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Socialstyrelsen har inte förut-
sättningar att klara tillsynen 
över socialtjänsten och hälso- 
och sjukvården. En renodlad 
inspektionsmyndighet behö-
ver därför bildas, anser Stats-
kontoret i en rapport till re-
geringen i dag den 15 mars.

»Socialstyrelsen har inte för
mått skapa tillräckligt goda 
förutsättningar för att till
synsreformens mål ska upp
fyllas. Vi föreslår därför att 
en renodlad inspektionsmyn
dighet för socialtjänst och 
hälso och sjukvård bildas.« 

Det säger Statskontorets 
generaldirektör Yvonne Gus
tafsson på Statskontorets 
webbplats i en kommentar till 
rapporten, som kritiserar So
cialstyrelsens tillsynsverk
samhet på en rad punkter. 

Statskontoret har sedan 
2009 haft regeringens upp

drag att följa 
upp och utvär
dera de för
ändringar av 
tillsynen som 
trädde i kraft i 
januari 2010.

Förslaget 
ligger i linje 
med vad Ste
fan Carlsson, 
regeringens särskilde utreda
re av hur hälso och sjukvår

den ska styras, sa i höstas vid 
den medicinska riksstäm
man: att tillsyn är en verk
samhet som kommer att be
höva renodlas och »till del 
vara frikopplad från norme
ringsverksamheten«. Stefan 
Carlsson skulle ursprungli
gen lämna sitt slutbetänkan
de i mitten av april, men i ett 
tilläggsdirektiv den 15 mars 
förlängdes tiden till den 15 
maj. n

Sjukhusläkarna kräver fler 
platser på den svenska läkar-
utbildningen. Personalbrist, 
stora pensionsavgångar och 
bristande arbetsmiljö samt 
krav från EU och WHO ligger 
bakom beslutet. Oklart är hur 
stor ökningen bör vara.

»Vem ska bli chef eller forska
re eller för den delen vara 
fackligt aktiv av de få läkarna 
när det inte finns tillräckligt 
många för de kliniska uppgif
terna?« En motion från Östra 
Skånes läkareförening blev 
gnistan till ett politikskifte i 
före detta Sjukhusläkarför
eningen, numera även for
mellt »Sjukhusläkarna«. 

»En defensiv, mångårig och 
enkelspårig tradition utan 
egentlig eftertanke är Läkar
förbundets tidigare fixering 
vid att motsätta sig ett ökat 
antal platser på svensk läkar
utbildning«, framhöll motio
nen, som fick stort bifall vid 
Sjukhusläkarnas fullmäkti
gemöte 15–16 mars.

Motionen angav att 2 000 

läkare bör utbildas per år i 
Sverige, men fullmäktige vil
le inte binda sig vid ett antal. 
Men flera delegater vittnade i 
plenisal och under pauser om 
svårigheter att tillsätta lä
kartjänster utanför universi
tetssjukhusen. Belastningen 
på ordinarie personal ökar, 
inte minst som allt högre an
del av de fast anställda läkar
na är 55 plus. 

– Jätteroligt, säger Sten 
Östensson, Sjukhusläkarna 
Östra Skånes lokalavdelning, 
doktor vid sjukhuset Kristi
anstad. Jag hade inte väntat 
mig en sådan respons på mo
tionen. För fem–tio år sedan 
hade detta varit ett omöjligt 
krav, säger han.

Läkarförbundet skattar att 
det år 2015 kommer att sak
nas cirka 4 000 läkare. Lä
karbristen är dock inget ex
klusivt svenskt problem, utan 
gäller för hela EU. Mikael 
Rolfs, ledamot i Sjukhuslä
karnas styrelse och i Läkar
förbundets styrelse, kunde 

berätta att motionen sam
manfaller med ett aktuellt 
dekret från EUkommissio
nen:

– Inget EUland kommer 
att vara självförsörjande på 
läkare 2020. Det gör att varje 
land måste ta fram en plan. 
Till detta kommer att EU 
skrivit under en överenskom
melse via WHO. Vi ska inte 
dränera utvecklingsländer på 
kompetens.

