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Partierna om sjukvården

lt valbevakning. Hälso- och sjukvården är ett ämne som disku-
teras flitigt i valtider. Socialdemokraterna önskar fler distrikts-
läkare, folkpartiet vill se »rehabcoacher« för sjukskrivna och
kristdemokraterna vill dra ned på statlig forskning. Läs Läkar-
tidningens frågor till riksdagspartierna, som besvaras av företrä-
dare i socialutskottet. Och läs om vad Läkarförbundet tycker.

folkpartiet

Erik Ullenhag: 

1. Vad är den viktigas-
te sjukvårdsfrågan för
er?

– Det finns inte en viktigaste frå-
ga, det finns många. Jag ser fyra
frågor. Patientens ställning är för
svag och därför behövs en pati-
enträttighetslag. Vårdgarantin
ska skrivas in i lag. Vårdens kvali-
tet är ojämn och därför behöver
vi stärka kvalitetsregistren. Per-
sonalen och arbetsmiljön, möj-
ligheten att påverka och få infly-
tande är ännu en fråga.

– Att skapa en tillgänglig primär-
vård. Ett hus- eller familjeläkar-
system skulle betyda mest, fram-
för allt för de grupper som behö-
ver mycket vård som till exempel
multisjuka och äldre. En läkar-
kontakt med ett helhetsansvar är
det absolut bästa alternativet.

– Det viktigaste är att öka till-
gängligheten till vården, till ex-
empel att förstärka primärvården
och få en skärpt vårdgaranti. På
lite längre sikt är det viktigt att få
mer förebyggande vård.

2. Ska staten vara hu-
vudman för den hög-
specialiserade vår-
den?

– Ja och nej. Moderaterna vill ha
en nationell finansiering av vår-
den och ersätta dagens lands-
tingsskatt med en statlig vård-
skatt. En nationellt finansierad
vård ger mindre politiskt inflytan-
de och stärker patientens infly-
tande. Detta betyder dock inte att
staten ska bedriva sjukvård. 

– Ja, för en del av den högspeci-
aliserade vården. Vi tror att man
måste ha ett fastare grepp kring
sjukvården, till exempel en natio-
nell cancerplan. Det finns oac-
ceptabla regionala skillnader i
dag, vi måste få en nationell lik-
het.

– Nej, inte huvudman. Men vi
står bakom riksdagsbeslutet att
samordna högspecialiserad vård
och inrätta en rikssjukvårds-
nämnd. Staten har inte visat sig
vara särskilt bra på att driva verk-
samheter. Landsting och regioner
bör fortsatt ha ansvaret, med en
öppenhet och möjlighet för entre-
prenader även här. 

3. Vill ni satsa mer of-
fentliga medel på kli-
nisk forskning?

– Ja, vi vill satsa mer offentliga
medel på klinisk forskning. Men
det är viktigt att garantera forsk-
ningsfrihet och stärka forsknings-
institutionerna.

– Ja. Vi vill ha en massiv forsk-
ningssatsning. Av de statliga verk
vi vill sälja ut ska en del pengar
gå till klinisk forskning. Vi ser
nämligen att vi har allt färre som
bedriver forskning då uppdragen
är för få. Vi riskerar att förlora
kompetens till utlandet.

– Ja. För det första är det viktigt
att stimulera den medicinska
forskningen som betyder att vi
hittar nya metoder att möta ohäl-
san. Vi vill anslå två miljarder kro-
nor mer än nuvarande regering
under en femårsperiod. För det
andra vill vi inrätta ett nationellt
institut för miljö och hälsa, likt
den modell som finns i USA.

moderaterna 

Cristina Husmark
Pehrsson: 

centerpartiet

Kenneth 
Johansson: 
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– Att alla ska få vård när de behö-
ver den. Det är fel med långa köer
för att få kroppen reparerad.

– Som jag ser det är äldreom-
sorgsbiten viktigast. Här har vi
nyligen lagt en äldreomsorgspro-
position som till exempel betonar
ökade insatser för multisjuka och
en läkemedelsgenomgång för att
se över förskrivningen.

– Tillgängligheten – och det gäl-
ler all vård. De allra flesta anser
att när de väl »kommer fram« till
sjukvården är den av mycket hög
kvalitet. Problemet är köerna.

