
Jämlik vård

Läkarförbundet arbetar för ökad 
tiLLgängLighet, säkerhet och kvaLitet i 
vården. oavsett vem du är och var du 
bor i Landet ska du ha samma rätt tiLL 
sjukvård. 



 
Att skapa en jämlik vård är en av hälso- och 
sjukvårdens största utmaningar. Trots att 
vården enligt lag utgår från principen om vård 
på lika villkor, utifrån patientens behov, finns 
det problem idag. Läkarförbundet har utrett tre 
frågor med anknytning till jämlik vård. Vi vill nu 
erbjuda dig att ta del av resultaten och hoppas 
de kan bidra till en mer jämlik vård.  

Vård på lika villkor som utgår från patientens behov är 
grundläggande principer för den svenska hälso- och sjuk-
vården enligt hälso- och sjukvårdslagen. Dessa principer 
överensstämmer med etiken för läkarnas professionella 
arbete. Arbetet med att upprätthålla och vidareutveckla 
vården utifrån dessa grunder är frågor som vi inom Lä-
karförbundet prioriterar högt. 
Om vården är jämlik eller inte behöver uppmärksam-
mas och diskuteras. Det sker ständigt förändringar som 
kan resultera i ökade ojämlikheter. Det kan handla om 
diskriminering av svaga patientgrupper i det vardagliga 
arbetet. Som när psykiskt sjuka som behöver somatisk 
vård inte får samma goda omhändertagande som andra 
patienter eller när personer som vistas i Sverige utan nöd-
vändiga tillstånd, så kallade papperslösa, inte i lag ges lika 
rätt till vård efter behov som andra. Det handlar också 
om målkonflikter där reformer som vårdgarantin, trots 
att de är väl motiverade, kan tränga undan människor 
som har större behov. Andra orsaker är ersättningssys-
tem med styreffekter som missgynnar vissa grupper av 
patienter. Landstingens lokala prioriteringar kan också 
vara skäl till att principen om alla invånares rätt till lik-
värdig vård sätts på undantag. 

Läkarförbundets drygt 35 000 yrkesverksamma medlem-
mar arbetar i olika delar av hälso- och sjukvården i hela 
landet. Vi har en unik position att tidigt kunna fånga upp 
signaler om utvecklingen går i fel riktning. Vi har prioriterat 
tre sådana områden under 2013. Vår ambition är att bidra 
med goda faktaunderlag och konstruktiva framtidsinriktade 
förslag. 



Likvärdighet kräver ett starkare nationellt grepp om 
sjukvården. Vi anser att staten bör ta över ansvaret för 
sjukvårdens finansiering. Alla medborgare betalar sam-
ma skattesats oavsett var man bor i landet – och staten 
fördelar sedan resurserna efter behov. Vi anser också 
att staten via regionala ombud bör ta över landstingens 
roll som beställare av sjukvård. Men detta är omfat-
tande reformer som tar tid att genomföra. I väntan kan 
mycket göras inom nuvarande sjukvårdssystem för att 
stärka jämlikheten.

De tre rapporter som Läkarförbundet har tagit fram 
handlar om behovet av en flexibel medicinsk vårdgaranti, 
ökad läkarnärvaro i äldrevården och bättre läkarförsörj-
ning i primärvården.

Rapporterna har några tydliga gemensamma nämnare. 
Vi läkare uppfattar att de patienter som har svårast att 
själva föra sin talan trängs undan medan de som inte 
har lika uttalade behov har fått ökad valfrihet och ökade 
möjligheter. Det finns också en tendens att befolkningen 
i mer glesbefolkade landsdelar och i socialt utsatta områ-
den inte haft samma positiva utveckling som andra. Även 
om vi ser med oro på detta är det inte något oåterkal-
leligt förlopp. Genom målinriktade handlingsprogram 
kan vi vrida utvecklingen i rätt riktning. 



En flexibel medi-
cinsk vårdgaranti
Läkarförbundet är positivt till en vårdgaranti. Men en 
förutsättning är att garantin inte hotar de grundläg-
gande principer som svensk sjukvård vilar på, det vill 
säga allas lika värde och lika rätt till sjukvård. Den som 
har störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde 
till vården. De medicinska prioriteringarna är en viktig 
grundbult i problematiken kring vårdgarantins nuva-
rande konstruktion. 

Vårdgarantin och kömiljarden har gett kortare väntetider 
till ett första läkarbesök och därefter till att behandling 
inleds i både specialistvård och primärvård. Systemet 
fungerar bra i en modell med en patient som blir akut 
sjuk och botas med en väldefinierad medicinsk åtgärd, 
och som inte kräver eftervård. Men många patienter 
och stora delar av sjukvården låter sig inte inordnas i 
den modellen. 

Att vårdgarantin ger problem med undanträngning av 
angelägna sjukvårdsinsatser framgår både av Socialsty-
relsens rapporteringar och i Läkarförbundets rapport 
Medicin med det samma? Undanträngningarna sker 
av tidskrävande åtgärder i hela vårdkedjan och av pa-
tienter som behöver medicinsk utredning och eftervård. 
Det är tydligt att det är kömiljarden, och inte vårdga-
rantin i sig, som gett de kraftigaste styreffekterna. 

