
av pengarna med ett nationellt sys-
tem. Det skulle innebära en ökad ef-
fektivitet och produktivitet i vården, 
säger Anne Marie Brodén.

Läkarförbundet instämmer
Kravet på statlig fi nansiering av 
sjukvården får stöd av Läkarför-
bundet. 

– En nationell fi nansiering skulle 
ge en ökad möjlighet att få till en 
jämlik sjukvård med fokus på kva-
liteten i vården, säger Läkarförbun-
dets ordförande Marie Wedin. 

Hon tror att ett större statligt in-
fl ytande är något 
som kan bli verklig-
het en liten bit i ta-
get genom smart 
lobbyism. 

– Jag tror att det 
är svårt att få gehör 
för en helt statligt 
fi nansierad sjuk-

vård. Men om vi vänder på det och 
pekar på behovet av nationella sats-
ningar för att få en bättre och mer 
jämlik vård på ett antal områden så 
tror jag att det fi nns möjligheter att 
få gehör.
Samuel Åsgård 08-566 241 25
samuel.asgard@dagensmedicin.se
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STOCKHOLM

Alliansen och MP 
överens om vårdval
Alliansen och Miljöpartiet i Stock-
holms läns landsting har nått en 
överenskommelse om att ut-
veckla Vårdval Stockholm. De fem 
partierna är överens om ett antal 
förändringar. Det innebär bland an-
nat att vårdcentralerna ska få mer 
ersättning för kroniskt sjuka.

Andra nyheter i uppgörelsen är 
att ersättningen höjs för vårdcen-
tralernas förebyggande arbete och 
att vårdcentralerna får stimulans-
bidrag för kompetensutveckling av 
sjuksköterskor och läkare.

CANCERSTRATEGI

Regionala register för 
cervixcancer slås ihop
Två regionala register om liv moder-
halscancer går samman för att bil-
da ett nationellt kvalitetsregister. 
Cytburken i Västra Götaland och 
ett forskningsorienterat register 
på Karolinska institutet står bakom 
registret som är en del av den 
 nationella cancerstrategin.  Syftet 
är att förbättra det preventiva 
arbetet mot livmoderhalscancer. 

Bland annat ska registret, 
tillsammans med Smittskydds-
institutet, utvärdera vaccinations-
programmet mot humant papillom-
virus, HPV.

IT-SÄKERHET

Vem som helst kan 
anmäla donation
Det krävs ingen säker legitimering 
för att anmäla sig – eller någon 
annan – till Donationsregistret via 
dess webbplats. Ett personnum-
mer räcker. Detta gör att personer 
felaktigt kan anmälas till registret.

– Det har hänt ett fåtal gånger, 
men vi ser det inte som något stort 
problem, säger Erica Grankvist, 
utredare på Socialstyrelsen som 
har hand om registret, och betonar 
samtidigt att myndigheten kontinu-
erligt ser över sina IT-tjänster.

Den som med hjälp av person-
nummer anmälts till registret får 
en bekräftelse skickad till folkbok-
föringsadressen och har 30 dagar 
på sig att ändra uppgifterna.
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nyheternyheter Allt detta gnäll om hämmande och 
arbets glädjedödande detaljstyrning. Väx 

upp och tvätta er bakom öronen!
Lars Brune, läkare och vd för Nötkärnan, ryter till på ett diskussionsforum för allmänläkare.

Nyhetschef: lisa.blohm@dagensmedicin.se, 08-566 241 05

MEST LÄST PÅ NÄTET JUST NU

1 ”Som att köra 
 huvudet in i en 

vägg” – rapport från en 
diskussion om en efter-
längtad utbildning.

2 ”2,4 procent en besvi-
kelse för Akademiskas sjuk-

sköterskor” – om lönemissnöje.

3 ”Personalen byggde musvag-
ga’” – fiffig idé övervinner mot-

spänstig teknik.

4 ”Läkare får inte automatiskt 
bestämma” – ansvarsfördel-

ning i ambulanser kvar i topp.

5 ”Riv hela fuskbygget, Anders 
Printz!” – debattartikel om 

psykiatrin.

Drömmen om ett Sverige bestående 
av några få stora regioner ser ut att 
ha gått i kras. Landstingens oförmå-
ga att komma överens har nu i stäl-
let lett till att fl era går sin egen väg 
och vill bilda miniregioner som bara 
består av det egna landstinget.

I praktiken innebär det att de 
övertar ansvaret från staten för vis-
sa frågor inom regional utveckling, 
infrastruktur och kultur. Men för 
sjukvården betyder det ingenting. 

– Att landstingen byter namn till 
regioner kommer inte att göra nå-
gon skillnad i sjukvårdens vardag, 
konstaterar Anders W Jonsson (C), 
ordförande i riksdagens socialut-
skott. 

Trots detta vill han inte att reger-
ingen ska gå in och tvinga lands-
tingen att samarbeta och bilda stör-
re regioner. 

