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Förord
Sveriges läkarförbunds ändamål definieras i stadgarna och beskrivs där som att upprätthålla 
en god och värdig anda inom kåren, att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och 
ekonomiska intressen, att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga 
intressen och att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling. Detta dokument 
är en uttolkning av kärnuppdraget och beskriver Läkarförbundets åsikter inom områdena 
läkares ställning och villkor, utbildning och forskning samt sjukvårdspolitik. Syftet är att skapa 
hållbarhet i våra åsikter och en samsyn i organisationen.

Vissa delar kan synas självklara emedan de beskriver en välkänd äldre värdegrund, medan 
andra är politik som utarbetats på senare år via arbetet i råd, delegationer, representantskap 
och i det politiska arbetet på fullmäktige. I ytterligare andra delar har vi mer målformuleringar 
medan vägen fram inte är formulerad.

Läkarförbundets politiska program utgör basen för Strategi 2020, som i sin tur tydliggör de 
frågor som på längre sikt är prioriterade för att uppnå Läkarförbundets ändamål.
Denna reviderade version av dokumentet har antagits av fullmäktige för Sveriges läkarförbund 
i november 2019.

Stadga 

I. Allmänna bestämmelser

§ 1 Sveriges läkarförbund, som är läkarnas fackliga sammanslutning, har till uppgift att
upprätthålla en god och värdig anda inom kåren, att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga,
sociala och ekonomiska intressen, att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och
vetenskapliga intressen och att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling. 
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Inledning

Hälso- och sjukvården är i ständig utveckling. 
Beräkningar visar att sjukvårdssektorn kom-
mer att behöva betydande resursförstärkning-
ar om inga andra åtgärder vidtas.

Befintliga resurser måste användas kostnads-
effektivt. Det handlar om att utveckla bättre 
metoder och arbetsformer för kontinuerlig 
utveckling där det medicinska ledarskapet är 
tydligt. På sikt kommer också beslutsfattare 
att behöva ta ställning till vilken sjukvård och 
omsorg som ska finansieras via skatter och 
tydligare avgränsa det offentliga åtagandet.

Det är i mötet mellan patient och läkare och 
annan vårdpersonal som vårdens värde ska-
pas. Det är också i mötet som vårdens kost-
nader genereras. Därför måste sjukvårdens 
organisation, ledning och styrning ge detta 
möte så goda förutsättningar som möjligt.

Kontinuiteten i relationen mellan patient och 
läkare behöver stärkas genom en primär-

vårdsreform som gör primärvården till den 
naturliga, första ingången till vården. Vidare 
krävs goda incitament för privata entreprenö-
rer och sjukhusspecialister att verka på hel 
eller deltid utanför slutenvården. Likaså behö-
ver det inrättas fler vårdplatser på rätt vårdnivå 
samt att läkarförsörjningen balanseras i rela-
tion till befolkningens behov. Ändamålsenlig 
fortbildning och interaktiva beslutsstöd, som 
stödjer både individuellt beslutsfattande och 
utveckling av vården krävs också. Hälso- och 
sjukvård bygger på att forskningen är en natur-
lig och integrerad del i all hälso- och sjukvård. 

Läkarförbundets politiska program är läkarnas 
syn på hur hälso- och sjukvården bör orga-
niseras, finansieras, styras och struktureras. 
Läkarförbundet beskriver här den vård som 
vi menar har bäst förutsättningar för att möta 
samhällsförändringarna och för att kunna 
erbjuda en mer jämlik vård med hög kvalitet, 
trivsel, god tillgänglighet och god effektivitet.
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Professionalism
Hälso- och sjukvården ska vara kunskapsstyrd 
och kunskapsskapande och utgå ifrån patien-
tens behov och. Kunskaps ska sprida, nya 
metoder implementeras och äldre utrangeras. 
I detta ständigt pågående arbete är läkarpro-
fessionen drivande.

En profession med hög kompetens, integritet 
och autonomi möjliggör kvalificerade bedöm-
ningar och en vård utformad efter den enskilde 
patientens behov och etiska förhållningssätt. 
En profession som tar ansvar för att patienten 
får rätt information, behandlingsalternativ och 
uppföljning. Detaljstyrning från olika nivåer 
ska undvikas.

