
Mer höger än vänster, men
mer vänster än socialdemo-
kratiskt.

Läkartidningen har tagit
den sjukvårdspolitiska tem-
pen på Läkarförbundet. 

– Jag är lite förvånad att vi
drar så starkt åt det borgerliga
hållet.

Det säger Läkarförbundets
ordförande Eva Nilsson Bå-
genholm sedan hon å förbun-
dets vägnar svarat på Läkar-
tidningens sjukvårdspolitiska
valkompass.

Igår presenterade Läkartid-
ningen sin valkompass på In-
ternet. Kompassen avslöjar
hur dina åsikter stämmer
överens med de olika riks-
dagspartiernas. Upphovs-
männen bakom det politiska
självtestet är statsvetarna
Stig-Björn Ljunggren och
Tommy Möller samt Christer
Isaksson, författare och de-
battör. Testet är uppdelat i en
allmänpolitisk del med 25 på-
ståenden att ta ställning till
och en rent sjukvårdspolitisk
del med tio påståenden. I slu-
tet av testet gäller det också
att gradera vilken vikt man

tillmäter de
olika frågorna.
Sedan spottar
testet ur sig en
skala som ska
spegla ens po-
litiska prefe-
renser.

Trots resul-
tatet i valkom-
passen säger
Eva Nilsson
Bågenholm att
Läkarförbun-
det inte ska
ses som en
borgerlig or-
ganisation.

– I till exem-
pel sjukskriv-
ningsfrågan
har samhörig-
heten varit
större mellan
Läkarförbundet och socialde-
mokraterna, säger hon och
poängterar att Läkarförbun-
det är och ska förbli en parti-
politiskt obunden organisa-
tion.

– I sakfrågor ska vi kunna ta
ställning på ett sätt som kan
stämma överens med ett poli-
tiskt partis, men det är olyck-

ligt om vi alltid hamnar hos
samma parti.

Är du nyfiken på vilket parti
du egentligen sympatiserar
med? Gå in på www.lakartid-
ningen.se och testa valkom-
passen.

Sara Gunnarsdotter
sara.gunnarsdotter@lakartidningen.se
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Läkartidningens valkompass avslöjar:

Förbundets åsikter borgerliga

Resultatet bygger på att svaren på de tio påståen-
dena viktas mot de områden man själv uppger som
väsentligast.  Eva Nilsson Bågenholm angav huslä-
karsystemet och den medicinska forskningen som
de två viktigaste frågorna för Läkarförbundet. 

Så här reagerade Läkar-
förbundet på de sjukvårds-
politiska påståendena:

Resurserna till sjukvården ska
öka kraftigt och uppgå till
minst 10 procent av BNP.
Sympatiserar

Landstingens roll som huvud-
män för sjukvården ska av-
vecklas. Sympatiserar

Primärvården ska organiseras
i ett riksomfattande husläkar-
system. Sympatiserar starkt

En mångfald av utförare, in-
klusive privata som kan gå
med vinst, ger bättre sjuk-
vård. Sympatiserar starkt

Vårdgarantin ska byggas ut så
att patienten ges rätt till fritt
vårdval i Sverige och inom EU.
Sympatiserar

Ett ytterligare ökat arbetsgi-
varansvar behövs för att mins-
ka sjukskrivningarna.
Sympatiserar

Svensk medicinsk forskning
behöver kraftigt förstärkta re-
surser. Sympatiserar starkt

Alla läkares rätt att skriva ut
alla läkemedel ska begränsas.
Starkt emot

Asylsökande och gömda flyk-
tingar ska ha rätt till vård,
även sådan som inte är akut.
Sympatiserar starkt

Apoteksmonopolet ska av-
skaffas. Sympatiserar starkt

Datortomografi, magnetrönt-
gen, datorsimulering och an-
nan ny teknik ger många möj-
ligheter för rättsmedicinen.
Det berättade Ingemar Thi-
blin, docent vid Rättsmedi-
cinska enheten vid Uppsala
universitet, på AT-stämman.

Rättsmedicin är en liten spe-
cialitet med omkring 25 rätts-
läkare i landet. Men på AT-
stämman var intresset stort.
Den lilla salen var fullsatt när
Ingemar Thiblin berättade
om yrkets historia, nutid och
framtid. 

Första svenska läroboken i
ämnet kom 1776. Idag görs  i
landet 5 500 dödsorsaksun-

dersökningar och 1 800
kroppsundersökningar om
året. Av de 5 500 misstänkt
onaturliga dödsfallen visar sig
omkring 100 vara orsakade av
våldsbrott.

De nya teknikerna, såsom
magnetröntgen och datorto-
mografi, är än så länge i sin
linda inom rättsmedicinen,
och används i Sverige än så
länge endast i vissa utvalda
fall vid misstanke om brott. 

– Jag tror att det kommer
att bli ett väldigt bra komple-
ment i traumafall och vid
skottskador. Att göra väldigt
ingående dissektionsingrepp
tar alltid emot och bilderna

har en bra tillämpning i rätten
eftersom de blir så oblodiga
och lättförståeliga, sa Inge-
mar Thiblin, som visade en
rad tydliga exempel på detta.

En ytterligare fördel är att
kroppen inte påverkas, det
som syns kan inte ha orsakats
av ett undersökningsingrepp.

Ny teknik kan också bidra
med kunskap om hur en
kroppsskada kan ha uppstått.
Med hjälp av datoriserad bio-
mekanik kan man beräkna
hur material pressas samman.
Metoden har bland annat an-
vänts i ett fall i Uppsala tack
vare samarbete med Tekniska
högskolan i Stockholm.

Ingemar Thiblin uppmana-
de också AT-läkarna att vara
uppmärksamma på att ana-
bola steroider blir allt vanli-
gare. Anabola steroider an-
vänds av fler än användare av
alla illegala droger tillsam-
mans, sa han. Sådant miss-
bruk kan till exempel vara or-
sak till hjärtbesvär, infertili-
tet och depression som pati-
enter söker för.

– Patienterna berättar ald-
rig om sitt missbruk, men ni
kommer garanterat att stöta
på det.

Elisabet Ohlin
elisabet.ohlin@lakartidningen.se

AT-läkare fick inblick i framtidens rättsmedicin


