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Ett lagstadgat krav på kom
muner och landsting att 
samarbeta om missbruks
vården. Det är det tyngsta 
förslaget när regeringen nu 
lagt sin proposition utifrån 
Missbruksutredningen. Fler
talet av utredningens förslag 
lämnas utan åtgärd.

Missbruksutredningen lades 
fram i april 2011 och innehöll 
flera förslag till stora föränd-
ringar av beroendevården, 
bland annat att samla huvud-
mannaskapet hos landsting-
en och att införa en skärpt 
vårdgaranti. Men i samband 
med lagrådsremissen i janua-
ri stod det klart att regering-
en säger nej till detta (se LT 
nr 6/2013).

Propositionen, som besluta-
des av regeringen den 14 

mars, bekräftar den bilden. 
Som det viktigaste förslaget 
presenteras ändringar i häl-
so- och sjukvårdslagen och 
socialtjänstlagen, som inne-
bär att kommuner och lands-
ting blir skyldiga att ingå 
överenskommelser om sam-
arbete kring personer med 
missbruks- eller beroende-
problem.

Nu ska propositionen be-
handlas av riksdagen, och re-
geringen hoppas att de nya 
bestämmelserna ska träda i 
kraft redan den 1 juli 2013.

Inom professionen har Miss-
bruksutredningens förslag 
mottagits i huvudsak posi-
tivt. I en debattartikel i 
Svenska Dagbladet, skriven 
av bland andra Läkarförbun-
dets ordförande Marie Wedin 
och Psykologförbundets ord-

förande Lars Ahlin, uttrycker 
de sin besvikelse över lag-
rådsremissen:

»Regeringen har misslyck-
ats med att ta detta tillfälle 
att forma framtidens beroen-
devård«, skriver de. »Vi väd-
jar nu till riksdagens ledamö-
ter från alla partier att ta an-
svar för en välbehövlig mo-
dernisering av beroende - 
vården.«

Miki Agerberg

   ■ nyheter

Emma Furberg ny 
MSF-ordförande
MSF, Medicine 
studerandes 
förbund, har 
fått en ny ord-
förande. Hon 
heter Emma 
Furberg och val-
des av MSF:s 
fullmäktige i 
mitten av mars.

Emma Fur-
berg läser vid läkarprogrammet 
i Umeå och var till nyligen ordfö-
rande i MSF:s lokalavdelning där. 
Som ordförande för MSF efterträ-
der hon Isabella Kongstad. n

Emma Furberg

Kommuner och landsting ska 
samarbeta om missbruksvår-
den.  

Svensk onkologisk förening argu-
menterade nyligen på DN Debatt 
för ett totalförbud mot rökning 
från 2025. I Läkartidningen nr 
4/2013 förespråkade företrädare 
för Läkare mot tobak en »bortre 
parentes« för tobaksrökning. 
Även allmänmedicinarna hakar 
nu på kraven på att fasa ut to-
baksrökning helt och hållet.

Parlamenten i Finland och Nya 
Zeeland har fattat beslut om att 
tobaksrökning inte längre ska 
vara tillåtet från 2040 respektive 
2025. Nu höjs flera röster för att 
Sverige borde gå samma väg. 

Karin Träff Nordström, ord-
förande i Svensk förening för 
allmänmedicin, SFAM, säger att 
föreningens styrelse ställer sig 
bakom kravet.

– Det är ju alltid kontroversiellt 
med förbud, men vi stöder det.

Karin Träff Nordström säger att 
det är bra att folkhälsofrågorna 
och levnadsvanefrågorna är på 
dagordningen men hon tycker att 
ansvaret felaktigt lagts på vården 
i form av enkäter och frågor till 
patienter om bland annat huruvi-
da de röker eller inte.

– Fokus hamnar på fel ställe, vi 
tycker att det är ett samhällspro-
blem som vi önskar att politiker 
och styrande skulle 
ta ett större ansvar 
för. Om man nu vill 
komma åt rökning-
en, vilket man vill, 
så hade ett förbud 
varit en väldigt 
tydlig markering 
från samhället att 
det här är en verklig hälsofara.

Sara Gunnarsdotter

Bara knappt 40 procent av 
medlemmarna i Sveriges lä
karförbund är nöjda med sitt 
medlemskap i förbundet. 
Ändå är det nästan 60 pro
cent som skulle rekommen
dera en kollega att bli med
lem.

Läkarförbundet har låtit göra 
en medlemsundersökning via 
en webbenkät riktad till ett 
stratifierat urval om drygt 
3 000 medlemmar. Endast 
ungefär en tredjedel valde att 
svara, men enligt Läkarför-
bundets statistiker Åsa Jakt-
lund är resultaten ändå in-
tressanta eftersom gruppen 
som svarade är lika represen-
tativ som den ursprungligen 
tillfrågade gruppen.

Missnöjet med förbundet är 
mer utbrett bland männen, 
och det var också färre av 
dem som svarade att det var 

mycket sannolikt att de skul-
le rekommendera medlem-
skap till en kollega. Samma 
förhållande gällde för äldre, 
som var mer nöjda än yngre 
medlemmar.

De allra flesta, 87 procent, 
svarade dock att det var gans-
ka eller helt säkert att de 
kommer att fortsätta att vara 
medlemmar de närmaste 
åren. Kvinnor, äldre och of-
fentliganställda var mer säk-
ra på sin framtid som med-
lemmar i Sveriges läkarför-
bund.

Av dem som var nöjda med 
sitt medlemskap i Läkarför-
bundet var det fler som kände 
till dess verksamhet. 

69 respektive 67 procent 
instämde i påståendena att 
Läkarförbundet är en profes-
sionell respektive kunnig or-
ganisation. Endast 35 pro-
cent ansåg att organisatio-

nen är öppen för medlem-
marnas åsikter, och i den 
frågan var det 21 procent som 
inte visste.

De som är anställda i kom-
muner och landsting och de 
som inte är chefer är med-
lemmar i Läkarbundet fram-
för allt för att det genomför 
kollektivavtals och arbets-
villkorsförhandlingar. Av de 
egna företagarna är ungefär 
hälften medlemmar för att 
förbundet driver påverkans-
arbete för läkare i framtidens 
hälso- och sjukvård.

De som svarade på undersök-
ningen var mest nöjda med 
den juridiska rådgivningen 
och stödet och medlemsför-
måner som Läkartidningen.  
Mest svala i sina omdömen 
var de i förhållande till för-
bundets medlemsträffar, 
event och nätverk.

Sara Gunnarsdotter

Kvinnor och äldre mest  
positiva till Läkarförbundet

Avlövad proposition  
om missbruksvården
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läs mer En längre version av 
artikeln finns på Läkartidningen.se

SFAM ställer sig 
bakom förslag  
om totalförbud 
mot rökning
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