Förutsättningar för vårdens utveckling är 
ett närvarande ledarskap med professionell 
kunskap och kännedom om verksamheten. 
Läkare har med sin medicinska kompetens 
en fördel som chefer i att förstå de medicin-
ska konsekvenserna av beslut som fattas, att 
stötta medarbetare i arbetet samt ha kom-
petens att planera för framtida utveckling. 
Läkares medicinska kompetens är en grund-
förutsättning för ett kontinuerligt utvecklande 
ledarskap.

Läkarprofessionen har även en unik roll 
genom sin ledande funktion i teambaserade 
arbetsformer. Ökad specialisering, kunskap 
och kvalitet i en komplex verksamhet stäl-
ler krav på samordning och samarbete såväl 
multidisciplinärt som interdisciplinärt. Teamba-
serat arbete är en viktig framgångsfaktor och 
varje profession bidrar med sin kompetens 
utifrån varje enskild patients behov.

Hållbart arbetsliv för läkare
Ett hållbart arbetsliv för läkare innebär möj-
lighet till olika karriärvägar under olika delar 
av yrkeslivet, med möjlighet att varva mellan 
kliniskt arbete, chefsuppdrag, forskningsupp-
drag fackliga uppdrag och andra uppgifter.

Det ska finnas en tydlig koppling mellan förut-
sättningar och uppdrag. Chefen ska ha man-
dat att säkerställa att läkares arbetsuppgifter 
är i paritet med den professionella kompe-
tensen och att arbetsmängden är väl avvägd, 
med möjlighet för den enskilde läkaren att 
påverka innehåll och utveckling. En dialog 
om detta ska ske mellan läkare och chef, 
vara vedertagen och etablerad i den kliniska 
vardagen. 

Personalpolitiken ska vara långsiktigt planerad 
utifrån aktuella och framtida behov, se till att 
bemanningssituationen är balanserad och att 
olika personalkategorier och inbördes olika 
kompetenser utvecklas och tas i anspråk på 
ett bra sätt. Kontinuitet och erfarenhet i tea-
men och på arbetsplatsen ska eftersträvas. 
Det lokala och mer övergripande chefskapet 
ska beakta den tydliga kopplingen mellan 
klinisk vardag och övergripande utvecklings-
behov.

Läkare ska beredas möjlighet att delta i kvali-
tets- och utvecklingsarbete, inte minst i rollen 
som chef.

Organisationers förmåga att utveckla läkare 
– som vidareutbildning och fortbildning, möjlig-
heter till kollegialt samråd och forskning – ska 
vara tillgodosett. Det kollegiala ledarskapet 

A. Läkares ställning och villkor
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och struktur ska medföra att systemen är 
kompatibla.

Digital kommunikation med patienter, andra 
vårdgivare och externa aktörer ska vara fullt 
integrerad. Lagstiftningen måste utvecklas 
så att utbyte av information kan ske med hög 
säkerhet och bibehållet integritetsskydd för 
patienten. Här måste staten ta ansvar för 
helheten.

Vårdens IT-system ska underlätta kontinuerlig 
verksamhetsutveckling, stödja verksamheten 
och stimulera till innovation. Läkarkåren ska 
vara delaktig vid beställning, utformning, 
utveckling och införande. Personal ska få 
adekvat utbildning i nya system innan intro-
duktion.

Den fysiska arbetsmiljön för läkare i det digita-
la samhället ska ta hänsyn till patientsäkerhet 
och patientsekretess.

För att digitaliseringen ska bli framgångsrik 
krävs ändamålsenliga satsningar som inne-

och stödet behöver utvecklas för att hantera 
och lösa problematiska situationer, både ifrå-
ga om läkares professionella utveckling och 
brister inom vården.

Seniora läkare ska i större utsträckning bere-
das möjlighet att arbeta kvar efter pension på 
hel- eller deltid för att öka kompetensöverfö-
ringen och tillgången till handledning.

De sociala trygghetssystemen ska garantera 
goda villkor för en bra pension.

Digital miljö som stödjer
Digitalisering av vården innebär stora möjlig-
heter och kan ge många positiva effekter för 
vårdens personal, patienter och arbetsmiljö. 
Felaktigt hanterat kan digitaliseringen istället 
leda till stress, patientrisker och ha en negativ 
påverkan på arbetsmiljön.

Den digitala miljön ska vara ett stöd i läkarens 
arbete, vara lättarbetad, intuitiv och en hjälp 
vid beslut i handläggningen av patienter.

