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Nytt försök få med företagshälsan
Ett avtal om företagshälso-
vårdens roll är på gång. Men 
företagshälsovården vill ha 
betalt för insatser, medan  
regeringens utredare föredrar 
kapitering. Primärvård har 
strukits från agendan.

De strandade försöken om att 
involvera företagshälsovår-
den i den förvärvsarbetande 
befolkningens primärvård 
förhandlas nu om (se LT 
7/2009, sidorna 416-7). 
Företagshälso vården fri-
kopplas från landstingens 
vårdval. Målet är dock fortfa-
rande att erbjuda tidigt stöd i 
sjukskrivningsprocessen. 
Sjukskriven väntas komma få 
hämta intyg om arbetsförmå-
ga hos primärvård eller före-
tagshälsovård från dag ett vid 
sjukanmälan.

– Vi arbetar vidare på en lös-

ning när det gäller företags-
hälsovård som inte involverar 
primärvård på samma sätt, 
säger Mattias Lundbäck, poli-
tiskt sakkunnig hos socialför-
säkringsminister Cristina 
Husmark Pehrson. 

– Det bereds nu i regerings-
kansliet och beräknas vara 
klart 1 juli, fortsätter han.

Lars Hjalmarson, vd, Svensk 
Företagshälsovård, är något 
mindre optimistisk vad gäller 
tidplanen. Företagshälsovår-
den erbjuder regeringen en 
modell där man åtar sig an-
svaret för sjukskrivna från 
och med dag ett till och med 
dag 90 i den så kallade rehabi-
literingskedjan, förutsatt att 
staten går in med de pengar 
–1,7 miljarder kronor över tre 
år –  som tidigare varit vikta 
för avtal med landstingen om 

primärvård.  Genom avtal 
med arbets givarna kan vi ta 
ansvar för cirka 70 procent av 
landets 4,2 miljoner anställ-
da som är anslutna till före-
tagshälsa, cirka tre miljoner 
personer, säger Lars Hjal-
marson, vd, Svensk Företags-
hälsovård.

Företagshälsovården vän-
tas få uppdrag att åta sig »allt 
utom klassisk läkarvård«: be-
dömning av arbetsförmåga, 
särskilda läkarutlåtanden 
och bedömning av intyg. Kvar 
av sjukvård återstår endast 
medicinsk service.

Ett villkor från företagshälso-
vårdens sida är att man får 
betalt för insatser och utfört 
arbete, och inte i form av ka-
pitering.

– Har man kapitering blir 
inte mycket gjort, kommen-

terar Lars Hjalmarson.
Medan företagshälsovår-

den vill ha betalt för insatser, 
föredrar regeringens utreda-
re Tovio Heinsoo kapitering. 

Hur pass omfattande före-
tagshälsovårdens uppdrag 
kommer att bli är oklart.

– Vi vet inte än om det kom-
mer att handla om en eller 
fyra miljoner arbetstagare 
som ansluter sig till företags-
hälsovården. Det är den en-
skilda som ska lämna in intyg 
från primärvård eller före-
tagshälsovård som underlag 
för arbetsförmåga. Vi vill att 
rehabgarantin ska fungera 
oavsett lösning, säger Mattias 
Lundbäck.

Vad är ännu inte klart?
– Hur ersättningen ska gå 

ut och för vad och på vilket 
sätt.

Marie Närlid
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n aktuellt Johan Carlson  
ny chef för Smitt-
skyddsinstitutet
Regeringen, genom folkhälso-
minister Maria Larsson, utsåg 
på torsdagen 
Johan Carlson 
till ny general-
direktör för 
Smittskydds-
institutet ef-
ter Ragnar 
Norrby. 

Johan Carl-
son är för 
när varande 
chef för 
Social styrelsens tillsynsavdel-
ning och har dessförinnan varit 
chef för smittskyddsenheten 
vid samma myndighet. På 
Smittskyddsinstitutet har han 
tidigare arbetat som överläkare 
vid epidemiologiska enheten.

Johan Carlson är infektions-
läkare och docent i infektions-
epidemiologi vid Karolinska 
institutet. n

Läkarförbundet 
blir medlem   
i nätverket HIFA
Läkarförbundet ansluter sig till 
kampanjen och kunskapsnät-
verket Health 
care informa-
tion for all 2015, 
HIFA2015. Det  
beslutade för-
bundets cen-
tralstyrelse den 
28 maj.

Syftet med kampanjen är att 
reducera antalet dödsfall som, 
med rätta baskunskaper, skulle 
kunna förhindras genom enkel 
och billig intervention. I dag  
beräknas det att tiotusentals 
personer dör varje dag helt  
i onödan, exempelvis för att  
läkare i vissa länder använder 
lugnande medel som första-
handsmedel vid hypertoni eller 
för att mödrar tror att man inte 
ska ge vätska till barn med  
diarré.

Målet med kampanjen är att 
varje människa år 2015 ska ha 
tillgång till en vårdgivare med 
baskunskaper i medicin och 
hälsovård. Hittills har nätver-
ket mer än 2400 medlemmar, 
alltifrån enskilda vårdanställda 
till tunga organisationer inom 
hälsosektorn. 