Rapporten finns i sin helhet på  
www.lakarforbundet.se/jamlikvard 
 



Även i Norge, Danmark och Finland finns erfarenheter 
av vårdgaranti. I Norge har systemet utvecklats från en 
90 dagars behandlingsgaranti, liknande den svenska, till 
ett mer flexibelt system med en kort tidsfrist för bedöm-
ning av patientens tillstånd och därefter en individuell 
och patientanpassad behandlingsgaranti. Orsaken var 
att en statisk tidsfrist ledde till snedvridna prioriteringar, 
undanträngning av svaga patientgrupper och subopti-
meringar i sjukvården.  

Läkarförbundet anser att:
•	  En vårdgaranti bör vara flexibel och att resultaten 

ska kunna mätas. Det är en fråga om patientmakt. 

•	  En ny vårdgaranti i den specialiserade sjukvården 
bör införas som innebär en författningsreglerad 
tidsfrist för när medicinsk bedömning senast ska 
meddelas (bedömningsgaranti) och därefter en rätt 
till en individuellt anpassad tidsfrist inom vilken 
behandling senast ska inledas (behandlingsgaranti). 

Rapporten finns i sin helhet på  
www.lakarforbundet.se/jamlikvard 
 



De sköra äldres sjukvård har utretts och analyserats 
många gånger under den senaste tjugoårsperioden. I 
mångt och mycket är det samma problem som varit 
i fokus. Det har bland annat gällt för lite läkartid, 
bristande kontinuitet och tillgänglighet, dålig sam-
ordning och uppföljning samt olämplig läkemedels-
användning. 

Att dessa brister fortfarande är aktuella framgår av 
Läkarförbundets rapport Varför kan inte doktorn 
komma? Oklara ansvarsgränser, otydliga uppdrag till 
primärvården och inverkan av systemförändringar 
påverkar såsom vårdgarantin och vårdvalet i primär-
vården. Det finns också stora skillnader i äldresjukvår-
dens innehåll, omfattning och kvalitet mellan olika 
delar av landet.

Vi anser att de sköra äldre borde höra till de som priori-
teras högst i svensk sjukvård. Antalet hemsjukvårdsbe-
sök av läkare har ökat under 2000-talet, men behovet är 
redan idag större än vad som kan tillgodoses, samtidigt 
ökar antalet äldre kraftigt. 

Vi vill bidra i utformningen av vården på ett konstruktivt 
sätt, med målet mer läkartid i de sköra äldres sjukvård.

Mer läkartid  
i äldrevården



Läkarförbundet anser att: 
•		 En	strukturerad	anpassad	äldrevård	behöver	införas	

som ska vara ett slags ”program” med systematisk sam-
ordning av vårdkedjor samt fortlöpande uppföljning av 
sköra äldres sjukdomsbild och läkemedelsanvändning. 

•		 Primärvården,	med	fast	läkarkontakt	ska	ansvara	för	
den anpassade äldresjukvården i en central och sam-
ordnande roll. 

•		 Socialstyrelsen	ska	få	uppdrag	att	ta	fram	riktlinjer	för	
anpassad äldresjukvård. 

•		 Att	patienterna	erbjuds	anpassad	äldresjukvård	efter	en	
individuell bedömning av skörhet enligt kriterier som 
tas fram av Socialstyrelsen med stöd av ny forskning.

•		 En	funktion	med	äldrevårdsöverläkare	i	 landstingen	
inrättas med uppgift att samordna den anpassade äld-
resjukvården och övervaka dess funktionssätt. 

•		 Läkartiden	i	sköra	äldres	sjukvård	ska	öka.	Nationella	
regler bör därför införas i vårdvalet som tydligt definie-
rar läkarnas uppdrag i vården av de sköra äldre. Då kan 
även de stora regionala skillnaderna i äldresjukvårdens 
kvalitet minskas. 

•		 Det	framtida	kompetensbehovet	behöver	ses	över	och	
diskuteras. 

Rapporten finns i sin helhet på  
www.lakarforbundet.se/jamlikvard 
 



Det är till vårdcentralen befolkningen ska vända sig 
med sina vardagliga hälsoproblem och där kunna få 
en fast läkarkontakt. Sviktar primärvården kan det 
överbelasta hela sjukvården. 

Landstingen har haft ansvarat för primärvården i över 
femtio år. Bristen på läkare har varit konstant och skill-
naderna över landet är stora. Länge berodde det på att 
vi hade en allmän läkarbrist. Under senare år har an-
talet läkare i Sverige ökat kraftigt. Orsaken till dagens 
problem är inte någon allmän läkarbrist. Bakgrunden 
är att landstingen inte lyckats dimensionera specialise-
ringstjänstgöringen för allmänläkare utifrån de behov 
som finns. Man har inte heller lyckats att göra arbets-
miljön tillräckligt bra. 