– En svår fråga, det är många frå-
gor som är viktiga. Det viktigaste
är ändå satsningar på primärvår-
den, det behövs både mer peng-
ar och personal. Primärvårdens
andel har inte vuxit i samma ut-
sträckning som andra delar i vår-
den. Vi vill också införa mer 
teamarbete i primärvården.

– Ja. Det måste nog bli så på sikt.
Det kommer förändringar genom
regeringens ansvarsutredning
som gör att det blir större regio-
ner. På sikt blir den högspeciali-
serade vården statlig.

– Nej, inte huvudman. Staten ska
inte driva den i egen regi. Där-
emot tycker vi att superspeciali-
serad vård bör erbjudas på riks-
nivå, att viss teknik bara kan fin-
nas på vissa platser i landet.

– Nej. Så sent som i våras beslu-
tade riksdagen att landstingen
ska ansvara för den högspeciali-
serade vården. Vi vill dock utreda
om staten ska ta ansvar för stora
investeringar i vården eftersom
enskilda landsting inte kan ha re-
surser för dyra högteknologiska
investeringar.

– Vår nuvarande uppfattning är
att landstingen ska vara kvar.
Men på sikt tror jag att staten
måste ta över ansvaret. Inget
landsting är stort nog för att klara
alla specialiteter, ansvaret måste
därför bli mer övergripande. Att i
längden lösa det med avtal mel-
lan huvudmännen är svårt. 

– Ja. Vi har en målsättning att
satsa en procent av BNP på medi-
cinsk forskning. I dag är vi inte så
långt från målet.

– Ja, det vill vi. Vi vill överhuvud-
taget satsa mer på forskning. Det
finns risk för att kommersiella
krafter tar över annars, detta är
snarare ett offentligt ansvar.

– Ja. Det är viktigt att vi har forsk-
ning som är fri från kommersiella
intressen.

– Både ja och nej. Det är livsnöd-
vändigt att viktig forskning stöds,
men det mesta sker genom andra
finansiärer. En 30/70-situation
där den största delen sker genom
ickestatliga bidrag vore bäst.

krist-

demokraterna

Chatrine Pålsson
Ahlgren: 

social-

demokraterna 

Conny Öhman: 

vänster-

partiet

Elina Linna: 
miljöpartiet

Jan Lindholm: 
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moderaterna 

Cristina Husmark
Pehrsson: 

folkpartiet

Erik Ullenhag: 
centerpartiet

Kenneth Johansson: 

4. Psykiatrins arbete
utreds. Vad vill ni
prioritera?

– Psykiatrin har havererat. Allian-
sen vill satsa fem miljarder kro-
nor mer under tio år på öppenvår-
den, fler slutenvårdsplatser,
kompetenssatsning hos persona-
len, daglig sysselsättning för den
som är psykiskt sjuk, fler person-
liga ombud och att kostnaderna
för rättspsykiatrin övertas av sta-
ten.

– Vi vill sätta in en miljard kronor
årligen plus landstingsmedel till
psykiatrin. Vi vill få ut psykosoci-
al kompetens på vårdcentraler. Vi
vill öppna upp för att kunna an-
vända »mellantvång« i öppenvår-
den efter norsk modell, vilket in-
nebär att en patient kan få före-
skrifter om att exempelvis ta sina
läkemedel eller att avstå från al-
kohol eller droger. 

– Att förebygga psykisk ohälsa
hos barn och unga. Vi vill satsa
på föräldrastöd, elevhälsan i sko-
lan och förbättra BUP. 

5. Ska vi importera lä-
kare eller utbilda nya?

– Både och. Vi är vänner av fri
rörlighet vad gäller personal. Det
är inte fel att pröva på att arbeta i
ett annat land. Här hemma ska
läkarna arbeta med det som man
är utbildad för, vilket betyder att
den patientnära tiden måste öka.
Fler utbildningsplatser kan också
behövas. 

– Både och. Det finns brist på vis-
sa specialiteter, till exempel all-
mänläkare och geriatriker. Vi
måste se till att det blir attraktivt
att arbeta inom dessa områden
och utbilda fler. Vi bör också få
hit utländska läkare.