Information ska bara behöva dokumenteras 
en gång och göras tillgänglig vid rätt tillfälle 
och för rätt person. Informationen ska följa 
patienten och vid behov kunna delas mellan 
vårdgivare utan att hindras av fiktiva grän-
ser mellan olika huvudmän och vårdgivare. 
Det innefattar t.ex. automatiserat intygsskri-
vande och inrättandet av en nationell läke-
medelslista där även rekvisitionsläkemedel 
ingår. Det omfattar även tryggad tillgång till 
säkra besluts- och kunskapsstöd kopplade till 
aktuell patientinformation, som kontinuerligt 
uppdateras och stödjer individuellt besluts-
fattande. Likaså ska data automatiskt kunna 
hämtas från journalsystem till olika register, 
utan manuell registrering. Standardisering 
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fattar tillräcklig finansiering med ökad nationell 
samordning. Läkare ska vara delaktiga vid 
utformning, införande och utvärdering av nya 
IT-system.

Chefskap och ledarskap
Chefer inom hälso- och sjukvården ska i första 
hand vara läkare. Läkare innehar den högsta 
medicinska kompetensen och därigenom har 
en unik förmåga att bedöma konsekvenserna 
av fattade beslut, samt driva utvecklingen 
framåt.

Läkare behövs som chefer på alla nivåer i 
hälso- och sjukvården, från högsta ledningen 
till det verksamhetsnära ledarskapet.

Verksamhetsnära chefskap ska kunna kom-
bineras med viss del med klinisk tjänstgöring. 
Som chef bör man ha kvar sin grundanställ-
ning som läkare. Som chef ska man ha en 
bra löneutveckling.

Ansvaret som chef ska kopplas till mandat 
och befogenheter. Läkare ska inte ha en chef 
som är utan formellt chefskap. Uppdelningen i 
verksamhetschef och läkarchef bör undvikas.
Stödet till chefer måste medföra utrymme för 
verksamhetsutveckling. Samtliga chefer ska 
erbjudas erforderligt verksamhetsstöd.

Framtidens ledare kommer att behöva kom-
petens i att leda komplexa organisationer 
med snabb utvecklingstakt, baserat på egen 
erfarenhet, förändrings- och organisations-
kunskap, hälso- och sjukvårdsekonomi samt 
juridik. Läkare måste få möjlighet att utveckla 
dessa förmågor redan från studietiden och 
ledarskapsutbildning och chefsutbildning ska 
utgöra inslag genom hela karriären.

Läkares lönebildning
Lönen ska vara konkurrenskraftig, individuell 
och differentierad samt grundad på långsiktiga 
och kända kriterier. Lönen ska sättas efter för-
handling med närmste chef med mandat och 
god kännedom om verksamheten. Ansvar, 
erfarenhet, engagemang, skicklighet, kom-
petens och långvarig tjänstgöring på arbets-
platsen ska löna sig. Befordringsgång och 
karriärvägar ska belönas liksom ansvar för 
handledning, utbildning, forskning och fack-
ligt arbete. Lönestrukturen ska stimulera till 
kompetensutveckling samt till att individen 
kan ta ansvar och bidra till långsiktig verk-
samhetsutveckling.

Läkare ska få skälig ekonomisk ersättning 
(eller ledighet) för arbetad övertid och jour-
arbete.
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Utbildningsuppdraget
Dimensioneringen av läkarutbildningen ska 
styras av behov samt garantera en bra utbild-
ning för alla studenter.

Det ska finnas goda förutsättningar för vården 
och universiteten att bedriva utbildning med 
tid och resurser för utbildningsaktiviteter och 
handledning för studenter, utbildningsläkare, 
handledare och utbildningsansvariga. Vikten 
av läkare som handledare och lärare under 
medicinutbildningen måste förstärkas.

Det ska finnas en tydlig progression genom 
hela utbildningen, fortlöpande examinationer 
av hög kvalitet och goda möjligheter för stu-
denterna att träna på professionella färdighe-
ter och kliniskt beslutsfattande. 

Alla läkare, oberoende av var utbildningen 
har skett, ska ha lika goda förutsättningar på 
arbetsmarknaden.

Förutsättningen för utbildning ska beaktas 
i vardagen, vid planering och förändring av 
sjukvårdens organisation och arbetssätt. En 
utbildning av god kvalitet ska kunna bedrivas 
oavsett driftsform och ingå vid utformande av 
vårdval eller olika typer av upphandlingar.

