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Tveksamt om
Blekinge är bästa
landstinget

»Det skulle vara en sorg i hjärtat att inte kunna jobba heltid
med barnsjukvård, men jag
får ju jobba med barns villkor
ändå.«
Det säger centerpartisten
Anders W Jonsson, 44 år och
specialist i barn- och ungdomsmedicin om sin eventuella framtid som riksdagsledamot.
Anders W Jonsson anser att
alldeles för få riksdagsledamöter har ett barnperspektiv,
något han vill ändra på. I hans
fokus står barnen och ungdomarna, i synnerhet de som
växer upp under knappa förhållanden.
– Jag träffar hundratals
barnfamiljer varje år och för
samtal med dem utifrån hur
deras livssituation ser ut, säger han.
– Det är många som inte har
det bra. De ekonomiska klyf-
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»För få har ett barnperspektiv«

Anders W Jonsson (c) hoppas
kunna göra nytta i riksdagen utifrån sin läkarprofession i allmänhet och sitt perspektiv som
barnläkare i synnerhet.

torna ökar i samhället och det
drabbar barnen.
Anders W Jonsson vill arbeta för att sänka skatten för
låginkomsttagare.
– Vi har väldens högsta
skatter även för dem med små
inkomster. Nu har centern
fått med de övriga i alliansen
på kravet att sänka skatterna
för dem.
Anders W Jonsson har varit
politiskt engagerad ända se-

dan tonåren, men tycker att
alldeles för få läkarkolleger
intresserar sig för politiskt arbete.
– Det kan bero på att läkare
har det allra största anseendet
i samhället, medan politiker
ligger i andra änden. Dessutom kan det handla om
pengar: Blir jag riksdagsledamot blir jag tvungen att sänka
min lön rejält.
Men det bekymrar inte Anders
W Jonsson som ser fram emot
minst fyra år i arbete som förtroendevald i riksdagen. Inför
höstens riksdagsval står han
som andranamn på centerns
Gävleborgslista, och han är
ganska säker på att komma in.
– Jag gick med i centern
strax före valet 1976 och jag
har inte sedan dess känt ett
sådant självförtroende bland
centerns företrädare. Det
kommer att gå jättebra! •

»Detta är inte ett plötsligt infall på gamla da’r!«
Det säger Lennart Levi, 76
år, om sitt politiska engagemang. Redan i början av 1960talet skrev Lennart Levi centerpartiets stora miljömotion,
men partimedlem blev han
först i fjol. Inför höstens riksdagsval står han som andra
namn på centerns lista i
Stockholms län.
När Lennart Levi, läkare,
stressforskare och professor
emeritus, för en tid sedan fick
frågan om han ville bli riksdagspolitiker för centerpartiet, tackade han ja.
– Jag har fått frågan då och
då under åren, men det har tidigare krockat med annat. Om
det någonsin ska bli av så
måste jag säga ja nu.
Lennart Levi beskriver hur
han ägnat ett helt liv åt att
studera social och psykologisk
inverkan på människors hälsa, men att de kunskaper han
tillägnat sig, och också flitigt
spridit, inte tillämpas i social-
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Stresskunskap viktigt föra in i politik

Lennart Levi (c) tycker att dagens
politik har en benägenhet att arbeta med endast en fråga i taget.
»Det finns ett stuprörstänkande i
samhället, jag vill arbeta för en
hängränna med tvärkommunikation över sektorsgränserna.«

politiskt arbete. Att själv engagera sig politiskt hoppas
han kan vara ett sätt att komma från ord till handling.
– Vi har idag alltför mycket
stress – från vaggan till graven.
Men de flesta orsakerna går att
påverka med politiska åtgärder. Det är inte vår herre i himlen som har hittat på alltihop.
Lennart Levi säger att läkare är utbildade för att bota och
behandla sjuka patienter, inte
sjukdomsframkallande miljöer eller ett helt samhälle, även
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om det ofta är vad som ligger
bakom ohälsan.
– Jag vill komma åt orsakerna bakom orsakerna. »Varför
super Jeppe?« »Och varför
går inte Jeppe på Friskis och
Svettis?«
Att eventuellt ägna fyra år åt
riksdagsarbete ser han som att
fullt ut tillämpa universitetens tredje uppgift: »Att samverka med samhället och informera om sin verksamhet.«
– Det är ingen glädje med
kunskaper som ligger kvar på
hyllan och samlar damm. De
behöver komma ut i samhället, behöver tillämpas.
Idag har centern endast ett
(1) mandat från Stockholms
län i riksdagen, men Lennart
Levi är full av tillförsikt.
–Thorbjörn Fälldins centern hade fem riksdagsmandat i Stockholm. Vi borde
kunna få tre mandat i år genom målmedvetet valarbete!
Samtliga texter:
Sara Gunnarsdotter

Ett privat företag har utsett
Blekinge till det mest »konsumentvänliga« landstinget
i landet. Sveriges Kommuner
och Landsting är skeptiskt
till metoden.
Företaget Health Consumer Powerhouse har för tredje året försökt jämföra landstingssjukvårdens kvalitet och tillgänglighet.
Landstingen poängsätts detta
år ur 17 aspekter; se vidare
‹http://www.vardkonsumentindex.se›. Frågorna rör konsumentfokus, primärvården, väntetider och vårdens resultat.
Vårdens resultat mäts med
fyra frågor. Full pott ges om
landstinget har låg dödlighet i
hjärtinfarkt, låg fotamputationsfrekvens, låg frekvens av perinealbristning hos förstföderskor
och om många patienter på
vårdcentralen har fått träffa den
läkare de valt.
– Blekinge är svensk mästare
på att inte amputera fötter, sa
projektledaren Oscar Hjertqvist
när priset delades ut.
Ellen Hyttsten, direktör på
Sveriges Kommuner och Landsting, kommenterar utfallet:
– Jag kan inte säga att Blekinge är bättre än andra landsting. Vi måste titta på andra parametrar för att se att det håller.
– Det är bra med olika slags
jämförelser av svensk hälsooch sjukvård. Men det är lika
viktigt att jämförelserna håller
hög kvalitet. Huvudproblemet
med Health Consumer Powerhouses vårdkonsumentindex är
att det är mycket begränsat, har
ett för stort subjektivt inslag och
att deras metod brister. Seriösa
jämförelser av vården kräver
höga kvalitetskrav för att vara
användbara, säger hon.
Ellen Hyttsten ifrågasätter
bland annat att företaget värdesätter hög användning av en
viss dyr bröstcancermedicin,
trots att endast 20 procent av
bröstcancerpatienterna kan ha
nytta av denna medicin. Hon
ifrågasätter också om rätt faktorer valts ut för att mäta tillgänglighet och patienttillfredsställelse.
Health Consumer Powerhouse finansieras av försäkringsbolag, läkemedelsföretag
och privata vårdgivare och vill
på sikt ge »vårdkonsumenten«
möjlighet att fatta bättre underbyggda beslut, enligt företagets
VD Johan Hjertqvist.
Läs hela artikeln på
‹http://www.lakartidningen.se.
Elisabet Ohlin
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