– Både och. Vi har behov av att få
fler läkare inom vissa specialite-
ter, till exempel allmänläkare. Vi
vill utöka utbildningarna, men vi
har också behov av ökad arbets-
kraftsinvandring.

6. Hur ska ni minska
sjukskrivningarna?

– Vi har flera förslag. Satsa mer
på förebyggande arbete i primär-
vården. Skapa ersättningssystem
som stimulerar detta. Få till stånd
en vårdgaranti som ger vård i tid.
Se till att vi har incitament att gå
tillbaka till arbetet efter en sjuk-
skrivning samtidigt som arbetsgi-
varna stimuleras att ta emot lång-
tidssjuka.

– Först och främst gäller det att
hitta vägar så att du inte blir sjuk-
skriven. Vi behöver också öka
kontrollen kring antalet sjukskriv-
na, till exempel har kontroller
som gjorts visat att fler har åter-
gått i arbete. Vi vill se till att varje
sjukskriven har en »rehabcoach«
på Försäkringskassan eller i sjuk-
vården, en kontaktperson som är
ansvarig för just dig. 

– Vi vill förebygga ohälsa i ar-
betslivet. Dessutom vill vi klart
förbättra rehabiliteringsproces-
sen, till exempel genom att få till
stånd en »rehabgaranti« och en
finansiell samordning mellan oli-
ka myndigheter. Vi ska också för-
bättra rehabvården. Därtill vill vi
göra företagshälsovården mer
aktiv. Långsiktigt vill vi slå ihop
socialförsäkringen och a-kassan
till en samordnad arbetslivsför-
säkring som i Norge. 

7. Ska sjukvården ha
ett riksomfattande
husläkarsystem?

– Nej. Låt oss i stället pröva på
många olika lösningar, som vi se-
dan kan utvärdera. Vi ser snarare
ett kundvalssystem och en mång-
fald av vårdgivare, som gärna ar-
betar med ett brett kontaktnät.

– Ja, vi ska ha ett nationellt hus-
läkarsystem. I dag är det bara 40
procent av svenskarna som har
en fast läkarkontakt.

– Ja, vi ser positivt på en utveck-
lad närvård och ett större system
för familjemedicin, som vi kallar
det. Alla medborgare ska erbju-
das en »lots«, antingen en famil-
jeläkare eller annan vårdperso-
nal, som hjälper dig till rätt vård.

8. Vem ska få
skriva ut lä-
kemedel?

– Självklart ska läkarna göra det i
första hand, men Socialstyrelsen
har också följt upp annan perso-
nals möjlighet att skriva ut vissa
läkemedel – med gott resultat.
Detta bör följas upp.

– I huvudsak läkarna. Men i hög-
re grad ska även sjuksköterskor
få skriva ut läkemedel, till exem-
pel inom äldreomsorgen. Det är
dock viktigt att läkemedelsge-
nomgångar görs så att inte onö-
diga mediciner skrivs ut.

– I första hand är det läkaren.
Men det kan även vara andra
grupper som till exempel en sjuk-
sköterska, förutsatt att man har
kompetens.

9. Ska primärvården
byggas ut enligt mo-
dellen från Sacos
vårdförbund?

– Vi ser primärvården som en för-
sta ledens sjukvård och att man
jobbar tillsammans med många
kompetenser. Jag ser gärna att
samverkan med den slutna vår-
den förbättras och att fler specia-
lister finns nära patienterna.

– I princip ja. Detta ligger i linje
med det familjeläkarsystem som
vi har planer på. Men jag vill se
mer av valfrihet, patientens möj-
lighet att välja olika alternativ.

– Ja. Det ligger helt i linje med det
som centerpartiet drivit.

lt valbevakning
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socialdemokraterna 

Conny Öhman: 
vänsterpartiet

Elina Linna: 
miljöpartiet

Jan Lindholm: 

– En satsning på barnpsykiatrin.
Våra barn mår dåligt och får vän-
ta för länge på vård.

– Psykiatrisamordnaren har tagit
fram ett antal förslag, men det
känns splittrat. Vi vill däremot ha
en heltäckande och hållbar
handlingsplan för psykiatrin för
cirka tio år framåt, som också in-
nehåller finansiering av satsning-
arna.