Kompetensförsörjning
Läkarförbundet vill se en läkarförsörjning i 
balans utifrån befolkningens behov och häl-
so- och sjukvårdens utveckling. Antalet AT/
BT-platser och ST-platser ska finnas i tillräck-
lig omfattning.

Läkarförbundet vill att staten ska ta ett större 
ansvar för samordning och dimensionering 
genom att kartlägga behoven av ST och AT/
BT-tjänster samt utveckla ett förbättrat pla-
neringsstöd på såväl nationell som regional 
nivå. Därtill behövs det en nationell arena för 
samarbete och samsyn mellan huvudmännen, 
kortare ledtider mellan de olika momenten i 
läkares utbildning från examen till färdig 

specialist, samt stärkta positiva incitament för 
läkare att både utbilda sig inom bristspecia-
liteter och arbeta inom geografiska områden 
med brist på läkare.

Utbildning ska ske där kvaliteten är god. 
Enskilda regioner kan inte bara utbilda för 
det egna behovet utan alla regioner har ett 
gemensamt nationellt ansvar för att vare sig 
under- eller överutbilda antalet specialister.

Sjukvårdshuvudmännen har ett samhällsan-
svar att ta tillvara den resurs som läkare med 
utländsk medicinsk utbildning utgör. Läkarför-
bundet stöttar och underlättar processerna för 
utländska läkare att kunna arbeta i Sverige 
med goda villkor.

Reglerad fortbildning
En kontinuerlig fortbildning genom hela kar-
riären är en garant för individuell utveck-
ling, vårdens utveckling samt kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbete. Det är också en viktig 
arbetsmiljöfaktor och ger en mer jämlik vård 
och hälsa.

B. Utbildning och forskning
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För att klargöra både arbetsgivares och 
arbetstagares ansvar för läkarnas fortbildning 
krävs en reglering med en nationell föreskrift 
som tydligt anger kravet på en systematiserad 
medicinsk fortbildning.

Alla läkare ska ha en individuell fortbildnings-
plan där behovet av såväl extern och intern 
fortbildning framgår. Planen ska följas upp 
och revideras regelbundet.

Fortbildningsbudgeten ska vara öronmärkt. 
Fortbildningen ska redovisas i verksamhets-
berättelsen och ingå som krav vid upphand-
lingar, oavsett driftsform.

I det dagliga arbetet ska läkare ha en god 
lärandemiljö med tid för kollegial dialog, efter-
tanke, kunskapsöverföring och informations-
sökning. Minst en halv dag i veckan ska avsät-
tas för internutbildning och egen fortbildning.

Forskning som en naturlig del i vården
Modern hälso- och sjukvård bygger på forsk-
ningsresultat och forskningen ska utgöra en 
naturlig och integrerad del i all hälso- och 
sjukvård. Sjukvårdens ansvar för den kliniska 
forskningen måste tydliggöras så att inte forsk-
ning, utbildning och utveckling trängs undan 
till förmån för sjukvårdsproduktion.

Utvecklingen inom life science-sektorn är 
snabb. För att Sverige ska klara den inter-
nationella konkurrensen krävs en nationell 
samling där vårdens professioner, forskare, 
vårdgivare, företag och patienter bidrar till att 
samla och använda data på ett etiskt, säkert 
och strukturerat sätt. Företagens möjligheter 
att investera i vårdens forskning och utveck-
ling ska uppmuntras och stärkas efter utarbe-
tande av etiskt tydligt regelverk.

Patientmedverkan kan stärkas ytterligare, 
men det behövs välutvecklade och säkra 
etikprövningsförfaranden. Genom förbättrade 
förutsättningar för enhetlig nationell tillämp-
ning av regelverket kan säkerheten i systemet 
kan öka.

Läkarförbundet anser att basanslagen måste 
öka och grundforskningen stärkas. Klinisk 
forskning finansieras från många olika källor 
och det är viktigt med uppföljning, samord-
ning och kvalitetssäkring av de olika finan-
sieringsformerna. Forskningens oberoende 
ska värnas.

Det krävs fler kombinationstjänster i såväl 
akademin och sjukvården som näringslivet. 
Samverkan mellan dessa tre områden krä-
ver öppenhet och transparens. Arbetsgivaren 
måste också skapa förutsättningar för detta 
genom att se det som kompetens- och verk-
samhetsutveckling samt genom att acceptera 
bisysslor.

