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Ansvarskommitténs
förslag som gäller 
sjukvården:

• Landstingen ersätts med
sex till nio regionkommu-
ner som ska ansvara över
sjukvården.

• Rollfördelningen mellan
Socialstyrelsen, SBU, Lä-
kemedelsverket och Läke-
medelsförmånsnämnden
blir tydligare. Socialsty-
relsen ska samordna allt
arbete med att föra ut
kunskap till sjukvården.

• Socialstyrelsen kan inte
ha ansvar för både kun-
skapsstyrning och tillsyn.
Tillsynen för hälso- och
sjukvård flyttas ut till an-
nan aktör.

• Regionkommunerna ska
inrätta ett regionalt kun-
skapscentrum som ska
samla in och föra ut ny
kunskap till sjukvården.

• Staten får ett tydligare an-
svar för nationell uppfölj-
ning och utvärdering.

• Läkemedelskommittéerna
läggs ned och införlivas
med kunskapscentrumen.

• Patientlagarna samlas
under ett tak till en enda
nationell lag.

• Rätten till att välja fast lä-
kare blir förstärkt och ska
inte bara gälla allmänlä-
kare utan även andra spe-
cialister.

• Företagshälsovården ska
få en mer aktiv roll i sjuk-
skrivningsprocessen.

Från läkarhåll kommer kritik
mot nya sjukvårdsregioner.
Läkarföreningen i Kalmar be-
farar att små sjukhus i Väster-
vik och Oskarshamn läggs
ned. Och Jämtlands läns lä-
karförening dömer ut en enda
stor nordlig region.

I östra Götaland finns ett för-
slag från Ansvarskommittén
om att Kalmar län ska föras
samman med Östergötlands,
Jönköpings och Kronobergs
län. Ett förslag som dirigerar
om patientströmmarna i om-
rådet. Redan i dag fungerar
Universitetssjukhuset i Lin-
köping som ett regionsjukhus,
men lär bli ett mer utpräglat
specialistcentrum om pla-
nerna klubbas igenom. Fre-
drik Andrén, ordförande i
Kalmar läns läkarförening, är
orolig att förändringarna sker

på bekostnad
av de mindre
sjukhusen. 

– I de norra
delarna sam-
arbetar vi
med Linkö-
ping, det
innebär ingen
nyordning.

Men en uttalad region inne-
bär kanske att Oskarshamns
och Västerviks sjukhus tving-
as lägga ned som akutsjukhus.
Jag är orolig för att den nya

regionen för med sig ett nytt
synsätt på tillgänglighet. När-
het till vård får en annan bety-
delse, säger Andrén.

Men om primärvården tar
över allt mer av patientarbetet
– då minskar trycket på sjuk-
husen?

– Mottagningsverksamhe-
ten vid sjukhusen, ja, men vi
har hittills inte sett att pri-
märvården avlastat trycket på
akutmottagningarna eller be-
hovet av vårdplatser.

Fredrik Andrén understryker
att det inte blir mer pengar i
sjukvårdssystemet bara för
att gränserna läggs om geo-
grafiskt. Han hade önskat att
sjukvården hade finansierats
statligt i stället för att lägga
ansvar på stora regioner.

– En finansiering av sjuk-
vården som begränsas av
landstingsgränser skapar dels
ojämlikhet, dels en större be-
nägenhet för politiker att
interferera med utförarrol-
len. Samma system inom en
storregion är inte någon ga-
ranti för förbättring. Jag ser
ingen nackdel med färre poli-
tiker i sjukvårdsorganisatio-
nen.

I norr föreslår Ansvarskom-
mittén en jättelik region av
Norrbottens, Västerbottens,
Västernorrlands och Gävle-

borgs län. »En orörlig koloss«
kallar Gunnar Green, ordfö-
rande i Jämtlands läns läkar-
förening, den nya regionen. 

– Över halva Sveriges yta
ska definieras som en enda re-
gion. Det blir svårt att få nå-
gon demokrati. Det finns ju
ingen naturlig samhörighet
mellan de olika länen, vi har
till exempel i Jämtland betyd-
ligt närmare till Stockholm än
till Gällivare. Det är svårt att
se hur detta ska kunna funge-
ra, säger Green. 

I dag är Universitetssjukhu-
set i Umeå ett centrum för
den specialiserade vården i
regionen; där ser inte Gunnar
Green några förändringar.
Det är först på »nästa nivå« i
sjukvården
som det blir
effekter, me-
nar ordföran-
den, som be-
farar nedlägg-
ningar.

– Mindre
sjukhus kan-
ske läggs ned.
Det blir även svårt för ansva-
riga att bestämma vad som
behövs när det gäller antalet
vårdcentraler och distriktslä-
kare. Risken är att några läggs
ned, säger Green. 
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Läkarföreningar befarar 
nedskärningar i större regioner

Fredrik Andrén

Gunnar Green

Läkarförbundet säger ja tack
till huvudförslaget om större
regionkommuner för sjukvår-
den. Nej tack till förslaget att
andra specialister än allmän-
läkare väljs som fast läkar-
kontakt.

– Vi är för större regionkom-
muner. Vi vill däremot inte
säga något om hur många re-
gioner som ska finnas. Vi tror
att det blir en bättre och mer
kostnadseffektiv vård om
sjukvården struktureras om

till större enheter, säger Kåre
Jansson, utredningschef på
Läkarförbundet.

I förbundets sjukvårdspoli-
tiska program är dock den
grundläggande finansiering-
en av vården statlig. Förbun-
det vill ersätta dagens lands-
ting med statliga, regionala
beställarorganisationer som
finansierar och upphandlar
all sjukvård – utom närsjuk-
vårdens familjeläkare, riks-
sjukvården och kommuner-
nas vård och omsorg. Kåre

Jansson ställer sig positiv till
Ansvarskommitténs föränd-
ringar med större regioner
som ger »ordentliga patient-
underlag« för den högspecia-
liserade vården.

– Det måste finnas tillräck-
ligt med patienter för specia-
liteterna. Vården och meto-
derna utvecklas hela tiden,
det handlar om att få rutin i
arbetet. Det är dumt att
många sjukhus får slåss om
patienterna, säger Jansson.

Han tror inte att närheten

till vård hotas. Med närsjuk-
hus och en utbyggd hemsjuk-
vård får patienterna ändå till-
gång till sjukvården. 

– Men några sjukhus kan-
ske måste läggas ned.

Förbundet är positivt till
kommitténs förslag om en
samlad patientlag, men kri-
tiskt till förslaget om att den
fasta läkarkontakten inte be-
höver vara specialist i allmän-
medicin utan kan vara en an-
nan läkare, t ex reumatolog,
psykiater eller gynekolog. ■

Läkarförbundet i huvudsak positivt till kommitténs förslag