– Tillgängligheten – åter igen. Vi
vill också prioritera barn- och
ungdomspsykiatrin. Konflikten
mellan vuxen- och rättspsykia-
trin är en annan fråga, vi upple-
ver att rättspsyk gröper ur vuxen-
psyk.

– Vi kommer att få stor brist på
psykiatriker, så det är givet att
fler behövs för att lösa de pro-
blem vi har. Det andra är att vi
måste se till att vi får en funge-
rande vårdkedja för de psykiskt
sjuka mellan kommuner, lands-
ting och försäkringskassa.

– Både och. Vi ska utbilda nya lä-
kare inom till exempel geriatrik
och psykiatri. Men det är också
friskt och bra med utbyte av läka-
re, att svenska läkare åker utom-
lands och jobbar och att utländs-
ka kommer hit.

– Vi tycker att vi ska utbilda de lä-
kare vi behöver i landet, en viss
utökning av läkarutbildningarna
bör ske. Sedan har vi en öppen
arbetskraftsinvandring så vi får
läkare även över gränserna. Vi
ska dock inte vara beroende av
läkarimport.

– I första hand utbilda nya läka-
re, vi behöver därför fler utbild-
ningsplatser. Nästa steg är att
satsa på program i landstingen
så att läkare med utländsk ut-
bildning snabbt kan få svensk le-
gitimation. Men det är lite proble-
matiskt eftersom vi riskerar att
importera läkare från länder där
de behövs ännu mer än hos oss.

– Man kan inte sätta alternativen
mot varandra. Alla yrkesgrupper
som kan söka sig till Sverige, ja
all rörlighet av arbetskraft, är po-
sitiv för kunskapsutveckling men
även för fred och förståelse mel-
lan länder. När det gäller att utbil-
da fler är vi tveksamma, frågan är
hur mycket politiken ska lägga
sig i. 

– Det viktigaste är en tidig reha-
bilitering. Men vi måste också tit-
ta på varför så många blir sjuka,
och så länge. Många får inte
»livspusslet« att gå ihop. Här vill
vi att det ska bli möjligt att vara
hemma tills barnen är tre år ge-
nom vårdnadsbidrag och vi mås-
te även anpassa anställningsvill-
koren så att det blir lättare att ar-
beta deltid.

– Sjukskrivningarna minskar,
kurvan är på väg åt rätt håll enligt
Försäkringskassans siffror från
juni. Fortfarande måste man job-
ba med attitydförändringar, lä-
karnas sätt att skriva sjukintyg
och arbetsgivarnas ansvar. 

– Vi har inga revolutionerande
förslag vad gäller sjukskrivning-
arna, men arbetsgivarna bör sat-
sa mer på arbetsmiljön, ha en väl
fungerande företagshälsovård
och satsa mer på förebyggande
insatser. Arbetstiden bör förkor-
tas. Det skulle öppna för fler an-
ställda inom till exempel offentlig
sektor där många arbetsplatser
är för slimmade.

– Vi vill prioritera mer förebyg-
gande åtgärder så att ohälsa
inte uppstår lika ofta. Vi vill ock-
så satsa mer resurser på rehabi-
litering.

– Ja, men låt det inte bli obligato-
riskt för hela landet. Men varje
landsting kan erbjuda en huslä-
kare, familjeläkare,
till patienter.

– Nej, det tycker jag inte. Däre-
mot måste tätheten av läkare öka
och vi anser att 6 000 distriktslä-
kare behövs, det vill säga en lä-
kare per 1 500 invånare. I vissa
områden behövs det dock fler lä-
kare, till exempel områden med
många äldre. 

– Nej, vi vill ha en modell som
bygger på teamarbete. Husläkar-
system är för läkarfokuserat, pa-
tienterna har många gånger stör-
re behov av att träffa till exempel
distriktssköterskan.

– Nej. Vår linje är att bygga hälso-
centraler. Primärvården ska er-
bjuda en bred kompetens utöver
den somatiska där till exempel
samtalsrådgivning och livs-
stilsfrågor kan erbjudas av perso-
nal med psykosocial kompetens.
Där bör även finnas till exempel
sjukgymnaster och dietister. 

– Det har visat sig att de sjukskö-
terskor som fått utbildning också
kan skriva ut läkemedel. Natur-
ligtvis ska detta vara väl avgrän-
sade områden – den största de-
len faller på läkare.

