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Regeringens vårdval
Nej till tvångsprivatisering av
närsjukvården – värna det
kommunala självstyret. Så
låter landstingens svar på
regeringens betänkande av
”Vårdval i Sverige”. Även Sveriges Kommuner och Landstings styrelse står bakom sina
medlemmar. Men regeringen
står fast.

Motståndet mot regeringens delbetänkande ”Vårdval i Sverige” är
kompakt, från norr till söder, från
öster till väster och oavsett politisk
sammansättning.
Förslaget innebär att regeringen vill tvinga landstingen att införa fri etableringsrätt för privata
vårdgivare, vilka också ska ha rätt
till offentlig ersättning. Det är
samma princip som gäller inom
det hårt kritiserade och nu också
snart reviderade ”Vårdval Stockholm”. Stockholms läns landsting
är också det enda av Sveriges 21
landsting som stödjer förslaget,
vars remisstid nu är slut.
Region Skåne avvisar förslaget som ytterligare en lag
som inskränker det kommunala
självbestämmandet och poängterar att hälso- och sjukvården
måste utformas i en demokratisk
process som återspeglar folkviljan
i det egna området. På samma
principiella grunder avvisas förslaget av landstingen i Sörmland,
Kalmar, Örebro och Norrbottens
län.
Landstinget i Gävleborgs län
varnar också för att en fri etablering kan leda till en överetablering
i Gävleområdet på bekostnad av
”affärsmässigt olönsamma orter”,
det vill säga i glesbygden. Farhågor som delas av bland andra
landstingen i Värmland och Jämtland. Dalarna varnar för att ett fri-
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släppande av marknadskrafterna
på detta sätt kan leda till en ”oönskad koncentration av resurserna
och därmed en stor ojämlikhet i
tillgången till vård”.
VÄSTERBOTTEN LÄNS landsting påpekar att glesbygden redan med
dagens system har svårt att rekrytera vårdgivare och betonar att det
även i städerna ﬁnns risk för en
”överflyttning från socioekonomiskt svaga områden till mer
resursstarka områden” – något
som visats i utvärderingen av
Vårdval Stockholm.
Den borgerliga majoriteten i
styrelsen för centralorganisationen
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, överlämnade nyligen
sitt yttrande till regeringen. Uttalandet kan tyckas motsägelsefullt.
Inledningsvis välkomnas regeringens arbete för att stärka patientens
ställning inom hälso- och sjukvården. Men på punkt efter punkt
stödjer man samtidigt landstingens
kritik. En nationell lösning avvisas
som ses som ett starkt ingrepp i det
regionala självstyret. Och fri etablering ”förvärrar problemet med
hälsans ojämlika fördelning” och
kan även innebära en förskjutning
av hälso- och sjukvårdens utveckling ”från demokratin till framför
allt de privata vårdbolagen”.
Anders Andersson, kristdemokratiskt landstingsråd i Kalmar län
och ledamot i SKL:s styrelse ger
inget tydligt besked om han tycker
att Vårdval i Sverige ska drivas igenom eller inte:
– Det ﬁnns plusfaktorer i förslaget och även sådant vi inte gillar. Jag vill att SKL:s förslag ska gå
igenom, säger han.
Från Norrbotten hörs andra
tongångar:
– Förslaget kan inte genomföras. Regeringen måste lyssna på

Familjen Mård hos doktor Tayeb Hosseini på Hötorgets läkarpraktik i Stockholm. Går regeringens nya förslag igenom
bli en modell för hela landet.

landstingen och där ﬁnns ju ett
kompakt motstånd, även från
tunga borgerliga sjukvårdspolitiker, säger Kent Ögren, socialdemokratiskt landstingsråd och

landstingsstyrelsens ordförande i
Norrbotten.
Men regeringen avser att gå
vidare med det hårt kritiserade
förslaget.

– Vi ska analysera remissvaren,
det gör vi alltid. Det kan komma
att bli förändringar, men principen
om ett obligatoriskt vårdval kommer att ﬁnnas kvar, säger kristde-

Fackets mansdominans seglivad
Oavsett organiseringsform har
kvinnor svårt att slå sig fram
till makt och inflytande inom
fackföreningsrörelsen. Det
visar en ny studie från Göteborgs Universitet.

Ekonomhistorikern Linda Lane
har jämfört kvinnors roll inom
fackföreningsrörelsen i Sverige
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Kvinnor i facket
och Storbritannien från 1890-talet
och framåt, med visst fokus på

svenska LO och brittiska TUC.
Kvinnorna inom dessa organisationer har valt helt olika strategier
för att stärka sina positioner och
för att sätta frågor som rör kvinnors verklighet på den fackliga
agendan.
– Jag ville undersöka om sättet
på vilket kvinnorna valde att organisera sig spelade någon roll för
möjligheten att ta plats och nå
maktpositioner, säger Linda Lane
till Arbetaren.
har det sedan
länge funnits separata kvinnoavdelningar inom fackföreningarna,
medan integration av de kvinnliga
medlemmarna i beﬁntliga struktuI STORBRITANNIEN

rer varit den fackliga vägen i Sverige.
– Från början var jag väldigt
tveksam till den svenska varianten
där utgångspunkten har varit att
det råder en slags jämställdhet
mellan kvinnor och män, när det
verkligen inte gör det.
– I Storbritannien har man i
stället utgått från att kvinnor och
män inte är jämställda och organiserat sig utifrån det – men i slutänden kan jag inte se att de har lyckats bättre eller åstadkommit mer
än i Sverige.
Linda Lanes slutsats är att
kvinnor visserligen kunnat nå vissa
maktpositioner inom fackföreningsrörelsen i båda länderna,

men inte i samma utsträckning
som män och sällan de tyngsta
posterna. Detta förhållande
bemöts enligt Linda Lane ofta
med bortförklaringar om att det
inte finns några kompetenta
kvinnor som vill, kan eller har tid.
– Jag tror att man måste se
bakom snacket och faktiskt gå in
och konkret ”räkna huvuden” för
att det ska bli någon skillnad,
menar Linda Lane.
är chef för arbetslivsenheten på LO. Hon menar
apropå den aktuella undersökningen att det pågår en ständig
diskussion om jämställdhet inom
rörelsen.

IRENE WENNEMO

– Även om
det går framåt
kan vi inte
direkt slå oss
för
bröstet
och vara nöjda
– representationen i LO:s
styrelse är till Irene Wennemo.
exempel väldigt dålig, med många män och få
kvinnor, menar Irene Wennemo.
Hon tillägger att detta kan vara
en effekt av att många kvinnor
inom LO är koncentrerade till
några få förbund, men att det ändå
verkar som att det är svårt för
kvinnor att ta sig fram på förbundsnivå. Hon pekar också på att