I och med medlemskapet åtar 
sig Läkarförbundet att hålla be-
slutsfattare, myndigheter och 
biståndsorgan informerade om 
behoven av att sprida grundläg-
gande medicinsk kunskap och 
om existensen av HIFA2015. n

Uppsala universitet förnekar 
att man bröt mot några regler 
när man meddelade den 
morddömde student, som 
 i våras antogs till läkar linjen, 
att han inte kunde göra prak-
tik och därmed inte flyttas 
upp till termin två.

Sedan Landstinget i Uppsala 
län fått klart för sig att man-
nen, som dömdes för ett upp-
märksammat mord på en 
fackföreningsman 1999, an-
tagits till läkarutbildningen 
meddelade man med hänvis-
ning till ett utlåtande från 
Socialstyrelsen att man inte 

tänkte bereda praktikplats 
för studenten. Motiveringen 
var att det skulle kunna ska-
da förtroendet för vården.

Universitetet vände sig då 
till landstingen i Sörmland 
och Gävleborg, som på grund 
av platsbrist i Uppsala lovat 
ställa upp med praktikplace-
ringar. Men båda grann-
landstingen sa nej till att ta 
emot den morddömde stu-
denten.

I och med det ansåg univer-
sitetet att alla alternativ var 
uttömda och meddelade stu-
denten i början av februari att 
han inte skulle kunna fullföl-

ja utbildningen. Denne mena-
de dock att det handlade om 
ett oriktigt avskiljande och 
anmälde universitetet till 
Justitiekanslern, JK, med 
krav på skadestånd.

I sitt yttrande till JK skriver 
universitetet att eftersom 
man inte hindrat mannen att 
vara med på de teoretiska 
momenten har det inte rört 
sig om ett avskiljande från ut-
bildningen.

JK har även begärt in ytt-
rande från Högskoleverket i 
ärendet.

Michael Lövtrup

Uppsala universitet förnekar
att student stängts av

Läkarfacken för studerande 
och yngre läkare besöker 
svenska läkarstudenter  
i Danmark, Rumänien och 
Ungern. 
– De utlandsstuderande är en 
stor men bortglömd grupp, 
säger Yosef Tyson, ordföran-
de i Medicine studerandes 
förbund, MSF.

En tredjedel av Sveriges 
medi cinstudenter läser i dag 
sin utbildning utomlands (se 
LT nr 44/2008, sidorna 3096-
102). Fram till alldeles ny-
ligen har denna grupp saknat 
facklig hemhörighet. Med 
den nya avdelningen MSF- 
utland, som startade i höstas, 
gör fackliga företrädare un-
der våren en informations- 
och rekryteringsturné till  
utbildningsorter utomlands. 
Urvalet av orter bestäms av 
att det där finns kontaktper-
soner villiga att driva de ut-
landsstuderandes intresse-
frågor. Tidigare har Århus  
i Danmark besökts. Under 
Kristi himmelfärdsveckan 
stod Öst europa på tur.

En grupp om tre personer, 

Yosef Tyson, 
MSF, nya 
Sylf-ordfö-
randen och 
CS-ledamo-
ten Lena 
Ekelius samt 
Fredrik  
Eklöf, an-
svarig för  
Läkarför-
bundets medlemsrekryte-
ring, besökte Cluj i Rumänien 
och Budapest i Ungern.

Tjänstemän och förtroende-
valda hoppas få igång ett 
samarbete i form av nätverk 
där medlemmarna kan dra 
lärdom av varandras erfaren-
heter, samtidigt som facken 
stärker sitt arbete med att an-
passa kartan efter verklighe-
ten, att påverka politik, myn-
digheter och hälso- och sjuk-
vård att ställa om verksam-
het.

– Huvudsyftet är att vara 
de utlandsstuderandes 
språkrör upp till besluts-
fattare, eftersom de flesta av 
de utlandsstuderande antag-
ligen kommer tillbaka till 

Sverige, säger Fredrik Eklöf.
Från fackets sida önskar 

man informera sig om de ut-
landsstuderandes villkor och 
behov, samtidigt som studen-
terna får möjlighet att höra 
sig för om möjligheterna att 
etablera sig i svensk hälso- 
och sjukvård efter utlands-
studierna. Många utlands-
studerande svenskar hoppas 
till exempel på AT-tjänstgö-
ring alternativt en AT-lik-
nande tjänst (beroende på 
hur studielandets utbildning 
ser ut) i Sverige. Ett vanligt 
önskemål är också att vika-
riera som underläkare.

– De utlandsstuderande är en 
stor men bortglömd grupp, 
säger Yosef Tyson, MSF.

– Personligen anser jag att 
vi måste strukturera om det 
svenska systemet ganska 
mycket. De flesta av de ut-
landsstuderande vill komma 
tillbaka till Sverige – och de 
behövs. För samtidigt som vi 
har flest läkare per capita 
inom OECD, så är köerna till 
sjukvården långa.

Marie Närlid

MSF och Sylf besöker 
utlandsstuderande

Yousef Tyson

Johan Carlson