Pensionsfrågan vid övergång från lands-
tingskommunal till universitetsanställning, 
eller andra kombinerade anställningar, mås-
te lösas.
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Jämlik vård utifrån medicinska 
prioriteringar
Hälso- och sjukvården ska vara solidariskt 
finansierad via skatt och ges efter behov 
med respekt för alla människors lika värde 
och den enskilda människans värdighet. Den 
som har störst behov får mest och går först. 
Läkarförbundet följer den etiska plattform 
som riksdagen antog 1997 och som inne-
fattar människovärdesprincipen, behovs- och 
solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivi-
tetsprincipen, i nämnd ordning.

Bemötande, vård och behandling ska ske på 
lika villkor och omotiverade skillnader måste 
synliggöras och elimineras. Utbildning kring 
detta ska ges till vårdens professioner.

Papperslösa ska ges vård efter behov.

Statlig styrning och nationell 
samordning
Staten har det övergripande hälso- och sjuk-
vårdspolitiska ansvaret för att främja och 
säkerställa en god hälsa och vård på lika vill-
kor för hela befolkningen.

I det ingår ansvar för lagstiftning, utbildning, 
övergripande uppföljning av resultat och sam-
manställning av kunskapsunderlag. Staten 
har också ett ansvar att utöva direkt tillsyn av 
vårdverksamhet.

Staten ska eftersträva en så rak och enkel 
styrning som möjligt och undvika att ge styr-
signaler som ingriper i vårdens innehåll, om 

C. Sjukvårdspolitik

det inte ger medicinska fördelar. Samverkan 
med läkarprofessionen är viktig. Vidare bör 
staten använda lagstiftning i kombination med 
myndighetsutövning som styrmedel.

Även ekonomiska styrmedel, som tillfälliga 
stimulansmedel eller mer permanent finan-
siering är möjliga verktyg.

En grundförutsättning för att uppnå en jäm-
lik hälso- och sjukvård är att de ekonomiska 
resurserna för vården är likvärdiga över lan-
det. Det finns nackdelar med 21 självstyrande 
regioner som alla står inför olika svårigheter, 
såsom svag ekonomi, sjunkande respekti-
ve alltför snabbt växande befolkning, stora 
geografiska avstånd, för att nämna några. 
Det finns därför ett behov av ett ekonomiskt 
utjämningssystem.

En solidarisk och hållbar hälso- och sjukvård
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Så länge regionerna existerar som sjukvårdshuvudmän med beskattningsrätt bör staten 
ta ett större ansvar för:

 » Reglerad fortbildning

 » Vårdens personalförsörjning

 » Gränser för det offentliga åtagandet

 » Koncentration av den högspecialiserade vården

 » Nationellt grunduppdrag för primärvårdens vårdval med listning av fast läkare

 » Strategier och långsiktiga lösningar för etablering i öppen vård

 » Införande och utfasning av läkemedel och medicintekniska produkter

 » Särläkemedel

 » IT-infrastrukturen

Sjukvårdshuvudmännens roll
Politikens roll är att fatta beslut om vårdens 
inriktning, kvalitetskrav, mål och budget samt 
uppföljning av verksamheten.

Som beställare företräder sjukvårdshuvud-
männen medborgarnas intresse av en sjuk-
vård med jämlik fördelning, kostnadseffek-
tiv resursanvändning, stort utbud och hög 
kvalitet. Därtill ansvarar huvudmännen för 
samordningen med andra aktörer, exempelvis 
kommuner och Försäkringskassan. I bestäl-
larfunktionen måste det finnas adekvat med-
icinsk kompetens.

Tydligare åtskillnad mellan finansiering, 
beställning och produktion ger ökad möjlig-
het till valfrihet, mångfald och konkurrens i 
den offentligt finansierade sjukvården. Det 
bidrar till dynamik och drivkraft att utveckla 
vårdtjänsterna.

Utförare ska ha samma villkor oavsett regi 
och driftsform. Upphandlingar måste ske på 
ett sätt som innebär att även små professi-
onsstyrda verksamheter kan delta.

