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Debatt i Almedalen om kömiljardens effekter för IBD-patienter 

Sjukvårdens mäktigaste vägrar ta debatten 

– Göran Hägglund med som pappdocka 
 

En ny opinionsundersökning1 visar att sjukvården är den viktigaste frågan för 

Stockholmarna inför valet 2014. Hälso- och sjukvårdsfrågor är också några av de mest 

debatterade ämnena under Almedalsveckan. 

Men de två mäktigaste inom området lyser med sin frånvaro. Socialminister Göran 

Hägglund åkte hem dagen efter sitt tal i söndags, och sjukvårdslandstingsrådet Filippa 

Reinfeldt kommer inte ens till Visby och Almedalsveckan. 
 

Mag- och tarmförbundet låter därför socialministern medverka som en pappdocka under sitt 

seminarium i morgon. 

– Det är anmärkningsvärt att ingen av de båda tar debatten. Det här är viktiga frågor för 

väljarna och det är ett demokratiproblem att ansvariga politiker inte medverkar och diskuterar 

sin politik och tar till sig kritik som förs fram, säger Birgitta Rehnby, ordförande Mag- och 

tarmförbundet.  

Seminariet i morgon handlar om de negativa effekter som uppstått efter den så kallade 

kömiljarden – ett projekt från regeringen som innebär extrapengar till vården om nya 

patienter får komma till en specialist inom tre månader. Men eftersom personalen är 

densamma i antal, har tiderna för återbesök minskat. I delar av landet kan det numera som 

värst dröja upp till två år för ett återbesök för en IBD-patient som inte är akut sjuk. 

 

– För unga personer som är i början av sin livslånga sjukdomsprocess är detta särskilt 

allvarligt. Uteblivna kontroller och justeringar av behandlingar leda till onödiga och allvarliga 

komplikationer, akutsjukvård, sjukskrivningar, social isolering och stora kostnader för 

samhället, konstaterar Birgitta Rehnby. 

 

Inbjudan: Vården och kömiljarden: vem tar ansvar för myntets baksida? 

Onsdag 3 juli – kl. 11.30 – 13:00. Strand hotell Bryggarsalen, Visby. Medverkande av bl.a 

                                                 
1
 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/article1320572.svt/binary/0630_Viktigaste_fragorna_

infor_valet_2014.pdf 

 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/article1320572.svt/binary/0630_Viktigaste_fragorna_infor_valet_2014.pdf
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/article1320572.svt/binary/0630_Viktigaste_fragorna_infor_valet_2014.pdf
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patienter, läkare, socialstyrelsen, landstingspolitiker. 

Arrangör: Mag- och tarmförbundet i samarbete med biopharmaföretaget AbbVie. 

 

Frågor: Wictoria Hånell, kanslichef Mag- och tarmförbundet. 0707-764 942, Lena Bergling, 

pressansvarig. 070-234 51 58  
 

Mag- och tarmförbundet är en ideell organisation för människor med sjukdomar eller andra funktionsstörningar i 

matsmältningskanalen. 1,5 miljon svenskar har en mag- och tarmsjukdom. 


