
Ett regeringsförslag om att
landstingen ska bli skyldiga att
införa fri etableringsrätt med
offentlig finansiering inom pri-
märvården upprör både lands-
tingen själva och Nätverk för
Gemensam välfärd.

– I värsta fall delas hela pri-
märvården upp på fem, tio
internationella vårdkoncerner
som Attendo Care, fruktar
Peter Lorentzon, Gemensam
Välfärd Stockholm.

Grundtanken i delbetänkandet
”Vårdval i Sverige”, är att förstärka
patienternas valmöjligheter. Peng-
arna följer patientens val – jämför
skolpengen – så att makten att välja
vård överlämnas ”från landstingen
till patienten”. Detta förutsätter,
enligt förslaget, fri etableringsrätt
för alla privata vårdgivare som
uppfyller landstingens krav. Dessa
ska också få rätt till offentlig ersätt-
ning, något som, påpekas det, ger
”förbättrade möjligheter för före-
tag att verka och utvecklas genom
att konkurrera med landstingets
egenverksamhet.”

DE NYA BESTÄMMELSERNA föreslås bli
obligatoriska för alla landsting i
Sverige från den 1 juli 2009 och
vara genomförda fullt ut under
samma år.

Delbetänkandet är nu ute på
remiss och efter vad Arbetaren har
inhämtat är många landsting, även

borgerliga, kritiska till att på detta
sätt få sitt självstyre begränsat.

Föreningen Gemensam Väl-
färd i Stockholm, en partipolitiskt
obunden förening som arbetar för
en gemensam, likvärdig och soli-
dariskt finansierad välfärd, anser
att förslagen i ”Vårdval i Sverige”
är oförenliga med Hälso- och
sjukvårdslagens portalparagraf
som slår fast att alla ska ha god
vård på lika villkor och att de med
störst behov ska ha företräde, och
att vårdetiken är hotad.

– FÖRSLAGEN UPPMUNTRAR lönsam-
hetskrav på bekostnad av medicin-
ska behov. Läkare kommer att eta-
blera sig i höginkomstområden
med människor med lättare åkom-
mor i stället för i glesbygd och i
storstädernas låginkomstområden.
Det är ju ett problem som finns
redan idag, men som kommer att
förvärras i och med att landsting-
ens möjligheter till kontroll min-
skar, säger Peter Lorentzon, kon-
taktperson på Gemensam Välfärd
Stockholm till Arbetaren.

– Det finns också en uppenbar
risk att läkare hittar på nya åkom-
mor och tar flera prover, ungefär
som på bilverkstäder, för att få
flera besök och därmed tjäna mer
pengar. Det kan bli värre och mer
cyniskt än man kan föreställa sig.

I sitt remissvar hänvisar För-
eningen Gemensam Välfärd till
uttalanden från Svenskt Närings-

liv, där arbetsgivarorganisationen
uppskattar den del av den offentli-
ga sektorn som kan och bör kon-
kurrensutsättas till 200–250 mil-
jarder, varav merparten inom vård
och omsorg. Det är precis vad som
håller på att ske, menar Peter
Lorentzon:

– Regeringen är en expeditions-
ministär åt Svenskt Näringsliv. Vi
kan se hur näringslivets dagordning
för privatiseringar förverkligas på
område efter område inom stat,
landsting och kommuner. Och det
är uppenbart att man försöker
hinna med så mycket som möjligt
innan man förlorar nästa val. Och
förändringar av detta slag är svåra,
näst intill omöjliga att återställa. 

– Om fem, kanske tio år är pri-
märvården i värsta fall uppdelat på
fem, kanske tio internationella
vårdkoncerner som Attendo Care
som delat upp marknaden mellan
sig, med minskad konkurrens och
ökade kostnader som följder. För-
utom att sjukvården blir ännu mer
ojämlik.

REGERINGENS UTREDARE Toivo Hein-
soo tror inte att förändringarna
kommer att bli så dramatiska med
”Vårdval i Sverige”. 