– Läkare plus sjuksköterskor som
redan i dag får skriva ut vissa me-
del. Men i grunden ska läkare
skriva ut läkemedel.

– I dag skriver läkare och di-
striktssköterskor ut läkemedel.
Det är bra som det är, anser vi.

– Detta borde man titta närmare
på, jag tror att läkarna skulle vin-
na på om det gick att hitta former
för att ge andra yrkeskategorier
inom vården rätt att förskriva be-
gränsade läkemedel inom sina
respektive specialområden. 

– Grundtanken i det mångprofes-
sionella laget är mycket tilltalan-
de. Man ska dock komma ihåg att
det som passar för storstan inte
alltid fungerar i den minsta kom-
munen. Vi vill inte ha modeller
som ger tvång utan mer flexibla
system.

– Att patienten själv ska välja
vårdgivare är inget nytt, det finns
redan i dag. De flesta vårdcentra-
ler har också i dag de flesta av
dessa kompetenser. Men i vissa
mindre kommuner finns inte un-
derlag för att ha stora vårdcentra-
ler. Därför säger jag rakt av – det
är omöjligt. Varje landsting mås-
te bedöma hur vården ska se ut.

– Inte modellen som sådan. Vi
tror inte på kundvalsmodellen.
Det gör bara att de starka, som
kan tala för sig, går före. Men 
däremot vill vi att det finns fler
kompetenser inom primärvår-
den, till exempel psykologer. Vi
vill också se kiropraktorer an-
ställda på vårdcentraler.

– Förslaget med att jobba i team
stämmer väldigt bra överens med
vår syn. Men en punkt är vi inte
fullt med på, nämligen kundvals-
modellen. Vi strävar efter model-
ler som ger den enskilde stor fri-
het att välja men är samtidigt
oroade för att Sacos modell kan
göra att landstingens kostnader
skenar iväg.

kristdemokraterna

Chatrine Pålsson
Ahlgren: 

Så svarar Läkarförbundet



1. Vad är den viktigaste sjuk-
vårdsfrågan för er?

– Svårt att skilja ut en speci-
fik fråga nu i samband med
valet. Några av de frågor vi
driver kommer att vara vikti-
ga i valet, till exempel ökad lä-
karmedverkan i äldrevården,
förbättrad tillgänglighet och
ökade resurser till sjukvår-
den. 

2. Ska staten vara huvud-
man för den högspecialisera-
de vården?

– Staten ska vara ansvarig
för samordning, finansiering
och upphandling, men utfö-
rande kan ske antingen av pri-
vata utförare eller
regioner/landsting.

3. Vill ni satsa mer offentli-
ga medel på klinisk forsk-
ning?

– Ja!
4. Psykiatrins arbete ut-

reds. Vad vill ni prioritera?
– Utbyggnad av specialist-

psykiatrin, utbilda fler psykia-
triker, ökad kompetens och
resurser i primärvården för

första linjens psykiatri. Till-
gång till tillräckligt många
vårdplatser. Införande av fler
kvalitetsregister i psykiatrin.
Evidensbaserade behand-
lingsmetoder.

5. Ska vi importera läkare
eller utbilda nya?

– Sverige är ett rikt land
som ska utbilda läkare för en
läkararbetsmarknad i balans.
Men den fria rörligheten för
läkare inom EU är bra, men
gör det också svårt att beräk-
na tillgången exakt. Läkar-
utbildningen har utökats med
300 platser de senaste fem
åren, vilket troligen täcker be-

hoven av läkare i Sverige när
de är färdiga specialister. 

6. Hur ska ni minska sjuk-
skrivningarna?

– Vi har ett program med 30
punkter. Stärk rollen för den
behandlande läkaren och ge
tid för samverkan med andra
läkare, andra professioner,
med arbetsgivarna och med
Försäkringskassan. Land-
stingsledningarna måste prio-
ritera arbetet med sjukskriv-
ningar, öka fortbildningen
och utveckla sjukskrivnings-
stöd.

7. Ska sjukvården ha ett
riksomfattande husläkarsys-
tem?

– Ja! Men det vore utmärkt
om ett eller flera landsting
startade pilotverksamhet för
att se vilket system som är
mest lämpat.