Läkarförbundet ser allvarligt på den obalans vi har. I 
primärvården och psykiatrin saknas fasta läkare. Många 
vårdcentraler och mottagningar är beroende av vikarier 
och hyrläkare för att kunna fullgöra sina uppdrag. 
Det har saknats statistik över läkarbristen vid vårdcen-
tralerna. Inte sedan år 1998 har jämförbara uppgifter 
samlats in. Läkarförbundet gjorde därför hösten 2012  
en undersökning av vårdcentralernas läkarbemanning  
som redovisas i rapporten Primärvårdens läkarbeman-
ning. Att bemanningen är en viktig fråga för primär-
vården visar svarsfrekvensen. Av landets alla 1 167 vård-
centraler svarade 98,5 procent.

Investera i vårdcentralernas allmänläkare   



undersökningen visar att:
•		 Det	fattas	1	400	specialistläkare	–	eller	30	procent		

– om vi ska nå upp till riksdagens mål om en specia-
listläkare i primärvården per 1 500 invånare. 

•		 Det	fattas	närmare	900	specialistläkare	–	eller	cirka	
20 procent – om man ser till vårdcentralernas nuva-
rande uppdrag.

•		 Skillnaderna	över	landet	är	stora.	Jämfört	med	1998	
är det framför allt vissa glesbygdslän som fått sämre 
läkartäthet. Samtidigt har vissa storstäder och uni-
versitetsorter kunnat öka sin täthet. Befolkningen på 
landsorten och de patientgrupper som har svårast att 
själva ta initiativ tillhör alltså förlorarna.  

Investera i vårdcentralernas allmänläkare   

Rapporten finns  
i sin helhet på  
www.lakarforbundet.se/ 
jamlikvard 
 



beroende av bemanningsföretag
Vårdvalet i primärvården är bra och har stärkt patien-
ternas ställning. Antalet vårdcentraler har ökat med 20 
procent på några år. Men eftersom antalet allmänläkare 
inte ökat har många av vårdcentralerna blivit allt mer be-
roende av bemanningsföretag för att kunna fullgöra sina 
uppdrag. Det är en lösning som ger stora kostnader. Om 
vi använt pengarna som idag går till bemanningsföretag 
till att förbättra arbetsvillkoren för fast anställda läkare 
hade riksdagens mål om en läkare per 1 500 invånare 
varit möjligt att uppnå.  

dubblering av specialiseringstjänstgöringen
Resultat i undersökningen som oroar mest är att dagens 
specialiseringstjänstgöring är allvarligt underdimensio-
nerad. Det nuvarande antalet så kallade ST-läkare täcker 
inte generationsväxlingen. Om riksdagens mål ska upp-
nås till år 2017 måste antalet tjänstgöringsplatser ome-
delbart fördubblas. Dagens ojämlikheter riskerar också 
att förvärras i och med att läkarna tenderar att söka sig 
till vårdcentraler och landsting som kan erbjuda bra 
bemanning. Det är hög tid att investera rejält i specia-
liseringstjänstgöringen för allmänläkare.

Läkarbristen kräver investeringar 
Arbetet med positiva åtgärder för att säkra primärvårdens 
läkarbemanning måste starta omgående. Det behövs 
både lokala, regionala och nationella insatser. Nyckeln 
till framgång finns i åtgärder som ger läkare viljan att 
fortsätta arbeta på sin vårdcentral. Det engagemang 
som finns i verksamheterna för att skapa en fungerande 
primärvård måste tas till vara. 



Läkarförbundet anser att: 
•		 Det	behövs	tydliga	mål,	en	reformering	av	systemet	

för uppföljning av läkarbemanningen och en realistisk 
handlingsplan för hur specialiseringstjänstgöringen 
ska kunna anpassas till behoven utan att utbildnings-
kvaliteten äventyras.   

•	 Dagens	helt	decentraliserade	modell,	där	landstingen	
ansvarar för dimensioneringen av specialisttjänstgö-
ringen fungerar inte för allmänmedicin och psykia-
tri. Det behövs en nationella samordning och sam-
ordning mellan landstingen. Men läkarnas val av 
verksamhetsområde och specialitet måste utgå från 
positiva utgångspunkter. Erfarenheterna av det reg-
lerade system som fanns tidigare visar att nationell 
styrning inte är en väg att gå. 

•		 En	bra	arbetsmiljö	är	en	förutsättning	för	att	få	en	bra	
rekrytering. En del av lösningen är att de landsting 
och vårdcentraler som har en bra verksamhet kan 
stimuleras att inrätta fler platser för specialiserings-
tjänstgöring än vad de egna behoven motiverar. 

•		 Det	behövs	en	översyn	av	hur	konkurrensneutrala	for-
mer för utbildning, utveckling och forskning kan byg-
gas upp och vidareutvecklas i primärvårdens vårdval.  



Vill du veta mer?

vi viLL gärna träffa dig och diskutera 
vägen tiLL en mer jämLik vård.

hör av dig tiLL Läkarförbundets 
centraLstyreLse eLLer tiLL  
avdeLningen för poLitik och profession. 

teLefon: 08-790 33 00

e-post: info@sLf.se

Sveriges läkarförbund  Box 5610 114 86 Stockholm

08-790 33 00  info@slf.se  www.lakarforbundet.se
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