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Förbrukat  
förtroende

Förtroendet för infrastrukturminister Anna Johans-
son (S), inrikesminister Anders Ygeman (S) och 

försvarsminister Peter Hultqvist (S) är slut. Alliansens 
partiledare meddelade vid en pressträff i onsdags att de 
riktar misstroendeomröstningar mot de tre statsråden 
med anledning av deras hantering av skandalen i Trans-
portstyrelsen.

Johansson är det statsråd som är ansvarig för Trans-
portstyrelsen, det i sig placerar ett stort ansvar på hen-
nes axlar. Därutöver har hon grovt åsidosatt sina skyl-
digheter som departementschef i och med att hon inte 
har klarat att informera sig.

Ygeman och Hultqvist är i grova drag ansvariga för 
rikets inre respektive yttre säkerhet. Båda har känt till 
vad som har skett i Transportstyrelsen sedan början av 
2016 och båda har ignorerat att informera såväl stats-
ministern som riksdagen.

Det är viktigt att förstå att skeendet innefattar två 
skandaler. En rör Transportstyrelsens olagliga informa-
tionsläckage och en rör regeringens hantering av den 
skandalen. Det är framförallt den senare som är grun-
den för de misstroendeomröstningar Alliansen nu riktar 
mot de tre främst ansvariga statsråden.

Det är högst sannolikt att riksdagen kommer att visa 
att förtroendet för ministrarna är över varpå de 

kommer att tvingas att avgå. Sverigedemokraterna ut-
talade snabbt sitt stöd och till och med Vänsterpartiets 
Jonas Sjöstedt har öppet stött tanken på en misstroen-
deomröstning mot åtminstone Anna Johansson. Miljö-
partiet har fortfarande inte sagt en knyst under hela 
den flera veckor långa rapporteringen.

Beskedet från Alliansen var välkommet och så snabbt 
som det kunde göras. Det var först dagen innan som in-
rikesministern och statsministern informerat riksdagen 
om hur de agerat i samband med vad som är den största 
säkerhetsläckan i modern tid. Svaren som gavs på de 
frågor oppositionen ställde var närmast löjeväckande.

Ygeman påstod under tisdagen att han inte informe-
rat Löfven om det inträffade eftersom det inte är 

något man tar på en kafferast och att det skulle kräva 
ett särskilt rum. Det är hånfullt nonsens från en minis-
ter som inte respekterar vare sig sin egen befattning el-
ler riksdagen. Inrikesministern kan få till ett möte med 
statsministern ögonblickligen om han vill informera om 
vår tids största läcka av hemlig och känslig informa-
tion. Det gäller för alla tre statsråd.

Löfven har i ett försök att skydda sina statsråd för-
sökt göra gällande att det är normalt att regeringsmed-
lemmar inte talar med varandra om ärenden som går 
över departementsgränserna med avgörande inverkan 
på rikets säkerhet. Om det är sant borde hela regering-
en avgå.

Alliansen kommer att begära att talmannen kallar in 
riksdagen för att hantera omröstningarna. Det återstår 
att se om så blir fallet eller om Löfven försöker göra 
processen så kort som möjligt och låter ministrarna gå 
på eget bevåg. Givet hur den här historien började får 
man hoppas att de inte kompenseras med toppjobb i 
statlig förvaltning. Vi har sett nog med inkompetens på 
den nivån nu.

DANIEL PERSSON/SNB

Anorexi och b ulimi tar inte ledigt
ALINGSÅS: Pressen  
på Mandometerklini-
ken ökar när barn- och 
ungdomspsykiatriska 
kliniken – BUP tar  
semesterstängt.

På Mandometerkliniken  
i Alingsås har personal bli-
vit nedringda av panikslagna 
föräldrar som fått reda på att 
deras barn kan få hjälp först 
efter sommaren.

– Det blir ett ökat tryck 
hos oss men givetvis påver-
kar det framförallt patien-
terna, säger Jennie Sjöberg, 
verksamhetschef vid Mando  
i Alingsås.

Dagvård
Mando i Alingsås håller 

öppet fem dagar i veckan 
och kan erbjuda patienter 
öppenvård som innefattar 
dagvårdsbesök, individuella 
samtal samt gruppbaserad 
behandling under dagtid, 
men någon heldygnsvård 
finns inte i kommunen.

– Vi har patienter som vi 
utreder som egentligen be-
höver vara inlagda men det 
finns ingenting som vi kan 
rekommendera dem efter-
som både BUP Alingsås 
och Östra sjukhusets Ano-
rexi-Bulimimottagning har 
sommarstängt, säger Sjö-
berg.

Avtal med VG-regionen
Mando har ett avtal med 

VG-regionen som gör att de 
kan ta emot 75 patienter per 
år och snittbehandlingstiden 
för en patient brukar ligga på 
ett år med sjok om nio, 15 och 
24 månader.

– Vi kanske har en patient 
som är färdigbehandlad hos 
oss med sin ätstörning men 
behöver hjälp med annat,  
och ur etisk synvinkel vill 
vi inte bara lämna den pa-
tienten vind för våg utan  
att kunna erbjuda stöd hos 
exempelvis BUP.

Säga nej till patienter
Enligt Sjöberg har proble-

men varit desamma under 
många år och hon har märkt 
att även personalen påverkas 
negativt då de måste säga nej 

till nya patienter på grund av 
platsbrist.

Ond cirkel
– Eftersom vi inte kan slussa  

färdigbehandlade patienter 
vidare kan vi inte ge plats åt 
någon ny, det blir som en ond 
cirkel under sommarmåna-
derna, säger hon.

Samtidigt finns det väldigt 

sjuka patienter inom öppen-
vården som egentligen skulle 
behöva vara inlagda.

– Det enda jag kan rekom-
mendera är att de får åka 
in till BUP-akuten i Borås. 
Om det är jätteakut kan de 
bli inlagda men då kan det 
handla om att de hamnar med 
patienter med helt andra pro-
blem, vilket kan vara väl-

digt traumatiskt för den här  
patientgruppen.

Problematisk situation
Jennie Hillerström har 

jobbat som behandlare på 
Mando i Alingsås i två och 
ett halvt år och håller med 
verksamhetschef Jennie Sjö-
berg om att situationen är 
problematisk.

– Även om BUP tar semes-
ter i fyra veckor, så gör inte 
sjukdomen det, säger hon.

Vanligtvis har de full 
personalstyrka under öp-
pettiderna på Mando, vilket 
innebär minst två behandlare 
men oftast upp till fyra.

– Vi försöker planera vår 
semester så att vi går omlott, 
men oavsett blir det tungt då 
vi måste neka nya patienter 
en plats hos oss.

CARIN ÖSTERDAHL 
0322-67 00 53 

carin.osterdahl@alingtid.se

JENNIE HILLERSTRÖM, BEHANDLARE PÅ MANDOMETERKLINIKEN I ALINGSÅS.

 » DET finns fem Man-
dometerkliniker i tre 
länder; Sverige, USA och 
Australien. Ungefär 1000 
unika patienter kommer 
till Mandometerklinikerna 
varje år. 
 » I SVERIGE finns tre kli-

niker, två i Stockholm och 
en i Alingsås. 
 » DEN så kallade Mando-

metermetoden är baserad 
på vetenskapliga studier 
och bygger på fyra hörn-
stenar- normalisering av 
ätbeteende, värme och 
vila, dämpning av fysisk 
aktivitet samt social åter-
uppbyggnad.

Källa: Mandometer-
kliniken

MANDO METERKLINIKER