8. Vem ska få skriva ut läke-
medel?

– Att ha förskrivningsrätt

innebär att man har kunskap
om diagnostik, behandling
och farmakologi. Det räcker
inte med att kunna mycket
om en del. I läkarutbildning-
en ingår alla dessa delar var-
för det är självklart att läkare
har förskrivningsrätt. När det
gäller andra professioner så
måste de ha tillräcklig kun-
skap så att inte patientsäker-
heten försämras.

9. Ska primärvården byggas
ut enligt modellen från Sacos
vårdförbund?

– Modellen visar hur viktigt
det är med fler professioner i
primärvården, och hur den
kan förbättras med ett tydligt
åtagande och med en person-
lig familjeläkare. I den model-
len har vi dock inte beskrivit
sjuksköterskornas, distrikts-
sköterskornas eller underskö-
terskornas roll, vilket gör att
det ju inte är en komplett mo-
dell och måste anpassas. Mo-
dellen beskriver dock en vik-
tig grund för primärvårdens
utbyggnad. •

läkartidningen nr 35 2006 volym 1032452

aktuellt

Så tycker Läkarförbundet

lt valbevakning

Eva Nilsson
Bågenholm, 
ordförande,
svarar.

Vårdens organisation engage-
rar de »nya« partierna. 
Sjukvårdspartiet är emot stor-
skaliga lösningar och före-
språkar mer av nära kommun-
baserad vård. Junilistan vill
däremot koncentrera speci-
alistvården till vissa platser.
Feministiskt Initiativ talar om
vikten av en sjukvård utan
makthierarkier. 

De tre uppstickarpartierna är
alla eniga om att landstingen
ska avskaffas, men motiven
skiljer sig åt. 

– Om vi tar
bort landsting-
en kan den
kvalificerade
vården skötas
av staten. På så
sätt får vi en
likartad vård-
kvalitet över
landet. När-
sjukvården kan skötas av en-
skilda kommuner, säger Nils
Lundgren för Junilistan.

Fler privata och kooperati-

va utförare måste finnas som
alternativ till offentlig sjuk-
vård, menar han, för att kun-
na lösa problem såsom köer
inom specialistvården. I ett li-
tet land som Sverige bör dock
viss specialiserad vård förläg-
gas till vissa sjukhus. 

– Ju mer specialiserad vård,
desto mer koncentrerad till
vissa platser. Dock inte för-
lossningsvården, som ska fin-
nas nära, säger Lundgren.

Junilistan vill även att akut-
sjukhus ska kunna drivas i
privat regi. På den punkten är
de överens med Sjukvårds-
partiets Kenneth Backgård,
som vill se mer av mångfald i
vården.

– Vi vill se alternativa
driftsformer, men grunden
ska vara offentligt finansie-
rad, säger Backgård.

Partiet är kritiskt mot den
»centraliseringsvåg« som lö-
per genom Sverige, med ned-
lagda sjukhus och storskaliga
lösningar, som ger sämre till-

gänglighet för gamla och mul-
tisjuka. Genom att ta bort
landstingen och låta staten ha
ansvaret för den specialisera-
de vården försvinner centra-
listiska lösningar, enligt par-
tiet. I stället vill man bygga ut
den nära vården.

– Primär-
vården och
specialistvår-
den ska därför
byggas ihop till
en närsjuk-
vård med
vårdplatser.
Då blir det lät-
tare för pati-
enter att nå
vården, syste-

met måste anpassas till dem,
inte tvärtom, säger Backgård.

För Feministiskt Initiativ är
den viktigaste sjukvårdsfrå-
gan att skapa en jämlik vård
som är tillgänglig för alla, oav-
sett klass, kön, etnicitet, ålder,
könsuttryck eller funktions-
hinder. De vill ersätta lands-

tingen med en organisation
som inte är lika hierarkiskt
präglad.

– Det finns en gammaldags
hierarki mellan olika vårdper-
sonal och mellan kvinnor och
män, säger talespersonen So-
fia Karlsson.

– I dagsläget
kan vi tänka
oss en lösning i
form av att
kommunen,
enskilt eller i
samarbete, blir
huvudman för
all primärvård.
Viss annan
specialistvård
och forsk-
ningsanknuten vård kan ha
statligt huvudmannaskap, sä-
ger Karlsson.
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