
Mer resurser till hälso- och sjuk-
vården. Mer småskalighet i sjuk-
vården. Mer förebyggande vård.
Låt all personal i sjukvården ägna
sig framför allt åt det de är proffs
på och avveckla landstingen. Det
är en enkel sammanfattning av
ett kommande sjukvårdspartis
huvudsakliga ståndpunkter.

❙ ❙ Floran av presumtiva riksdagspartier
växer. Nu bildar med största sannolikhet
Sveriges sjukvårdspartier ett gemen-
samt parti som ställer upp i riksdagsva-
let 2006. Ett preliminärt partiprogram är
ute på remiss bland de regionala
sjukvårdspartierna. I oktober avgörs om
partierna kan enas till ett enda gemen-
samt. Lisa Lind, politisk sekreterare i
Sjukvårdspartiet Gävleborg (där partiet
har fem mandat i landstingsfullmäktige)
och sekreterare i samverkansorganet för
Sveriges sjukvårdspartier, är positiv.

– Vi kommer att bilda ett riksparti!
Sjukvårdsfrågorna är självklart parti-

ets huvudsakliga frågor, och inom det

området ägnas mest utrymme åt äldre-
omsorgen i det preliminära programmet.
Ansvaret för äldreomsorgen och därtill
kopplad hälso- och sjukvård ska enligt
programmet ligga på en huvudman, och
kommunala äldreombudsmän bör inrät-
tas.

De äldre ska också garanteras färd-
tjänst och plats på äldreboende. Sam-
manboende äldre par ska garanteras fort-
satt gemensam bostad.

Nej till Stopplagen
Kommunen bör enligt det tilltänkta
Sjukvårdspartiet också ha ansvar för pri-
märvården. Den högspecialiserade vår-
den bör däremot staten ha ansvar för.
Sjukvårdspartiet säger också nej till den
nyligen antagna Stopplagen.

Partiprogrammet ägnar också varsitt
kapitel åt psykiatrin och tandvården.
Sjukvårdspartiet vill att läkare ges rätt
att skriva remiss till legitimerade psyko-
terapeuter och att alla psykoterapeuter
ska anslutas till försäkringskassan, parti-
et vill också att tandvård omfattas av nå-

gon form av högkostnadsskydd.
En aktuell hälsofråga som inte berörs

är sjukskrivningarna. 

Glesbygdsfrämjande inriktning
Partiprogrammet har en tydlig regional-
och glesbygdsfrämjande inriktning.
Förutom generella formuleringar som
att hela Sverige ska leva så är Sjukvårds-
partiet för en minskning av momsen på
bensin till sex procent.

Lisa Lind betecknar sjukvårdspartiet
som ett mittenparti men kan inte säga nå-
got om hur partiet skulle ställa sig till
samarbeten åt höger eller vänster om det
skulle bli fråga om riksdagsarbete fram-
över. Däremot är hon helt inställd på att
det blivande partiet lätt tar sig in i riks-
dagen.

– Jag tror vi kommer in med storm-
steg! 

Sara Gunnarsdotter
sara.gunnarsdotter@lakartidningen.se
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Sjukvårdspartierna siktar på riksdagen
Äldreomsorg och glesbygdsfrågor i preliminärt partiprogram

Aktuellt

❙ ❙ Bussen som exploderade i samband
med bombattackerna i London den 7 juli
befann sig precis utanför huset där Brit-

tiska läkarförbundet (BMA) och tid-
skriften BMJ håller till. 

Kieran Walsh, geriatriker och BMJ-
medarbetare, beskriver i en artikel i BMJ
hur det hade stänkt blod ända upp till
andra våningen på BMA-husets väggar.

Andrew Dearden, allmänläkare och
styrelseledamot i BMA, delar också med
sig av sina erfarenheter.

»Jag är säker på att människor kunde,
och skulle, ha dött på torsdagsmorgonen
om det inte varit för BMAs personal«
skriver han i BMJ. Andrew Dearden be-
rättar hur han och andra medarbetare på
brittiska läkarförbundet – såväl läkare
som övrig personal – tillsammans bilda-
de ett katastrofteam som gjorde allt från
akuta medicinska insatser till tillverk-
ning av provisoriska bårar av skrivbord,
utskänkning av mat och dryck samt ny-
hetsbevakning.«

Läs Andrew Deardens artikel i sin
helhet på www.bmj.org

Se även Josef Milerads spalt på sidan
2197. 

Sara Gunnarsdotter

Bombattacken utanför BMAs hus

Personalen bildade katastrofteam
och använde skrivbord som bårar

Omslaget till BMJ den 16 juli. Bilden är
tagen från brittiska läkarförbundets hus.

Och så en
sportnyhet …

❙ ❙ Stefan Rykowski, öron-, näs- och hals-
specialist från Täby, kammade hem en
delad bronsmedalj i tennis under världs-
mästerskapen för medicinare (World
Medical and Health games) som hölls i
början av juli i spanska Alicante. Kanske
bör det ändå tilläggas att endast fyra spe-
lare tävlade i Stefan Rykowskis klass …

Världsmästerskapen är öppna för all
personal i hälso- och sjukvården, och
årets upplaga var den 26:e i ordningen.
Tävlingar sker i 25 vitt skilda grenar, till
exempel friidrott, segling, schack, judo,
tyngdlyftning, sabelfäktning, triathlon
och tennis. Deltagare från 38 länder
medverkade. 

Ytterligare en svensk läkare deltog,
Georg Boström, psykiater i Stockholm,
som tävlade i diskus (åttonde plats),
kulstötning (sjunde plats), spjutkastning
(åttonde plats), styrkelyft (fjärde plats)
och bänkpress (femte plats). Förra året
gick det bättre för Georg Boström. Då
kom han till exempel tvåa i styrkelyftet,
slagen endast av den ungerska tandläka-
ren Attila Nemeth (lustigt nog hette tre-
an också Attila, men i efternamn).

Sara Gunnarsdotter




