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Vården en 
hjärtefråga 
för Finn från 
Falkenberg
Ugglarp.  redan som 
tonåring väcktes hans 
intresse för politik. Nu, 
som riksdagsledamot, 
driver den före detta 
falkenbergaren Finn 
Bengtsson (M) frågor 
kring hälso- och sjuk-
vård.  
 Men semestern till-
bringas som vanligt – i 
Halland. 
Målarfärgsburkar och pens-
lar ligger på stora pappers-
ark längs det grågröna som-
marhuset i Ugglarp, ett sten-
kast från havet. 

–  Vi håller på att måla om 
utsidan på huset, förklarar 
Finn Bengtsson. 

Trots att han lämnade Fal-
kenberg redan efter gymna-
siet för att påbörja studier i 
Lund återvänder han och 
hustrun, ibland även dött-
rarna, varje år. Sommarhuset 
från 1990 har blivit deras 
bas.

–  Det är roligt att komma 
hit och njuta av den 
halländs ka sommaren. Både 
jag och hustrun är härifrån 
och vi har vänner och familj 
i Falkenberg, säger Finn 
Bengtsson. 

Som tonåring på 70-talet var 
han engagerad i MSU och 
MUF i Halland och drev frå-
gor som gällde skolan, till 
exempel betygssystemet. 
Men det han kallar för ”den 
tändande gnistan” var något 
annat. 

– På den tiden fanns bara 
en statlig radiokanal, andra 
som ville sända radio fick till 
exempel åka ut till havs med 
båt för att kunna sända. När 
jag hörde om ett socialde-
mokratiskt förslag om att 
sätta upp störningssändare 
så att även den möjligheten 
skulle tas bort blev jag rik-
tigt upprörd.  Det var den 
frågan som gjorde att jag 
kom in i politiken från bör-
jan. 

Under studenttiden i Lund 
avtog det politiska engage-
manget – ”det kom annat 
emellan och studentlivet 
lockade mer”. 

Finn Bengtsson tog läkar-
examen 1982 och jobbade 
till en början som kirurg och 
därefter som psykiater. 

1999 flyttade han, hustrun 
och de fyra döttrarna till 
Öster götland och han börja-
de arbeta som överläkare 
och professor på Hälsouni-
versitetet i Linköping. Sedan 

flera år tillbaka leder han 
också en forskningsgrupp 
inom psykiatrisk behand-
ling.

Inte långt efter flytten till 
Östergötland återvände det 
politiska engagemanget. 

–  Jag kände att det fanns 
flera saker inom sjukvårds-
politiken som jag inte triv-
des med, att köerna blev 
längre och att sjukförsäk-
ringssystemet fungerade då-
ligt.

I valet 2002 valdes han in 
i landstingsfullmäktige i 
Öster götland, och 2006 kan-
diderade han till riksdagen. 
Under mandatperioden 
2006 till 2010 var han supp-
leant i socialutskottet och 
socialförsäkringsutskottet. 

Sedan oktober 2010 är Finn 
Bengtsson ledamot i social-
försäkringsutskottet, som 
ansvarar för frågor som rör 
främst sjukförsäkringar, 
sjukskrivningar och förtids-
pensioneringar samt kopp-
lingen mellan socialförsäk-
ringssystemen och hälso- 
och sjukvården.

– Det finns alldeles för 
många människor som har 
hamnat utanför arbetslivet 
för att vi inte har ansträngt 
oss tillräckligt mycket för att 
hitta en väg tillbaka åt dem. 
Vi måste ge fler människor 
en plats i samhället. 

Han lägger många motioner 
och ser sin yrkesbakgrund 
inom sjukvården som en för-
del i sitt nuvarande förtroen-
deuppdrag.

– Det råder delade me-
ningar i den frågan men jag 
tycker att det är en fördel ef-
tersom jag känner en trygg-
het i branschen. Och bara för 
att jag är läkare betyder det 
inte att jag bara för läkarnas 
talan, utan jag för hela sjuk-
vårdens talan. Och som riks-
dagsledamot gör man detta 

primärt ut ifrån ett patient-
perspektiv. När det sedan 
gäller medarbetarna i vår-

den företräder vi som riks-
politiker naturligtvis alla yr-
keskategoriers intressen i att 

göra vården bättre ur deras 
synvinkel men, som sagt, 
hela tiden ur perspektivet 
att det ska gynna patienter-
nas bästa.

Det går fort när Finn Bengts-
son berättar om de politiska 
frågor han driver, pauserna 
är korta och han hinner 
knappt avsluta en tråd förr-
än han har påbörjat nästa. 
Men så stannar han upp i 
några sekunder. 

–  Du får ursäkta om jag 
bara maler på. Det blir lätt så 
när jag ska prata om poli-
tik…

laura 
Zurman
010-471 50 24 
laura.zurman 
@hn.se

Bild: Daniel 
Molund
010-471 52 77 
daniel.molund 
@hn.se

Lite om Finn Bengtsson
gör: Riksdagsledamot (M) i socialförsäkrings-
utskottet.
Från: Falkenberg.
Bor: Linköping, Östergötland. (Moderaterna 
har fyra riksdagsmandat i länet.) 
Ålder: 57 år. 
Familj: Hustru Christina (Tina) och döttrarna 
Anna, 28, Linn, 26, och Jenny, 21, samt hunden (tollare)  
Lukas, 8.
Intressen: Politik, medicinsk forskning och segling. 

På hemmaplan. Finn Bengtsson flyttade från Falkenberg efter gymnasiet. Nu bor familjen i Östergötland men återvänder 
till sommarhuset i Ugglarp varje sommar.

c Det finns allde-
les för många männi-
skor som har hamnat 
utanför arbetslivet för 
att vi inte har an-
strängt oss tillräckligt 
mycket för att hitta en 
väg tillbaka åt dem. Vi 
måste ge fler männi-
skor en plats i samhäl-
let. 
Finn BengTsson,  
läkare och riksdagsman (M)

Engagerad. Sedan oktober 2010 är Finn Bengtsson ledamot 
i riksdagens socialförsäkringsutskott. (Här i en riksdagsde-
batt om förändringar i sjukförsäkringen.)  
 Bild: Christine OlssOn/sCAnPiX/Arkiv

Riksdagsledamot ”hemma” på semester


