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Motion av Tara Twana (S) - Tillsätt resurser för att öka antalet 
specialistläkare med inriktning mot allergivården 
 
Omkring 20 % av befolkningen i Stockholmsregionen lider idag av någon form av lung- och 
allergisjukdom och för denna grupp kan det vara helt avgörande att de får rätt vård med rätt 
insatser för att säkerhetsställa ett tryggt liv med medicinering och uppföljning. Med en ständigt 
växande befolkning och mycket begränsade allergologresurser i regionen så finns dock i dagsläget 
liten möjlighet att upprätthålla en vård i enlighet med europeisk standard. 
 
I dagsläget har 20 allergologer, d.v.s. specialistläkare inom det fältet, ansvar för 400 000 
stockholmares lung- och allergisjukdomar. Detta går att läsa i Stockholms medicinska råds årliga 
rapport där man också rekommenderar att det anställs minst tolv nya ST-läkare inom området. Det 
konstateras även att om man inte tillsätter fler resurser under de kommande två åren så kan det få 
förödande konsekvenser eftersom många läkare närmar sig pensionsåldern. Om inget görs kommer 
enbart ett tiotal ST-läkare snart vara verksamma i regionen, med kraftigt växande köer som 
resultat. 
 
I dagsläget saknar allergologiutbildningen ekonomiska resurser för att kunna fortsätta utbilda 
läkare. Dessutom är det ett problem att de ST-läkare som ska utbilda eleverna omplaceras i sina 
tjänster på sjukhusen vilket skapar oordning i utbildningen. Konsekvensen blir en kraftig försening 
av nyutexamineringen av ST-läkare. 
 
Ett annat problem vi ser är att allt fler mottagningar som ska ha hand om astma och allergi stängs, 
nu senast i april 2019 när den privata mottagningen Cityakuten lade ner sin verksamhet. Detta slår 
hårt mot de människor som söker vård eftersom köerna vanligtvis är 5-7 månader vilket redan är 
långt över vårdgarantin. 
 
Därför ser vi socialdemokrater att man måste utöka antalet ST-läkare inom allergologi genom att 
tillsätta ytterligare ekonomiska resurser till utbildningsplatserna. Vi är eniga med Stockholms 
medicinska råd om att det behövs minst tolv nya ST-läkare för att täcka behovet som kommer 
uppstå när läkare går i pension. Dessutom måste regionen se över OPS – Offentlig-Privat 
Samverkan – och ställa högre krav på de privata vårdgivarna än vad som görs i dagsläget. 
Vinstkrav får inte förlama regionens patientsäkerhet. 
 



 

 
 

2 (2) 

Med anledning av ovanstående föreslår Socialdemokraterna regionfullmäktige besluta: 
 
att  ge utbildningsplatserna inom allergologi ytterligare ekonomiska resurser med 

målet att kunna tillsätta minst tolv nya ST-läkare. 
 
att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att stärka organiseringen inom 

utbildningen för allergologi så att rätt personer finns på plats för att utbilda 
kommande ST-läkare. 

 
att  regionen ökar kraven på privata vårdgivare och förbättrar samverkan med 

primärvården. 
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