
Legitimerade sjukgymnasters
riksförbund, LSR, vill att sjuk-
gymnaster ska få rätt att skriva
sjukintyg, och att detta införs på
försök i Jönköpings och Örebro
län. Rätten skulle begränsas till
rörelse- och stödjeorganen. I för-
ra veckan uppvaktade LSR ar-
betslivsminister Hans Karlsson i
frågan.

❙ ❙ – Det här skulle vara vårt sätt att avlas-
ta läkarkåren när vi vet att sjukskriv-
ningarna är ett stort problem för oss alla.
Vi är oroliga över att rehabiliteringspro-
cessen sällan påbörjas i tid, säger för-
bundets ordförande Raija Tyni-Lenné.

LSR vill också att en rehabiliterings-
försäkring införs.

Raija Tyni-Lenné hänvisar till att fle-
ra undersökningar 2002 visat att många
individer går sjukskrivna i onödan på
grund av bristande rehabilitering och att
rehabiliteringsbehoven inte utreds.
Raija Tyni-Lenné hävdar att en ökad
medverkan av sjukgymnaster skulle un-
derlätta möjligheterna till deltidssjuk-
skrivning eftersom sjukgymnaster foku-
serar mycket på det friska hos individen.

Hon anser också att lä-
karkåren tidigare och i
större utsträckning än
idag bör hänvisa pati-
enter till sjukgymnast. 

»Fel att få skriva intyg«
Läkarförbundets ord-
förande, Bernhard
Grewin, ger henne
delvis rätt:

– Vår uppgift är att
ställa diagnos och be-
sluta om terapi. Vi kan
i många fall säkert ut-
nyttja sjukgymnaster-
na mer än vad vi gör
idag.

Men att ge sjuk-
gymnasterna rätt att
skriva intyg vore fel, enligt Läkarför-
bundet.

– Den medicinska kunskap som legi-
timerade läkare har är den rätta och nöd-
vändigt breda kunskap som behövs för
att göra medicinska bedömningar för att
skriva intyg och underlag till försäk-
ringskassan, säger ordförande Bernhard
Grewin.

Däremot ska läkarna använda sig av
sjukgymnasternas kompetens när de
skriver intyg, säger han.

Vårdförbundet stöder förslaget att ge
sjukgymnasterna rätt att skriva sjukin-
tyg.

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se
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Aktuellt och reportage

Sjukgymnaster vill skriva sjukintyg

Legitimerade sjukgymnasters riksförbund vill att
sjukgymnaster ska få rätt att skriva sjukintyg. Förslaget får
stöd av Vårdförbundet, men inte av Läkarförbundet.
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Svårt engagera lokalföreningar inför valet
Trots centralt stöd deltog loka-
föreningarna mycket sparsamt i
opinionsbildningen inför valet i
höstas. Nu ifrågasätter informa-
tionschefen om förbundets resur-
ser verkligen ska användas för
att motivera till lokal opinions-
bildning. 

❙ ❙ God vård kräver mer resurser. Det var
budskapet i Läkarförbundets kampanj
inför valet 2002. Enligt Läkarförbundets
informationschef Elisabeth Frostell rön-
te kampanjen såväl uppmärksamhet som
uppskattning bland allmänheten. 

I en enkätundersökning som förbun-
det gjort bland lokalföreningarnas ord-
förande visar det sig att dessa också är
mycket positiva till kampanjens bud-
skap och form. 

Frilansjournalist till förfogande
I Läkarförbundets opinionsbildningsar-
bete ingick även andra aktiviteter. Tan-
ken var att lokalföreningsordförandena
skulle ge sig in i debatten lokalt och re-
gionalt. För detta ändamål hade Läkar-
förbundet ställt en frilansjournalist till
förfogande som konsult vid författande

av debattartiklar och inlägg. Dessutom
fick lokalföreningsordförande tillgång
till en gemensam projektplats på Internet
med möjligheter till diskussion och ut-
byte av information.

»Inte har tid«
I enkäten uppger hälften att de inte be-
sökte projektplatsen och endast två av
tjugotvå tog hjälp av frilansjournalisten.
Detta trots att alla instämmer helt eller
delvis i att lokalföreningarna ska ansva-

ra för den lokala opinionsbildningen. 
Elisabeth Frostell tror att viljan myc-

ket väl kan finnas, men att lokalför-
eningsordförandena helt enkelt inte har
tid för opinionsbildningsarbete.

– Alla är jätteupptagna och har van-
sinnigt mycket att göra. Det kanske inte
går att lägga ut sådant här arbete lokalt?

Förutom att nästan hälften av de till-
frågade instämmer helt eller delvis i att
de har haft mer kontakter än vanligt med
medier inför valet är det svårt att ifrån
enkäten bedöma i hur stor utsträckning
lokalföreningarna deltagit i opinions-
bildningsarbetet hemmavid. Någon upp-
ger till exempel att lokalföreningsmed-
lemmarna »skrev inlägg så att det räck-
te« apropå varför inte frilansjournalisten
utnyttjades. Någon beskriver projekt-
platsen på Internet som ett direktiv 
ovanifrån. 

Alla är emellertid överens om att Lä-
karförbundet tydligt ska markera sina
åsikter, och mer än hälften anser att
vårdfrågor inte fick tillräckligt med ut-
rymme i medierna inför valet. 

Sara Hedbäck

sara.hedback@lakartidningen.se

Läkarförbundets
kampanj inför
valet 2002.
Kampanjen
väckte
uppskattning
bland
allmänheten,
men det var svårt
att engagera
lokalföreningarna
i debatten.


