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Som väntat blev det ingen 
enighet om vad som ska stå 
på röstsedlarna när Väster-
botten som första landsting i 
landet håller folkomröst-
ning. Nu är frågan återremit-
terad, och det är oklart när 
omröstningen kan hållas.

Motståndet från den politis-
ka majoriteten hjälpte inte. 
Efter en lång debatt i lands-
tingsfullmäktige den 19 feb-
ruari drev de borgerliga par-
tierna och Vänsterpartiet 
igenom kravet på en folk-
omröstning om den stängda 
sjukstugan i Dorotea och 
den indragna ambulansen i 
Åsele.

Däremot är det ännu inte 
klart vad som ska stå på röst-
sedlarna. Oppositionen ville 
ha samma fråga som i folk-
omröstningsinitiativet, med-
an majoriteten förordade en 
formulering där ja-alternati-
vet innebär att beslutet att ta 
bort sjukstugan i Dorotea och 
ambulansen i Åsele står fast.

Från Folkinitiativet är 

man kritisk till majoritetens 
förslag, och man hade hotat 
överklaga en sådan formule-
ring till förvaltningsrätten. 
Men nu blev det inget beslut 
eftersom oppositionen drev 
igenom en återremiss i frå-
gan. Även frågan om när om-
röstningen ska hållas ska be-
redas vidare. 

Omröstningen är rådgi-
vande och den politiska ma-
joriteten har satt upp som 
krav att minst hälften av de 
röstberättigade i länet deltar 
för att man ska följa ett 
eventuellt nej och backa från 
beslutet om Dorotea och 
Åsele.

Michael Lövtrup
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Först dialog och en kravlista 
till politikerna. Sedan kvar-
stående strejkhot om politi-
kerna inte uppfyller studen-
ternas krav. Det blev full- 
mäktigemötets beslut om 
motionen som från början 
föreslog en endagsstrejk i 
protest mot bristerna vid 
Skånes universitetssjukhus.

I januari berättade Läkartid-
ningen att en grupp läkarstu-
denter motionerat till Medi-
cinska föreningen Lund–
Malmö (MF) om att studen-
terna borde strejka under en 
dag i mars för att sätta press 
på Skåneregionens politiker 
att tilldela vården de resurser 
som krävs (se LT 5/2013). Mo-
tionärerna ansåg att nedskär-
ningarna av den skånska vår-
den också var ett hot mot ut-
bildningskvaliteten. Inför 
MF:s fullmäktigemöte som 
hölls den 19 februari hade 
styrelsen enats om att inte 

ställa sig bakom motionen, 
även om man delade synen på 
grundproblemet.

Strejkhotet hade emellertid 
uppmärksammats av två po-
litiska sekreterare (båda M) 
från regionledningen, och da-
gen före fullmäktigemötet 
träffades de och MF:s styrel-
se. Julia Frändberg, ordfö-
rande i MF, berättar att de 
politiska sekreterarna först 
redogjorde för den rådande 
sjukvårdspoliti-
ken och att de se-
dan lyssnade på 
studenternas be-
skrivning av situa-
tionen.

– Vi förklarade 
att utbildningen 
på klinikerna ibland inte är 
accepterbar eftersom resurs-
bristen påverkar så mycket. 
Det kändes som om de lyssna-
de och tog till sig, säger Julia 
Frändberg.

Hon säger 
att samtalet 
gav henne 
möjlighet att 
under full-
mäktigemö-
tet argumen-
tera mot mo-
tionen i och 
med att MF 
nu inlett en 
dialog med 
politikerna.

Men mötet ville annorlun-
da, och man kom 
fram till att en ar-
betsgrupp ska for-
mulera en lista 
med krav på åtgär-
der som är nödvän-
diga för att säker-
ställa utbildnings-

kvaliteten och arbetsmiljön 
inom regionens sjukvård. 

Politiker och studenter ska 
också bjudas in till ett öppet 
möte kring frågorna om vår-

dens kris i förhållande till ut-
bildningens kvalitet.

Ett extra fullmäktigemöte 
ska hållas redan den 13 mars 
för att fastställa MF:s krav 
och även en tidsplan.

Om inte regionens politiker 
kan tillmötesgå kraven inom 
den uppsatta tiden ska fören-
ingen planera för en endags-
strejk.

– Det blev en kompromiss 
som alla är nöjda med, säger 
Julia Frändberg.

Hon får medhåll av Sten 
Axelson Fisk, en av motionä-
rerna. Han menar att full-
mäktigebeslutet blev histo-
riskt för Medicinska fören-
ingen »eftersom kåren tog 
steget ut på den vårdpolitiska 
arenan och visade att mor-
gondagens läkare är beredda 
att ta strid för läkarutbild-
ningens och sjukvårdens kva-
litet«.

Sara Gunnarsdotter

! Den politiska  
majori tetens förslag  
till formulering på röst-
sedlarna:
För att minska underskot-
tet i landstingets budget 
beslutades att minska an-
talet vårdplatser i Dorotea 
från fyra till två och att er-
sätta den stationerade am-
bulansen i Dorotea med en 
akutbil. Ska detta budget-
beslut med nämnda åtgär-
der gälla tills vidare?

!"Oppositionens och 
Folk initiativets förslag 
till formulering:
Vill du ge Västerbottens 
läns landsting i uppdrag 
att utforma ett åtgärdspa-
ket som säkerställer sjuk-
vård för alla, vilket bland 
annat innebär att Dorotea 
sjukstuga får primär-
vårdsplatser som tidigare 
och att Åsele får en egen 
ambulans? !
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Lundastudenternas strejkhot avblåst – för tillfället

Julia Frändberg, 
ordförande, MF

»Det kändes 
som om de 
lyssnade och 
tog till sig.«