– Tvångsäktenskap brukar inte 
vara några bra äktenskap. Därför 
har landstingen själva fått ansvaret 
för att lösa regionfrågan, säger An-
ders W Jonsson.

Ställer krav på regeringen
Men från oppositionen kommer 
hård kritik mot regeringens inställ-
ning. 

– Det är tråkigt att regering-
en har låtit regionfrågan rinna ut 
i sanden. Det hade varit väldigt bra 

med en regionali-
sering ur sjukvår-
dens perspektiv, 
säger Lena Hallen-
gren (S), vice ordfö-
rande i riksdagens 
socialutskott och 
sjukvårdspolitisk 
talesperson för So-

cialdemokraterna. 
Även Vänster-

partiet kräver att 
regeringen agerar. 

– Det vore bra om 
staten går in och 
sätter ner fot en och 
sätter en tidsgräns 
för när landsting-

en måste komma överens om hur 
regionerna ska se ut. Sjukvården 
behöver större patientunderlag än 
vad de små landstingen har i dag. De 
små landstingen har inte tillräckligt 
med resurser för att klara av sjuk-
vården i dag, säger Eva Olofsson, 
ledamot i riksdagens socialutskott 
och sjukvårdspolitisk tales person 
för Vänsterpartiet.

Moderater vill förstatliga
Men alla tror inte att större regio-
ner är lösningen på framtidens ut-
maningar för sjukvården. 

– Även om vi minskar antalet 
landsting så kommer vi ändå inte 
att få lika och rättvis vård i hela 
landet. Vi kan aldrig få det så länge 
sjukvården bedrivs av regioner  eller 
landsting, säger Finn Bengtsson 
(M), läkare och riksdagsledamot 
från Östergötland. 

Hans lösning är att staten ska ta 
över fi nansieringen av sjukvården. 
Tillsammans med partikamraten 
Anne Marie Brodén, riksdagsleda-
mot från Halland, har han skrivit en 
motion i riksdagen om detta i höst. 
De kräver att regeringen ska tillsät-
ta en utredning om utökat nationellt 
ansvar för sjukvården. De hoppas 
att en nationell sjukvårdsskatt ska 
fi nansiera vården.

– Jag tror att vi skulle få ut mer 

Tre av fyra allianspartier vill 
ändra hur universitetssjukhusen 
styrs. Och även från oppositionen 
 kommer krav på att staten ska ta 
över. 

Moderaterna Finn Bengtsson och 
Anne Marie Brodén har motione-
rat i riksdagen om att förstatliga de 
svenska universitetssjukhusen och 
hävdar att det fi nns starkt stöd för 
motionen. 

– Jag upplever att det fi nns en 
samsyn inom alliansen kring detta, 
säger Finn Bengtsson. 

Folkpartiet ger sitt fulla stöd. 
– Staten behöver ta över universi-

tetssjukhusen för att forskning och 

utbildning ska kunna bedrivas på 
ett optimalt sätt, säger Barbro Wes-
terholm, ledamot i socialutskottet 
och sjukvårdspolitisk talesperson 
för Folkpartiet. 

Centern vill gå långsamt fram
Även Centern ställer sig bakom att 
universitetssjukhusen kan behöva 
en ny huvudman. Men partiet vill 
gå försiktigare fram.

– Man borde prova på ett ställe 
att slå ihop ett universitet och ett 
universitetssjukhus till en gemen-
sam huvudman i en stiftelse i sam-
arbete mellan staten och landsting-
et. Det skulle stärka den kliniska 

Misslyckandet med att skapa stora region er 
ger ny luft under vingarna för dem som vill 
att sjukvården blir statlig. 

De vill att staten   tar över sjukvården

Universitetssjukhusen    kan bli de första att föras över från landstingen

Lena 
Hallengren

Eva Olofsson

Marie Wedin

FAKTA

Läget i 
region-
frågan:
µ Nuvarande 
regioner: 
Västra Götaland, 
Skåne, Halland, 
Gotland.
µ Planerad 
region: 
Sydsvensk 
region bestå-
ende av Skåne, 
Blekinge, Kalmar 
och Kronoberg 
planeras till 
2019. 
µ Övriga lands-
ting: Region-
diskussionen 
har stannat upp. 
Några av lands-
tingen går vidare 
och ska ansöka 
hos regeringen 
om att få bilda 
en region av 
det egna lands-
tinget.

NY HUVUDMAN. I flera partier finns stöd för att 
staten ska ta över ansvaret för universitetssjukhusen. 
På bilden Sahlgrenska i Göteborg.
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Tvångs-
äktenskap 

brukar 
inte vara 

några bra 
äktenskap. 
Därför har 

lands-
tingen 

själva fått 
ansvaret 

för att lösa 
region-
frågan. 

Anders W 
 Jonsson.

Även om vi 
minskar anta-
let landsting 
så kommer 
vi ändå inte 
att få lika och 
rättvis vård 
i hela landet. 


