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Remissvar avseende Landsbygdskommittens förslag SOU 2017:1

Läkarförbundet har tagit del av Slutbetänkandet från Parlamentariska Landsbygdskommittén, " För
Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd ".
Läkarförbundet har valt att betona följande fyra punkter ur de 75 punkter som remissen presenterar.
Samtidigt instämmer vi i vikten av att formulera en övergripande målsättning med en sammanhållen
landsbygdspolitik. Ett fungerande lokalsamhälle kräver möjlighet till försörjning, bostäder,
servicefunktioner, transporter, utbildning, vård och kultur. För att ett samhälle ska kunna möta alla
utmaningar i dagens globaliserade värld, krävs ett visst mått av pluralism.
Vi instämmer därför i de övergripande mål och delmål som formulerats på sid 64 i remissen.
1. Den enskilt viktigaste faktorn för människans hälsa är ett vi klarar att bevara friska ekosystem.
Den globala uppvärmningen utgör ett hot både konkret mot människans hälsa och mot de
ekosystem vi är beroende av.
Landsbygden erbjuder här outnyttjade möjligheter att utveckla förnyelsebara energislag, vind, sol
och biobränsle. Vattenkraften är till stor del utnyttjad, men vinsterna av vattenkraften skulle i större
omfattning kunna stanna kvar lokalt och bidra till att utveckla landsbygden, jmf Norge.
Läkarförbundet vill därför att landsbygden som producent av fossilfri och biobaserad energi betonas
tydligare.
Vi stödjer förslag i remissen, punkt 2.3.2, stöd via Vinnova till innovationer som utvecklar
lösningar och produkter för en snabbare omställning till biobaserad samhällsekonomi, s.80.
2. Under senare år har bakteriers antibiotikaresistens hamnat i blickfånget som ett av de stora hoten
mot mänsklig hälsa. Sverige ligger globalt sett mycket bra till med låg grad av förebyggande
användning av antibiotika i djuruppfödningen Sverige har även i övrigt stränga djurskyddsregler,
till gagn för både djurs och människors hälsa. Svenskt jordbruk är också känt för att ha höga
ambitioner när det gäller att minimera potentiellt hälsovådliga substanser i växtodling, jmf nyligen
presenterade "En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet".
Läkarförbundet vill därför slå vakt om vår goda djurhållning och ett jordbruk som har minimal
påverkan på de naturliga ekosystemen. Samtidigt är vi övertygade om att svenskt lantbruk behöver
kompenseras för de merkostnader som strängare djurskyddsregler innebär, så att lantbrukarna inte
konkurreras ut av sina kollegor på kontinenten.
Vi stödjer förslag i remissen, punkt 2.3.3, som avser att livsmedel i offentlig upphandling ska
produceras i enlighet med svenska miljökrav och regler för djurskydd, s.83

3. I en tid när urbaniseringen varit norm har det blivit allt svårare att hitta rätt kompetens inom olika
samhällsfunktioner på landsbygden. Det kommer att bli en stor utmaning att vända denna trend.
Hyrpersonal inom sjukvård är ett aktuellt exempel på detta, med förödande konsekvenser för
kontinuiteten.
Läkarförbundet anser att ersättningssystem är ett verksamt instrument för att klara
kompetensförsörjningen, samt att kontinuitet också måste värderas ekonomiskt.
Vi vill att kompetensförsörjningen inom sjukvården ägnas större uppmärksamhet inom ramen för
Landsbygdskommittens förslag, jmf SKL:s 60-lista.
4. I samband med sjukvårdens centralisering, nivåstrukturering och till sist hot om nedläggning av
sjukhus blir det uppenbart att landsting och stat går i otakt. När den ena parten för diskussioner om
nedläggning finns förslag från den andra parten att 10.000 jobb ska flyttas ut från Stockholm till
landsorten.
Läkarförbundet anser att här måste det till en bättre samordning och att det i enlighet med förslaget i
remissen ska göras en konsekvensanalys för landsbygden i stort inte bara vid regeringsbeslut utan
också vid landstingsbeslut.
Vi vill att målsättningen på sid 146 i remissen, Likvärdig tillgång till vård, utvecklas och
konkretiseras med tanke på landsbygdens speciella förutsättningar.
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