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Ökad medicinsk hänsyn och
större omsorg om spelarnas
fysiska status gör att det finns
goda förutsättningar att årets
fotbolls-VM blir den kvalitets-
mässigt bästa fotbollsturne-
ringen någonsin. Det menar
Magnus Forssblad, en av två
ansvariga svenska landslags-
läkare under VM i Tyskland.

Magnus Forssblad, VD för Ca-
pio Artro Clinic, gör vid VM i
Tyskland sitt fjärde interna-
tionella mästerskap som
landslagsläkare.

Inför årets VM, som inleds
den 9 juni, har det internatio-
nella fotbollförbundet FIFA
förbjudit spel i de högsta na-
tionella ligorna från 17 maj.
Syftet är att spelarna ska ges
ökad möjlighet till rekreation
efter sin klubbsäsong och
komma så väl preparerade till
Tyskland som möjligt.

– Många vanligtvis framträ-
dande spelare var väldigt slit-
na eller skadade under förra
VM. Bland oss fotbollsläkare
har vi länge drivit frågan att
det ska vara färre matcher un-
der de säsonger det är VM- el-
ler EM-slutspel.

75–80 matcher under en sä-
song är inget ovanligt för en
spelare i någon av de europe-
iska toppklubbarna. En veck-
as extra vila som det blir inför
detta VM betyder en hel del
för att spelarna ska bli fysiskt
väl prepearerade, menar Mag-
nus Forssblad.

FIFA har också skärpt dop-
ningsreglerna och de medi-
cinska kraven på spelarna.
Bakgrunden är de dödsfall
som inträffat under matcher
till följd av hjärtåkommor.

– FIFA verkar oroligt över
att något ska inträffa. För för-
sta gången är det krav på att
samtliga spelare ska ha hälso-
deklarationer, och framför
allt ska det göras omfattande
hjärtundersökningar på varje
spelare. Det är bra att man
från FIFAs sida är noggrann,
men det är lite väl många un-
dersökningar. Inom Svenska
Fotbollsläkarföreningen har
vi kommit fram till hur vi ska
screena för hjärtproblem, nu
har FIFA fördubblat denna
insats. Men det är givetvis bra
att problemet uppmärksam-
mas. 

– När det gäller dopning så
ska vi godkänna samtliga me-
diciner och preparat som spe-
larna eventuellt tar. För något
år sedan fanns bland spelarna
en ganska stor konsumtion av
kosttillskott, men vi har fått
dem att dra ned förbrukning-
en till ett minimum. Med den
typen av tillskott finns alltid
en risk för utslag i en doping-

kontroll, menar Magnus
Forssblad.

Skador är tyvärr ett vanligt
inslag under match och trä-
ning. 

Känner du och den andra
landslagsläkaren Anders Va-
lentin någon press från lands-
lagsledningen för att påskyn-
da behandling och »chansa«
med halvskadade spelare?

— Inte det minsta, vi har all-
tid haft en väldigt bra dialog
med Lars Lagerbäck [för-
bundskapten]. Under en
match ger det sig ganska
snabbt om en spelare kan
fortsätta efter att ha fått en
smäll, ofta avgör spelaren
själv. Vi känner också spelar-
na så bra att vi vet hur olika
spelare tål smärta. Några fal-
ler ganska lätt men när andra,
som Tobias Linderoth, ligger
och vrider sig då vet vi att det
är allvarligt. Mellan matcher
händer det att vi överväger
om en spelare ska spe-
la halvskadad
förutsatt att
det inte rör sig
om en skada
som kan ge be-
stående men. 

Vad räds man
mest som läkare under en så
viktig tävling som VM?

— Den stora katastrofen är
matförgiftning. Virusinfek-
tion är också något vi helst
slipper. Sedan är det inte ro-
ligt om någon av våra nyckels-
pelare blir skadad.

Till sist: Hur går det?
— Håller sig alla friska går

Sverige till kvartsfinal, minst,
avslutar Magnus Forssblad.

Johan Erichs
frilansjournalist

aktuellt

Större medicinsk omsorg 
kan ge högklassigt VM

hävdar. Enligt deras statistik
ligger Tyskland såväl löne-
mässigt som arbetstidsmäs-
sigt i mitten på skalan vid in-
ternationella jämförelser, till
och med bättre än Sverige i
vissa fall. Enligt dem tjänar
tyska läkare till exempel i ge-
nomsnitt en tredjedel mer än
svenska läkare. Tyskland ska
också ha färre patienter per
läkare än exempelvis Sverige.

Men oavsett vad statistiken
säger så är missnöjet inom lä-
karkåren i Tyskland inte att ta
miste på. Sedan i mars strej-
kar läkare på sjukhus runt om
i landet – i protest mot för
mycket arbete och för lite er-
sättning (se LT nr 14/2006).
Vid LTs pressläggning den 2
juni såg någon lösning fortfa-
rande inte ut att vara i sikte,
och Marburger Bund hotar nu
också med att ta ut läkare i
strejk under fotbolls-VM.

Utstressade läkare som flyr
landet och strejk bland de
som stannar kvar –  glansen
kring läkaryrket har mattats
av rejält i Tyskland de senaste
åren. Det visar sig också i att
allt färre läkare utbildas. Såväl
antalet nyinskrivna studenter
som färdigexaminerade har
minskat under hela 1990-talet
och början av detta decenni-
um. 

Den tyska läkare som LT pra-
tat med och som befinner sig i
början av sin karriär suckar
och menar att det inte är hög-
re lön som behövs utan fler lä-
kare: 

– Vad ska jag med mer
pengar till när jag alltid är
trött och aldrig har tid att göra
av med dem? Jag jobbar ofta
fyra skift i sträck – 28 timmar
utan avbrott, vecka efter
vecka. Efter det orkar man
just ingenting, jag är alltid
trött, säger hon.

Marcus Hansson 
frilansjournalist

Magnus Forssblad, en av Sveri-
ges två landslagsläkare vid fot-
bolls-VM. Sverige spelar sin för-
sta match den 10 juni mot Trini-
dad och Tobago.

Landstingen ska själva ha be-
slutsansvar i frågan om plane-
rad vård i andra EU-länder.
Det anser Sveriges Kommu-
ner och Landsting, som riktar
kritik mot Socialdepartemen-

tets förslag att Försäkrings-
kassan ska besluta om ären-
dena och att landstingen ska
betala dem. Sveriges Kommu-

ner och Landsting menar att
om landstingen får utvidgat
finansiellt ansvar för vården i
andra länder kan de också be-

döma varje enskild persons
behov av vård med utgångs-
punkt i Hälso- och sjukvårds-
lagen. 

Läs mer om vård i utlandet i
LT nr 11/2006. •
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