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n Läkarförbundets ordföran-
de Eva Nilsson Bågenholm 
skriver att »trovärdighet krä-
ver obundenhet« (LT 38/2010, 
sidan 2254) när hon svarar på 
mitt inlägg om Läkarförbun-
det och politiken (LT 37/2010, 
sidorna 2174-5). Inlägget har 
också väckt gensvar i form av 
läsarkommentarer på web-
ben, och dessa är besvarade 
där. Jag ska här ta upp och be-
möta tre av Eva Nilsson Bå-
genholms påståenden.

1. »Jesper Alex-Petersen argu-
menterar utifrån ett partiideo-
logiskt ställningstagande.«

Jag är socialdemokrat men 
argumenterar utifrån läkar-
etiken. I WMA:s etiska ma-
nual står det: »Medicinare 
och deras yrkesföreningar 
har en etisk plikt och ett pro-
fessionellt ansvar att alltid 
agera i deras patienters in-
tresse och att integrera detta 
ansvar med en bredare om-
sorg om folkets hälsa samt 
att involvera sig i att förbätt-
ra denna« [1, sidan 74, min 
översättning]. Detta är den 
etiska kod Läkarförbundet 
hänvisar till på sin egen 
webbplats! 

Vi har vetenskapliga belägg 
för att låg inkomst ger sämre 
hälsa [2]. Vi har därför, me-
nar jag, inget annat val än att 
motsätta oss en politik som 
leder till minskad omfördel-
ning av resurser i samhället.

Angående det ifrågasatta 
orsakssambandet mellan låg 
inkomst och sämre hälsa 
hän visar jag särskilt till si-
dorna 9 och 10 i Lynchs och 
medförfattares översikt [2]. 
Som framgår av regeringens 
budgetproposition 2009/10:1 
(Bilaga 4, sidan 18, »Diagram 
2.3 Andelen med låg ekono-
misk standard 1991–2010«) 
ökade andelen med låg dispo-
nibel inkomst kraftigt redan 
före finanskrisen, alltså i 
högkonjunktur. Att Socialde-
mokraterna knappast kan 
gratulera sig själva till sin in-
sats härvidlag är jag smärt-
samt medveten om; klart står 

dock att det blivit mycket 
sämre sedan 2006.

2. »Alex-Petersen hävdar att 
Läkarförbundets obundenhet 
är djupt problematisk.«

Jag förespråkar inte någon-
stans en partianslutning, vil-
ket många verkar läsa in mel-
lan raderna. Det skulle vara 
absurt. Men när en aktör som 
Läkarförbundet, med relativt 
stort inflytande i samhället, 
stillatigande åser politiska 
förändringar som kan för-
väntas leda till sämre hälsa 
för befolkningen är det med-
löperi. 

När vi dessutom aktivt dri-
ver på privatiseringen, som är 
kostnadsdrivande och mins-
kar vårdens tillgänglighet för 
dem med störst behov, bryter 
vi mot punkt 17 i vår egen 
etiska manual: »Läkaren ska 
aldrig medverka till att bere-
da enskilda patienter eller pa-
tientgrupper otillbörlig eko-
nomisk, prioriteringsmässig 
eller annan fördel« ‹http://
www.slf.se/Lakarrollen/
Etik/›. Hur många läkare 
finns det per invånare i de ri-

kare delarna av Stockholm? 
Konsultera gärna Dahlgren [3].

3. »Som läkarnas förbund tar 
vi naturligtvis, implicit, också 
ställning för patienternas bäs-
ta i varje enskild fråga.« 

Om Eva Nilsson Bågen-
holm inte var så upptagen 
med att avfärda min kritik 
som partipolitisk utan i stäl-
let läser vad jag skriver ser 
hon att jag ställer mig ytterst 
tveksam till om vi faktiskt tar 
»ställning för patienternas 
bästa i varje enskild fråga«. 
Hela mitt resonemang hand-

lar om att detta mest verkar 
vara en pose.

Nu har vi fyra år till med bor-
gerligt styre. Jag hoppas att 
Läkarförbundet under dessa 
fyra år solidariserar sig med 
dem som kan förväntas få 
sämre hälsa i stället för med 
den regering som fattar be-
slut som innebär ökad risk för 
ohälsa. Vilken trovärdighet 
tror Eva Nilsson Bågenholm 
annars att vi kommer att ha i 
Läkarförbundet?
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n debatt och brev

n I en opinionsundersökning 
strax före valet angavs att 
skola och vård var väljarnas 
viktigaste frågor oavsett 
blocktillhörighet. Väljarna 
säger sig alltså ta stor hänsyn 
till vården och svenska fol-
kets hälsa. Det vore ett miss-
tag av Läkarförbundet, och 
inte medlöperi som det på-
stås, att direkt eller indirekt 
påstå att väljarna väljer fel, 
det vill säga att underkänna 
svenska folkets förnuft och 
vilja i ett demokratiskt val. 

Läkarförbundet solidarise-
rar  sig inte med någon rege-
ring, oavsett partitillhörig-
het. Vi utgår från den kun-
skap som finns, men det är 
mycket svårt att dra direkta 

slutsatser av en politisk åt-
gärd. Det vetenskapliga un-
derlaget är ofta svårtolkat. 

Läkarförbundets medlemmar 
beslutar vilka frågor som för-
bundet ska driva och priorite-
ra. Vi har antagit ett flertal 
sjukvårdspolitiska program 
under 2000-talet, som alla 
varit ute på remiss hos alla 
våra delföreningar. Det bety-
der att det finns ett välgrun-
dat stöd i läkarkåren för de 
sjukvårdspolitiska synpunk-
ter vi framför.

Läkarförbundet anser att 
Sverige fortsatt ska ha en so-
lidariskt finansierad hälso- 
och sjukvård. Vi anser dock 
att det finns fördelar med att 

ha en mångfald av vårdgiva-
re, inklusive privata, inom 
det offentliga systemet. Det 
finns inga belägg för att 
svensk sjukvård därmed 
skulle bereda vissa patient-
grupper otillbörliga fördelar.

I dessa dagar, när andra 
fackliga organisationer, så-
som exempelvis TCO, ankla-
gas för otillbörliga partipoli-
tiska kopplingar, hävdar jag 
fortsatt att Läkarförbundets 
obundenhet är mest fram-
gångsrik, för både läkare och 
patienter.
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Vem solidariserar sig Läkarförbundet med?

slutreplik:

Obundenhet grunden för framgång

WMA:s 
etiska 
manual.


