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Är regeringen och Läkarförbundet ense om 
att förtränga dem med funktionshinder?

n debatt och brev

n Ledaren i Läkartidningen 
45/2010 handlar om läkare i 
äldrevården. Eva Nilsson Bå-
genholm anser att det finns 
en otydlig ansvarsfördelning 
mellan landsting och kom-
mun, att de strukturella hin-
dren för en högkvalitativ äld-
revård måste undanröjas och 
att det föreligger stora brister 
i tillgången på läkare i boen-
den för äldre. Hon föreslår att 
ersättningssystemet i vård-
valet ändras så att dessa in-
satser prioriteras och att det 
inrättas en särskild »överlä-
karfunktion« på kommunal 
nivå, som ska se till att äldre 
får sina behov av läkarinsat-
ser tillgodsedda.

I ledaren sägs inget om situa-
tionen för de över tjugo tusen 
personerna med betydande 
och livslånga funktionshin-
der, som också bor i bostäder 
med särskild service, men en-
ligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade 
(LSS). Deras problem är om 
möjligt större: De får inga 
 besök i (grupp-)bostaden av 
habiliteringskunnig läkare, 
inga årliga teamgenomgång-
ar, inga hälsokontroller. Det 
är en himmelsvid skillnad 
mellan den hjälp som dessa 
personer »i arbetsför ålder« 
får och den som lättåtkomligt 
och med förtur erbjuds oss 
andra som kan ta för oss. 

Inte heller nämner Läkarför-
bundets ordförande att det 
sedan fyra år tillbaka finns 
en tydlig ansvarsfördelning 
då landstingen ska avsätta 
nödvändiga läkarresurser till 
kommunerna, och landsting-
en och kommunerna ska sluta 
avtal om formerna för och 
omfattningen av dessa (HSL 
26 d §). Vad blev effekten av 
det föreläggandet?

Eva Nilsson Bågenholm 
nämner inte heller att reger-
ingen tillsatte en nationell 
samordnare i somras som ska 
utreda om kommunerna ska 
få anställa läkare, analysera 

konsekvenserna och eventu-
ellt utarbeta författningsför-
slag. Fick inte förbundet till-
fälle att yttra sig över direkti-
ven till samordnaren?
 
Även regeringen har skändli-
gen glömt LSS i sina direktiv 
till samordnaren. De perso-
ner som omfattas av LSS är de 
som, enligt riktlinjerna inom 
hälso- och sjukvård (1997) 
– genom sin nedsatta autono-
mi, tillhör hälso- och sjuk-
vårdens första prioriterings-
grupp. I praktiken har de 
hamnat i den sista. Vårt land 

bryter därmed mot FN-kon-
ventionen artikel 26 d § om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättningar. 

Karl Grunewald
f d medicinalråd, 

Saltsjö-Duvnäs 
karl.grunewald@swipnet.se
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störning och deras behov av hälso- 
och sjukvård. Stockholms läns 
landsting, 2009. 

n Läkarförbundet har under 
2000-talet tagit fram några 
olika sjukvårdspolitiska pro-
grammet. Det senaste i ra-
den är det som handlar om 
en god äldrevård. För fyra år 
sedan tog vi fram ett pro-
gram om Närsjukvård, vilket 
också omfattar funktions-
hindrade.Att vi i vårt sjuk-
vårdspolitiska arbete under 
2010 valt att fokusera på äld-
re innebär inte att denna 
grupp generellt sett skulle 
vara mer prioriterad än nå-
gon annan, exempelvis funk-
tionshindrade.
 
Hälso- och sjukvård ska för-
delas efter behov. Det är en 
princip Läkarförbundet hål-
ler hårt på. De strukturella 
förändringar vi föreslår kom-
mer att gynna även funk-
tionshindrade. Skälen till att 
vi valt att fokusera på äldre är 
följande.

Vi har redan i dag en av 
världens äldsta befolkningar. 
Mellan 2010 och 2050 för-
väntas andelen äldre i befolk-
ningen öka med 30 procent 
(enligt SCB:s befolknings-
prognos). Kostnaderna för 
äldreomsorgen väntas stiga 

med 70 procent och kostna-
derna för sjukvården med 
närmare 30 procent fram till 
2050. 

Vården kring äldre – som den 
är utformad i dag – fungerar 
inte optimalt. Vi ser resulta-
ten i form av vårdplatsbrister, 
långa väntetider på akuten, 
läkemedelsskador, etc. Ska vi 
klara att finansiera och be-
driva en solidariskt 
 finansierad sjukvård med hög 
kvalitet i framtiden måste 
vården kring äldre bli betyd-
ligt bättre och effektivare.
 
Äldrevården är i dag priorite-
rad på högsta politiska nivå. 
Regeringen har tillsatt en na-
tionell samordnare för hem-
sjukvård som även ska utreda 
frågan om kommunerna ska 
ges befogenhet att anställa 
läkare. Vi har träffat utreda-
ren och överlämnat vårt pro-
gram om vård för äldre. Vi 
måste vara med och påverka 
nu. Läkarförbundet har 
mycket att komma med i både 
analys och förslag.

 eva nilsson Bågenholm
ordförande, Läkarförbundet

replik: 

Vi fokuserar på de äldres 
vård – av goda skäl 

Arbetsgivaren får ökat 
ansvar vid anställning
Det kommer då an på arbetsgiva-
ren att genom noggrann intervju, 
läsning av CV och referenstag-
ning se till att bilda sig en egen 
uppfattning om den sökandes 
kompetens och välja en motsva-
rande lämplig ingångslön, samt 
skapa en adekvat utvecklingsplan 
för den nyanställda läkaren.

Vid min arbetsplats har vi 
huvudsakligen utmärkta erfa-
renheter av att anställa kollegor 
utbildade i andra EU-länder, men 
ibland visar det sig att komplet-
terande utbildning behövs 
innan kollegan kan fungera så 
som vi kräver och förväntar oss. 
Det är alltså en betydligt mer 
krävande anställningsprocess 
som behövs, men om arbetsgi-
varen är medveten om detta är 
problemen fullt möjliga att lösa, 
och kan ge oss betydande vinster, 
både för svensk sjukvård som 
vinner i kapacitet, kompetens och 
erfarenhet, och för de läkare som 
söker sig hit, som annars kan bli 
besvikna och i onödan nedvärde-
rade eller missförstådda. 

Erik Edgren
överläkare, 

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Varför alltid  
bäst i klassen?
Om nu EU-direktiven är så uppen-
bart beslutade på dåliga grunder 
så måste man väl någon gång 
protestera högljutt, dvs låta bli 
att följa ett dumt direktiv och ta 
den diskussion som blir. Sverige 
är ju trots allt duktigast i klassen 
på att följa EU-direktiv. EU kan väl 
ändå inte mena att vi ska sänka 
ambitionen i vår kompetenta 
primärvård. 

Lars Olén
överläkare, ÖNH-klin Skövde

Nyhetsartikeln »EU på väg att 
sänka kraven för svenska spe-
cialiteten allmänmedicin« (LT 
47/2010, sidan 2944) har lockat 
många att kommentera på web-
ben. Här är några kommentarer.

Läsar-
kommentarer
Lakartidningen.se

Fler kommentarer på sidan 3147.
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