
forskningen, säger socialutskottets 
ordförande Anders W Jonsson (C). 

Kristdemokraterna har en mer 
avvaktande hållning. 

– Vi är angelägna om att univer-

sitetssjukhusen ska utvecklas. Men 
om det innebär att huvudmanna-
skapet behöver ändras är vi inte 
säkra på. Det behövs i så fall en 
 rejäl statlig utredning innan vi kan 
svara på det, säger Anders Anders-
son (KD), ledamot i socialutskottet. 

Socialminister Göran Hägglund 
(KD) svarar via sin pressavdelning 
att frågan inte diskuteras på social-
departementet.

Stöd från Göran Persson 
Bland oppositionspolitikerna i riks-
dagen är det hittills bara sverigede-
mokrater som har krävt statlig sjuk-
vård. 

Men nu utmanar före detta stats-
minister Göran Persson (S) sitt parti 
att ta ställning för statliga universi-
tetssjukhus. 

– En stor del av universitetssjuk-
husens verksamhet handlar om 
forskning och utbildning. De behö-
ver en kraftfullare huvudman än i 
dag, säger Göran Persson.

Han vill skrota landstingen helt 
och hållet.

– De allra flesta sjukhusen kan 
tas över av kommunerna. Dock inte 
universitetssjukhusen. De ska dri-
vas i statlig regi, säger Göran Pers-
son.

Som statsminister försökte han få 

med sig Socialdemokraterna på den 
linjen, men misslyckades. Om han 
lyckas få med sig sina partikamra-
ter den här gången skulle det finnas 

en bred majoritet i riksdagen för att 
förstatliga universitetssjukhusen. 

Ser problem med gränserna
En förändring som möter viss skep-
sis ute på de berörda sjukhusen. 

– Det är möjligt att det skulle un-
derlätta för forskning och utbild-
ning. Men det skulle skapa nya pro-
blem i stället. I så fall skulle staten 
bli ansvarig även för den vanliga 
sjukvården. Men bara på univer-
sitetssjukhusen. Det skulle skapa 
många gränsdragningsproblem, sä-
ger Jan Olsson, sjukhusdirektör på 
Universitetssjukhuset Örebro. 
Samuel Åsgård 

 5
år efter bäst före-datum kan läkemedel fortfarande vara verk-
samma. Det visar en studie gjord i USA som publicerats i tidskrif-
ten Archives of Internal Medicine. Forskarna analyserade åtta 
aktiva substanser i läkemedel som var upp till 40 år gamla. I de 
flesta fall behöll läkemedlen minst 90 procent av den angivna 
styrkan på substansen.40 Ekonomipris med medicinsk koppling

Ekonomipriset till Alfred Nobels minne går till Alvin E Roth 
och Loyd S Shapely för forskning om hur olika aktörer paras 
ihop. Alvin E Roth har utvecklat system som matchat nyblivna 
läkare med sjukhus och organdonatorer med patienter.
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De vill att staten   tar över sjukvården

Universitetssjukhusen    kan bli de första att föras över från landstingen
De allra flesta sjukhusen 
kan tas över av kommu-
nerna. 
Förre statsministern Göran Persson 
vill lägga ner landstingen men att 
universitetssjukhusen ska tas över 
av staten.

Motionärer. Moderaterna Finn Bengtsson och Anne Marie Brodén föreslår en utredning om ett utökat nationellt ansvar för sjukvården.

Sju SjukhuS. Sveriges sju uni-
versitetssjukhus bedriver vård, 
forskning och utbildning. På bilden 
Karolinska i Huddinge.
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