– Landstingen kommer ju även
i fortsättningen att ha ansvaret för
att vården blir likvärdig och att
Hälso- och sjukvårdslagen följs,
säger han till Arbetaren.

HANS FALK

Landstingen kan tvingas
privatisera primärvården

TCO: Nej till obligatorisk a-kassa
TCO AVVISAR REGERINGENS förslag till obligatorisk a-kassa. Som
huvudskäl anges att det saknas en självklar koppling mellan skyldig-
heten att betala och rätten till ersättning. I stället vill organisatio-
nen få fler att frivilligt ansluta sig till a-kassan genom att göra den
mer attraktiv. Detta genom lägre avgifter, generösare ersättningsre-
gler och framför allt genom att taket höjs, så att de med högre
inkomster får samma procentandel av sin a-kassa som de 
med lägre.

”Gokänn inte Lissabonfördraget”
LOTTA FOGDE, socialdemokratisk före detta statssekreterare i närings-
departementet, uppmanar i det senaste numret av LO-tidningen
sina partikamrater i riksdagen att inte ratificera Lissabonfördraget.
Hon påminner om att det krävs tre fjärdedels majoritet för ett
sådant beslut och att därför socialdemokraterna har avgörandet i sin
hand. Hon menar att irländarnas nej bör utnyttjas för att sätta press
på EU för att det i första hand, som EU-facket krävt, skrivs in ett
socialt protokoll som gäller för hela EU. I andra hand yrka på ett
svenskt tillägg till fördraget som, med anledning av Vaxholmsfallet,
slår fast att villkoren på svensk arbetsmarknad ska bestämmas 
i Sverige.

”Region Skåne säljer ut
personalens arbetsmiljö”
VÅRDFÖRBUNDET I SKÅNE kom i förhandlingar överens med sin arbets-
givare Region Skåne att personalen inte skulle behöva arbeta jour
hela dygn, rapporterar Vårdfacket. Dessa regler kom också att gälla
på regionens eget ambulansföretag Kamber. Då valde arbetsgivaren
att efter upphandlingen anlita det privata ambulansföretaget Falck
där stora delar av personalen arbetar heldygnsjourer.

– Att sälja ut arbetsmiljön på det här sättet är ytterst oansvarigt
och kommer i slutändan att påverka patientsäkerheten, säger Pia
Andorff, ordförande i Vårdförbundet Skåne.

Växjö släpper 
ut mindre
MELLAN 1993 OCH 2007 har utsläp-
pen i Växjö av koldioxid från
fossila bränslen minskat med 32
procent per invånare, rapporte-
rar kommunen. Främst är det
utsläppen från uppvärmning
som har minskat och då med
över 80 procent, vilket förklaras
av att oljeanvändningen i hus-
håll och värmeverk avsevärt har
reducerats. Däremot har utsläp-
pen från transporter ökat med
10 procent under perioden och
står nu för 80 procent av alla
fossila koldioxidutsläpp.

– Det är angeläget att fler
medborgare och företag använ-
der miljöbil, buss och cykel för
sina resor, säger kommunsty-
relsens ordförande Bo Frank.

Swebus
betalar inte
SEDAN SWEBUS TOG över busstra-
fiken i Umeå från det kommu-
nala bussbolaget Polarbuss får
bussförarna inte längre betalt
för den tid det tar för dem att
ta ut kassan från värdeskåpet
och lösa in den igen. 

Detta beräknas ta tre minu-
ter per dag, som Peter Eriks-
son, ordförande i Kommunals
trafiksektion i Umeå, självklart
anser vara arbetstid eftersom
kassan är inlåst på arbets-
platsen.

Han påpekar att det gäller
200 förare och då blir det tio
timmar per dag som Swebus
slipper undan ersättning. Kom-
munal har nu begärt tvisteför-
handling om frågan.
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Regeringen vill att primärvården ska få konkurrens av privata initiativ och föreslår fri etableringsrätt 
med offentlig finansiering. Landstingen och Nätverk för Gemensam Välfärd är upprörda.
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Vårdförbundet i Skåne riktar kritik mot Region Skåne, som 
de menar säljer ut arbetsmiljön.
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