Den offentligt utförda vården ska präglas av 
decentralisering och tillit samt undvika onödig 
byråkratisering.
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Arbeta effektivt
Sjukvården behöver använda sina olika kom-
petenser på bästa sätt och erbjuda patienten 
vård och insatser på rätt vårdnivå med hög 
kontinuitet. Detta kräver att sjukvården, med 
undantag för högspecialiserad vård, organi-
seras nära invånarna.

Sjukvårdshuvudmännen måste kontinuerligt 
investera i digitala hjälpmedel, personalens 
kompetens, forskning och nya behandlings-
metoder.

Patient och läkare och vid behov även närstå-
ende är tillsammans de mest kompetenta för 
att hitta bästa möjliga åtgärd utifrån patientens 
situation med åtgärder som också bedöms 
vara kostnadseffektiva ur såväl ett individ- 
som samhällsperspektiv.

Det är naturligt att de professionella rollerna 
förändras när kunskap och utveckling sker. 
Uppgiftsväxling ska ske på medicinska grun-
der när det gynnar kvaliteten och förbättrar 
för patienten. Det ska inte göras utan före-
gående konsekvensanalys, på grund av per-
sonalbrist, att andra personalkategorier vill 
utveckla sig själva eller andra organisatoriska 
skäl. Utbildningsbehovet för framtida kollegor 
måste beaktas.

Det ska finnas stöd för patienten att i så hög 
utsträckning som möjligt ta eget ansvar för 
sin vård och behandling.

Att kunna attrahera nya medarbetare, pre-
miera erfarenhet samt se till att rutinerad och 
efterfrågad personal inom alla yrkesgrupper 

utvecklas och stannar kvar, är ytterligare en 
pusselbit. Detta kräver ett systematiskt arbe-
te kring chefskap, arbetsmiljö, handledning, 
arbetstider och kompetensutveckling.

Hälsofrämjande och sjukdomsföre-
byggande insatser
En fungerande primärvård är grunden för det 
sjukdomsförebyggande arbetet. Primärvår-
dens primärpreventiva roll måste förstärkas 
och ges bättre förutsättningar.

Alla medborgare har ett individuellt ansvar för 
sin hälsa men ska naturligtvis verka tillsam-
mans med läkare och samhälle. Individens roll 
är att göra kloka hälsoval. Läkaren har flera 
roller; i mötet med patienten som vägledare 
till goda val och mot beslutsfattare som kun-
skapsförmedlare i hälsofrågor. Politikernas 
roll är att fatta beslut som stödjer en positiv 
hälsoutveckling för alla. 

Det är viktigt att vården uppmärksammar 
levnadsvanornas betydelse. Kompetens om 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
metoder måste öka och implementeras. Läka-
re har en tydlig roll i att leda det medicinska 
arbetet utifrån sin medicinska kompetens. 
Likaså är skolhälsovården och företagshäl-
sovården viktiga aktörer som bör ges bättre 
förutsättningar.

Sekundärpreventiva åtgärder efter en behand-
ling, exempelvis ändrade levnadsvanor, är 
viktiga för hälsoutfallet. Aktuell kunskap om, 
och tillgång till, läkemedel utgör också en cen-
tral del i det förebyggande arbetet.
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Lagstiftning och ekonomiska styrmedel ska 
användas i högre grad för att understödja 
hälsosamma val. Ett hälsosamt leverne ska 
vara självklart, enkelt och billigt. Dåliga mat-
vanor, fysisk inaktivitet, rökning och alkohol 
drabbar människor olika beroende på bland 
annat socioekonomiska förhållanden. Lag-
stiftning, skatter, avgifter och subventioner 
bör användas mer aktivt för att understödja 
hälsosamma val.

Läkaren i klimatarbetet
WHO har slagit fast att den globala upp-
värmningen och klimatförändringar får kon-
sekvenser för folkhälsan och medför allvarliga 

hälsorisker. Som exempel ökar dödsfall på 
grund av värmeböljor och extremväder, liksom 
förändrad förekomst av olika infektionssjuk-
domar.

