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n aktuellt

våra medlemmar helt lika 
villkor. Det måste vara behov 
och inte plånbok som styr, 
menar Anne Carlsson, för
bundsordförande för Reuma
tikerförbundet, Sveriges 
största patientförening med 
cirka 600 000 medlemmar.

– Man ska inte behöva vän
ta två år på 
att få en ny 
höftled. Våra 
medlemmar 
ska få söka 
vård där de 
själva vill. 
Men först 
och främst 
måste vi lösa 
de relativt 

stora problemen som finns i 
den svenska hälso och sjuk
vården: de stora regionala 
skillnaderna men också mel
lan individ och individ, fort
satte Anne Carlsson vid ett 
informationsmöte arrangerat 
av Svenska Paneuropafören
ingen tillsammans EUs infor
mationskontor i Sverige i slu
tet av april.

– Vi tror inte vård utom
lands blir en jättefråga, men 
det måste bli patienter som 
blir vinnare och inte systemet.

Sveriges läkarförbund är 
mycket positivt till ökad vård 
över gränserna.

– Vi tycker liksom våra kol
legor i de europeiska läkaror
ganisationerna att det borde 
vara mycket lättare att få 
vård över gränserna, säger 
förbundets ordförande Eva 
Nilsson Bågenholm.

– Vi ser också att någon 
form av förhandsbesked till 
patienten vore bra. I dagsläget 
är det Försäkringskassan men 
egentligen borde den uppgif
ten ligga på vårdgivaren, 
landstinget, säger Eva Nilsson 
Bågenholm, som efterlyser 
tydliga regler lika för alla.

Rätten till sjukvård i annat 
land har fått stöd i domar 
från EGdomstolen, men 
finns inte inskriven i EUs nu
varande lagstiftning.

Marie Närlid

Nationell  
certifiering  
i (S)-program
Fler arbetade timmar och en 
nationell certifiering för alla 
vårdgivare i offentligt finansie-
rad hälso- och sjukvård. Det är 
ingredienser i socialdemokra-
ternas kommande sjukvårds-
politiska program. 

Socialdemokraterna kommer i 
sitt nya sjukvårdspolitiska pro-
gram att föreslå en nationell 
certifiering för alla vårdgivare i 
det offentliga systemet.

– Kvalitet och säkerhet är de 
viktigaste vårdfrågorna – till-
gängligheten är sekundär. Det 
är bara en tidsfråga innan vi får 
en politisk debatt om vårdens 
kvalitet, säger Ylva Johansson, 
socialdemokraternas talesman 
i hälso- och sjukvårdsfrågor.

– Det är inte så att man ska 
shoppa runt för att hitta kvali-
tet.

Ylva Johansson, inbjuden ta-
lare vid Distriktsläkarförening-
ens årsmöte häromveckan, kri-
tiserar den nuvarande ord- 
ningen där företag kan vinna en 
upphandling utan att uppvisa 
tidigare verksamhet och resul-
tat på det efterfrågade områ-
det.

– I dag lägger staten fokus på 
att jaga syndabockar i efter-
hand. Här behövs ett skifte. 
Man ska inte kunna vinna ett 
uppdrag bara genom att kunna 
skriva en bra offert. Vårdgivare i 
den offentliga vården måste 
uppfylla vissa villkor. Staten ska 
kunna säga att man i alla fall 
försökt, säger Ylva Johansson.

Beska dropparna sparas inte 
heller det egna partiets tidigare 
förda hälso- och sjukvårdspoli-
tik. Mer fokus på folkhälsa och 
fler i förvärvsarbete är något 
som måste till för att klara den 
ökade demografiska belast-
ningen. 

– Det är svårt att hitta ersätt-
ningsmodeller och styrsystem 
för att hålla patienter friska. 
Men finns det tid och möjlighet 
att jobba långsiktigt finns stora 
vinster och mycket pengar att 
spara, säger Ylva Johansson.

– I dag utförsäkrar vi perso-
ner till ingenting. Men den poli-
tik som vi socialdemokrater 
förde dög inte heller. Många 
patienter föll mellan olika sto-
lar. Där omprövar vi politiken, 
säger Ylva Johansson och näm-
ner tankar på att slå samman 
arbetsförmedling och försäk-
ringskassa, som tillsammans 
tillförs nya resurser.

Marie Närlid

Anne Carlsson
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