
Protesterna från läkarna i Norr-
botten var förgäves. BB i Kiruna
ska öppna, och det kan bli i privat
regi för att lösa de svåra rekryte-
ringsfrågorna.

❙ ❙ Landstingsfullmäktiges beslut togs
med stor majoritet och är det senaste ka-
pitlet i den bittra kampen om makten och
födslarna i Norrbotten.

Under våren har rekryteringsarbetet
gått på halvfart på grund av den politis-
ka osäkerheten. Men nu inleder Norrbot-
tens läns landsting en annonseringskam-
panj för att få personal till Kiruna.

Förlossningsverksamhet i privat drift
har annars växt fram som den troligaste
lösningen för att klara bemanningen.
BB-planerna står och faller med om
landstinget kan rekrytera medicinskt
ledningsansvariga.

– Befattningarna är svårrekryterade
och vi kommer att pröva olika vägar för
att hitta en lösning. En väg är att lägga ut
verksamheten på entreprenad, och ett
förfrågningsunderlag kommer att gå ut
inom kort för att pejla intresset, säger
landstingsdirektör Elisabeth Holmgren.

Landstinget har även sonderat intres-
set för stafettlösningar. Enligt Elisabeth
Holmgren har tillfrågade vårdföretag
någorlunda kunnat garantera det medi-
cinska ledningsansvaret för gynekologi
–obstetrik, medan osäkerheten varit
större när det gäller barnsjukvården.

Traditionell anställning i landstingets
regi bedöms inte som någon framkomlig
väg i ett läge där motståndet bland länets
barnläkare är kompakt.

– Jag tror det blir svårt för landsting-
et att hitta läkare som vill ta de här tjäns-
terna. Det handlar trots allt om en sats-
ning som går helt emot vad professionen
anser och den bedömning som Social-
styrelsen gjort, säger Per Fahleson, som
nyligen valde att hoppa av sin tjänst som
länschef för barnsjukvården i protest
mot BB i Kiruna.

Öppet brev från läkare
Inför BB-beslutet pekade barnläkarna i
Norrbotten, inklusive läkarna vid barn-
mottagningen i Kiruna, i ett öppet brev
på säkerhetsriskerna, de negativa konse-
kvenserna för Gällivare sjukhus utbild-
ning av ST-läkare och att Socialstyrel-
sen avrått från att återöppna i Kiruna.

Även läkarföreningen i Norrbotten
försökte påverka beslutet genom ett ut-
talande där man uttryckte förvåning och

oro över att landstinget »avfärdar social-
styrelsens riktlinjer och rekommenda-
tioner, inte lyssnar på länets i stort sett
samlade gynekologi- och barnläkarex-
pertis och inte heller bryr sig om de av
riksdagen fastslagna prioriteringsprinci-
perna«.

Per Fahleson:
– En annan viktig aspekt, som jag sett

tydligt ur ett chefsperspektiv, är svårig-
heten att fortsättningsvis förankra spar-
mål bland chefer och anställda i lands-
tinget. Politikerna väljer att gå ifrån den
prioritetsordning som gäller och frigöra
15–20 miljoner kronor årligen för en av
de friskaste grupperna i samhället. Det
tvingar övriga verksamheter till extra
sparåtgärder i ett redan kärvt ekono-
miskt läge.

Även Ingemar Backman, länschef för
internmedicin, har valt att lämna sin
tjänst i protest mot politikernas beslut.

Enligt tidsplanen ska BB i Kiruna
öppna den 1 september, men det anses
inte längre realistiskt. Förutom rekryte-
ring av läkare och barnmorskor krävs en
ombyggnad av lokalerna. En öppning
kan bli aktuell mot slutet av året.

Om nu Norrbottens läns landsting
klarar läkarrekryteringen.

– Förutsättningarna är att vi har me-
dicinskt ansvariga och uppfyller Social-
styrelsens kravlista. De principerna ska
inte vi som kämpat för ett BB i Kiruna
kompromissa med, säger Agneta Gran-
ström, som är miljöpartiets representant
i den politiska landstingsledningen.

Fredrik Mårtensson

frilansjournalist
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Aktuellt

Industriavtal även 
för privatpraktiker 
❙ ❙ Det ska tydligt framgå att det nya av-
talet om umgängesreglerna mellan läka-
re och industrin även gäller privata läka-
re som omfattas av den offentliga finan-
sieringen, anser Läkarförbundets cen-
tralstyrelse. Därför vill man försöka på-
verka utformningen av avtalet i den rikt-
ningen innan Läkarförbundet skriver un-
der (se även LT nr 25/2004). Det beslöt
centralstyrelsen vid sitt sammanträde i
förra veckan. (LT)

Karin Malmqvist leder
sjukförsäkringspolitik
❙ ❙ Det blir Karin Malmqvist, ledamot av
Läkarförbundets centralstyrelse, CS,
som ska leda förbundets arbetsgrupp för
sjukförsäkringspolitiska frågor. Det be-
slutade CS förra veckan.

Gruppen ska se över förbundets poli-
tik i sjukförsäkringsfrågor. Ett ämne kan
bli att fundera över det förslag som dis-
kuterats inom Distriktsläkarföreningen,
att överlåta bedömning av arbetsförmå-
gan på försäkringskassan. Andra aktuel-
la frågor kan vara att granska reglerna
för sjukintyg, fundera över ekonomiska
drivkrafters effekt på sjukskrivnings-
kostnaderna, bedöma om den försäk-
ringsmedicinska utbildningen är till-
räcklig, samt hur den behandlande läka-
rens och primärvårdens samarbete med
företagshälsovården kan utvecklas.

Övriga ledamöter ska utses av Läkar-
förbundets VD Lars Andåker i samråd
med Karin Malmqvist. 

Arbetsgruppen ska presentera sina
slutsatser och förslag för CS den 9 de-
cember. (LT)

Läkarförbundet deltar
i Almedalsveckan
❙ ❙ För första gången deltar Läkarförbun-
det i Almedalsveckan i Visby på Got-
land. På programmet står två debatter
med inbjudna gäster, bland annat före-
trädare för Landstingsförbundet och
Vårdförbundet. 

Tisdagen den 6 juni ska läkarnas roll
i sjukskrivningsfrågan diskuteras under
rubriken »Sjukskriver läkare för lätt –
myt eller verklighet?« Onsdagen den 7
juni handlar det om primärvården med
frågan »Ett nationellt familjeläkar-
system – är tiden mogen?« 

Moderator båda dagarna blir för-
bundsordförande Eva Nilsson Bågen-
holm. 

Läs mer: www.saco.se under Saco
Forum. (LT)

Svårt rekrytera läkare
till BB i Kiruna
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Per Fahleson valde nyligen att hoppa av
sin tjänst som länschef för barnsjuk-
vården i protest mot BB i Kiruna.