– Ökningen av läkare mås
te fortsätta. Men det är vik
tigt att tillgodose kvalitet, in
volvera fler sjukhus och fler 
handledare, tillägger Mikael 
Rolfs.

Marie Närlid
marie.narlid@lakartidningen.se
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Läkartidningens reporter Sara 
Gunnarsdotter har fått Fackför-
bundspressens journalistpris 
2012 i klassen »Bästa berät-
tande text« för sin intervju med 
narkosläkaren i Astrid Lind-
gren-fallet.

De tre jurymedlemmarna Björn 
af Kleen (Expressen), Torbjörn 
Nilsson (Fokus) och Amanda 
Rydman (P3 Dokumentär) ger 
följande motivering:

»I en artikel som är stilistiskt 
klar och dramatiskt komprime-
rad utan att förlora i nyanser, 
avslöjas brister i det svenska 
rättsväsendet. En skenbart en-
kel intervju med den så kallade 
barnläkaren skildrar de kränk-
ningar som den åtalade men 
friade kvinnan utsattes för i mö-
tet med polis, åklagare och 
mediesamhälle. Artikeln proble-
matiserar också forskarvärl-
dens avståndstagande till läka-
ren under åtalsperioden. Den 
mycket drabbande texten förtjä-
nar stor spridning.«

Intervjun, »Friad – efter två 
år, åtta månader och nio dagar«, 
publicerades i Läkartidningen 
nr 51–52/2011.

Också förra året vann Läkar-
tidningen Fackförbundspres-
sens journalistpris, då i avslö-
jande-klassen med artikeln 
»Hedersförfattare förekommer i 
varannan svensk avhandling« 
av Michael Lövtrup.

Tävlingen är öppen för alla 
tidskrifter som ges ut av LO, TCO 
och Saco och deras medlems-
förbund. n

Sara Gunnarsdotter

Pris till Läkar-
tidningen i år igen

Statskontoret föreslår renodlad inspektionsmyndighet

Ur Statskontorets 
rapport:
»Statskontoret har samman-
fattningsvis identifierat följan-
de problemområden:
n  tillsynen har ingen tydlig sär-

ställning gentemot Socialsty-
relsens övriga åtaganden,

n  det saknas en löpande resul-
tatuppföljning med koppling 

till tillsynens finansiella re-
surser,

n  resursfördelningen till tillsy-
nen är inte tillräckligt trans-
parent,

n  det saknas styrmodeller, 
uppföljningsrutiner och verk-
tyg för ärendehantering an-
passade till Socialstyrelsens 
stora ärendevolymer och 
myndighetsutövande roll.«

Yvonne 
Gustafsson

Fler anmälda 
vårdskador
2011 anmäldes 11 800 vårdska-
dor till Patientförsäkringen 
LÖF. Det är 13 procent fler än 
2010. Sveriges Kommuner och 
landsting (SKL) menar i ett 
pressmeddelande att det beror 
på större medvetenhet, bland 
annat på grund av den nya pa-
tientsäkerhetslagen, snarare 
än en faktisk ökning.

Varje landstings resultat 
finns på patientforsakring.se
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eKrav från Sjukhusläkarna:

Utbilda fler läkare!
Thomas Zilling omvald
Thomas Zilling omvaldes som 
ordförande i Sjukhusläkarna 
och Lars Nevander, Lund, om-
valdes som andre vice ordfö-
rande. Förste vice ordförande-
posten, som innehas av Bengt 
von Zur-Mühlen, Uppsala, var 
inte uppe till omval i år.  Nya 
styrelseledamöter i Sjukhus-
läkarna blev Christina Spjut, 
Stockholm, och Shokoufeh 
Manouchehrpour, Göteborg. n
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