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personer – ska på olika sätt få 
stöd och bidrag för att klara 
detta ekonomiskt. Alla ska 
kunna dra av försäkringspre-
mierna på skatten.  

– Vi är beredda att jobba 
tillsammans med presiden-
ten och kongressen för att ge-
nomföra de förändringar av 
den amerikanska sjukvården 
som är nödvändiga. Vi har 
samma mål: att skapa ett sy-
stem som ger alla amerika-
ner, oavsett inkomst, tillgång 
till en sjukvård av god kvali-
tet, säger Nancy Nielsen, ord-
förande i AMA. 

Peter Andréasson
frilansjournalist, 

Washington
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10 av 18 klarar 
krav för kömiljard
Enligt ett stickprov som gjor-
des den sista februari klarar tio 
av 18 landsting eller regioner 
kraven för att få vara med och 
dela på den så kallade kömil-
jarden – pengar som regering-
en avsatt för att stimulera ar-
betet med att korta vård-
köerna. Den sista oktober 2008 
var det bara sex landsting som 
kvalade in.

För att få ta del av kömiljar-
den måste man klara att erbju-
da minst 80 procent av patien-
terna specialistbesök eller 
behandling inom 90 dagar. Åtta 
landsting klarar gränsen för be-
handling, sex gränsen för be-
dömning. 

Fyra landsting, Gotland, Jön-
köping, Kalmar och Västra Gö-
talandsregionen, klarar båda 
90-dagarsgränserna. n

 

100 000 fler 
cancerfall på 10 år
Antalet personer som lever 
med cancer har ökat med 
100 000 jämfört med för tio år 
sedan. I dag har 380 000 perso-
ner i Sverige en cancerdiagnos. 
Det framgår av Socialstyrel-
sens och Cancerfondens rap-
port »Cancer i siffror«, som 
presenterades den 16 april.

Rapporten visar samtidigt att 
prognosen för överle blir bätt-
re. 2007 var 10-årsöverlevna-
den 55 procent för män och 60 
procent för kvinnor.

Ett skäl till ökningen av can-
cerfallen är att befolkningen 
blir äldre, ett annat att diag-
nostik och screeningverksam-
het förbättrats. Drygt 50 000 
nya fall diagnostiseras varje år, 
jämnt fördelade bland män och 
kvinnor. Vanligaste cancerfor-
men hos män är prostatacan-
cer, hos kvinnor bröstcancer. n

Dåvarande presidentkandidaten Hillary Clinton under en kampanj 
till förmån för hälso och sjukvård för USAs barn. 

11 000 personer riskerar att få 
lämna landstingssektorn de 
kommande åren, trots utlo-
vade höjda statsbidrag. Det 
befarar Läkarförbundet, som 
dömer ut satsningarna i re-
geringens vårproposition 
som helt otillräckliga.

Om inte skatterna höjs kom-
mer landstingssektorn enligt 
Läkarförbundets beräkningar 
de närmaste åren att tvingas 
skära ned på sin verksamhet 
med närmare fyra procent. 
Orsaken är vikande skattein-
täkter i krisens spår i kombi-
nation med ökade kostnader 
för nya mediciner och be-
handlingar. I arbetstillfällen 
motsvarar det ca 11 000 års-

arbeten som kan försvinna.
I kalkylen ingår de sats-

ningar på 2,1 miljarder kro-
nor 2010 och 1,5 miljarder 
2011 och 2012 som aviserats i 
vårbudgeten och som syftar 
till att förhindra uppsägning-
ar inom viktiga välfärdsom-
råden.

Enligt Läkarförbundets ut-
redningschef Kåre H Jansson 
täcker inte dessa pengar på 
långa vägar behoven.

– För varje prognos som 
kommer från SKL, Konjunk-
turinstitutet eller regeringen 
har det sett dramatiskt sämre 
ut. Baserat på den senaste 
skatteunderlagsprognosen för 
landstingen bedömer vi att 

det fattas åtta miljarder i år 
och 14 nästa år för att bibehål-
la nuvarande verksamhetsni-
vå och slippa avskeda folk.

Den ekonomiska krisen gör 
också att Läkarförbundet be-
dömer att behovet av priori-
teringar i vården kommer att 
öka. Den nuvarande etiska 
plattformen är i detta sam-
manhang inte tillräcklig, an-
ser förbundet, och efterlyser 
ett större ansvar från stats-
makterna.

– Vi vill ha en behandlings-
förmånsnämnd, enkelt ut-
ryckt, som talar om vilka be-
handlingar man själv får beta-
la och vilka som samhället 
står för, säger Kåre H Jansson.

Michael Lövtrup

Läkarförbundet kritiskt till vårbudgeten 
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