
– Vi tycker att det är rimligt med
nationell vårdgaranti, men
grundbulten är ett utjämnings-
system mellan regioner som väx-
er och de som inte gör det.

Det sa Göran Persson när han i
förra veckan talade på Lands-
tingsförbundets kongress.

❙ ❙ Statsministern inledde sitt långa anfö-
rande med att prata fotboll, Sverige hade

samma morgon tagit sig vidare till åtton-
delsfinal i VM. Men sedan blev det all-
varligare. Han hann med både integra-
tionspolitik, EMU och långtidsjukskriv-
ningar innan ämnet blev vårdgaranti.

Göran Persson hävdade att en natio-
nell vårdgaranti kräver ett gemensamt
ansvarstagande och att förutsättningen
är ett utjämningssystem, sedan må man
tycka att det är rättvist eller orättvist.

– Alla människor i Sverige har rätt till
samma kvalitet i vård skola och om-
sorg och då krävs ett utjämningssy-
stem. Vågar man inte stå för det utan
menar att de fattigaste kommunerna
måste stå för sin egen skatteutjämning
då kan man inte tala om en nationell
vårdgaranti.

Flera gånger upprepade också Gö-
ran Persson, med tydlig adress till
Stockholmspolitikerna, att alla lands-
ting måste kunna redovisa en ekono-
mi i balans, annars kan vi glömma en
nationell vårdgaranti. Landstingsled-
ningar som inte klarar att sköta sin
ekonomi har, enligt statsministern,
heller inte en chans att försvara sin
personal på en arbetsmarknad. Men
han poängterade också att privata al-
ternativ inte utgör någon garanti för
förbättrade lönevillkor: »Se bara på
detaljhandeln.« 

Beträffande privata vårdgivare sa
Göran Persson att han inte känner
sig särkilt ängslig för några vård-

centraler eller vårdhem här och där, men
att gränsen går vid de stora sjukhusen.

– Dem har vi byggt upp tillsammans
och dem säljer vi inte ut. Vill Skandia
driva sjukhus så får de bygga upp egna. 

Göran Person uttryckte sig däremot
mycket positivt om nonprofit-företag, i
stället för aktiebolag, och tog som exem-
pel Ersta sjukhus i Stockholm, en ideell
förening som drivs på kristen grund.

Och han sade att om lagstiftningen på
något sätt gör det svårt att driva nonpro-
fit-företag så måste lagen ses över.

Sara Hedbäck

sara.hedback@lakartidningen.se
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Aktuellt och reportage

Debatt om framtidens sjukvård
Personalens ställning i den svens-
ka hälso- och sjukvården måste
stärkas. Likaså patienternas. Det
sade Landstingsförbundets ord-
förande Lars Isakson (s) när han
inledde kongressens allmänpoli-
tiska debatt på temat framtidens
hälso- och sjukvård.

❙ ❙ Lars Isaksson tog också upp den natio-
nella handlingsplanen och sade att det nu
går att skapa en ansvarsfull vårdgaranti
värd namnet med handlingsplanen som
grund. Han talade om resurser, men sade
att ekonomin inte är allt utan att vårdens
funktionssätt också måste ses över. Fokus
måste riktas mot utveckling av rutiner,
förändring av arbetssätt och organisation.

Den politiska debatten på Landstings-
förbundets kongress uppehöll sig länge
kring en nationell vårdgaranti. Kristde-
mokraterna krävde dessutom en värdig-

hetsgaranti i vården. Folkpartiet satte
upp ett varningens finger för att en natio-
nell vårdgaranti riskerar att endast bli en
resegaranti om inte landstingen förser
sig mer fler vårdgivare, det vill säga pri-
vata alternativ till den offentliga vården

Även vänsterpartiet uttryckte sig po-
sitivt till en nationell vårdgaranti men
menade att först måste de stora frågorna
runt personalförsörjning, ekonomi och
prioriteringar lösas. Debatten som vara-
de i flera timmar tenderade att ideligen
hamna i Stockholm och framför allt
landstingets ekonomi. När Anna Berger
Kettner (s), landstingsråd från Stock-
holms läns landsting tillslut i en replik
till det moderata landstingsrådet Folke
Schött föreslog att de skulle föra debat-
ten om sitt landsting på hemmaplan ap-
plåderade kongressen. 

Sara Hedbäck

Större satsning
på folkhälsan
❙ ❙ Landstingsförbundet ska uppvakta re-
geringen med målet att öka de reella re-
surstillskotten till hälso- och sjukvården
under kommande mandatperiod. 

Det beslutade Landstingsförbundets
kongress då man biföll en motion från
kristdemokraterna. I motionen hänvisas
till siffror från Landstingsförbundets
skrift »Landstingens ekonomi« från de-
cember 2001, som pekar på att lands-
tingens reella resurser minskade med 8
procent under perioden 1993 till 1997.
Motionärerna anser att vårdens ekono-
miska resurser måste stärkas både på
kort och lång sikt och räknar med att
kommuner och landsting skulle behöva
25 till 30 miljarder kronor extra. Den
långsiktiga finansieringen kommer
främst an på ökad ekonomisk tillväxt
samt till exempel fortsatt satsning på
folkhälsoarbete för att minska sjukskriv-
ningarna. 

Kongressen biföll även en motion om
att stärka folkhälsovetenskapens ställ-
ning. Bland annat ska styrelsen verka för
ökade resurser till folkhälsovetenskap-
lig forskning samt ökat utrymme för
folkhälsovetenskap och folkhälsofrågor
i såväl gymnasieskolan som på högsko-
lenivå.

Kongressen beslutade också att
Landstingsförbundet ska verka för en
nationell vårdgaranti som ska skrivas in
i den så kallade Dagmaröverenskom-
melsen för ett enhetligt och successivt
införande i hela landet.

Sara Hedbäck

Göran Persson och Landstingsförbundets
ordförande Lars Isaksson.
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»Utan utjämningssystem
ingen nationell vårdgaranti« 


