Den unga
läkarens krav på utrymme för sitt socia-
la liv utanför arbetet jämfört med »förr
i tiden» är också en faktor som måste
beaktas. 

För låg inkomst i ett »ineffektivt»
lönesystem dominerar inte som orsak
till det läkarmissnöje som bubblar fram
idag. Det finns skäl att hålla detta i min-
net. Därmed inte sagt att inte föränd-
ringar är önskvärda. Alla system måste
undergå förnyelse för att kunna svara
mot en ny tids behov och önskemål. •
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’’ Nu, 30 år efter Sjukro-
norsreformens genomfö-
rande får densamma plöts-
ligt bära huvudskulden för
dagens problem i den
svenska sjukvåden. Det är
en uppfattning som torgförs
inte bara i GMBs ledare
utan också i många andra
inlägg i diskussionen. Vi
vill opponera oss mot ett
sådant synsätt. Det är ett
alldeles för enkelt förklar-
ingssätt som kan föra till
felaktiga åtgärder i framti-
den.’’