Läkare har med sin kompetens och sitt förtro-
ende en central och viktig roll i arbetet inom 
klimat- och hälsoområdet. Läkare kan via 
sina egna organisationer och i samarbete 
med andra, både nationellt och globalt, vidga 
samhällets kunskap om klimatförändringens 
effekter på hälsa och sjukvård samt främja 
tvärvetenskapligt samarbete i dessa frågor.
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En högkvalitativ hälso- och sjukvård med hög tillgänglighet 
och god kontinuitet

Patienten i fokus
Patientens väg genom vården handlar om 
helhetssyn, samordnad planering och om att 
stödja samarbete i team och processer. Det 
kräver god informationsöverföring och väl 
fungerande och användarvänliga verksam-
hetsstöd och interprofessionellt samarbete. 
Det kräver samverkan på alla nivåer: mellan 
huvudmän, vårdnivåer, verksamheter och 
inom verksamheter. Det ställer även höga krav 
på ledarskapet på samtliga nivåer, från stra-
tegisk ledningsnivå till det lokala ledarskapet.

Läkarens roll varierar i mötet med olika patien-
ter. Många patienter är välinformerade och 
pålästa om sina sjukdomar olika behandlings-
alternativ.

Samtidigt vill eller kan inte alla patienter ta 
ett stort eget ansvar för sin vård och hälsa. 
En patient ska aldrig känna sig utlämnad att 
ta viktiga, kanske livsavgörande, medicinska 
beslut på egen hand. Vården och läkaren ska 
på ett professionellt sätt möta varje enskild 
individ och anpassa information, rådgivning 
och behandling efter patientens livssituation. 
De patienter som inte kan eller vill ta ett stort 
eget ansvar, som patienter med nedsatt auto-
nomi eller funktionsnedsättning, ska tillförsäk-
ras god vård på lika villkor.

Sköra äldre har särskilt stora behov av att träf-
fa vården regelbundet och att få samordning 
och kontinuitet med en fast läkarkontakt och 
patientansvarig läkare.

Digitaliseringen öppnar för inflytande och nya 

möten med vården utifrån patienternas behov 
och förutsättningar.

Så kallade vårdgarantilösningar ska inte ska-
pa undanträngningseffekter. De måste känne-
tecknas av heltäckande lösningar och omfatta 
hela vårdförlopp, inbegripa återbesök, utred-
ningar och kroniskt sjuka. Flexibilitet utifrån 
medicinskt behov och patientens önskemål, 
livssituation ska eftersträvas istället för mål i 
form av statiska tidsintervaller. Det skapar för-
utsättningar för att upprätthålla en korrekt och 
rättvis prioritering, och möjliggör anpassning 
av åtgärder och behandlingsfrister till enskilda 
patienters förutsättningar.

Patientansvarig läkare
Vården ska skapa kontinuitet, samordning 
och helhetssyn.

Alla patienter ska ha rätt till en namngiven 
patientansvarig läkare/fast läkare (PAL) för 
att skapa bättre läkarkontinuitet. Teamet är 
viktigt för trygghet, kontinuitet, säkerhet och 
samordning, men det kan inte ersätta vikten av 
den medicinska kontinuiteten och relationen 
mellan patient och läkare. En patientansvarig 
läkare bidrar också till en jämlik vård, inte 
minst för patienter med sämre förmåga att 
tillgodose sina vårdbehov.

För läkaren är kontinuitet en förutsättning 
för individuellt lärande och kvalitetsutveck-
ling eftersom behandlingsåtgärder kan följas 
upp på ett naturligt sätt. Därtill främjar det 
effektivitet inför och under patientmötet vad 
gäller inläsning och planering. Det handlar 
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också om att kunna ta ett tydligt ansvar, och 
om att ge motivation och att upprätthålla en 
god relation till patienten.

Alla invånare ska ha rätt till en fast läkare i 
primärvården som vid behov kan kombine-
ras med en eller flera PAL i sjukhusvården, 
beroende på sjukdomsbild. PAL-funktionen 
inom sjukhusvård eller öppen specialistvård 
kan vara långsiktig eller avgränsad i tid till ett 
vårdtillfälle.

Sjukvårdens huvudmän och lokala chefer 
måste på olika nivåer planera och organisera 
hälso- och sjukvården så att kontinuitet mellan 
läkare och patient samt samordning mellan 
olika PAL möjliggörs.

En hälso- och sjukvård som präglas av 
valfrihet, mångfald och tillgänglighet
Ökad valfrihet för patienten är viktigt för att 
stärka patientens ställning och inflytande över 
vården. Möjligheten att välja ska gälla både 
öppen- och slutenvård, samt omfatta möjlig-
heten att söka vård i andra EU/EES-länder. 
En förutsättning för att realisera patienters 
valfrihet är en tillgänglig nationell väntetids-
databas kopplad till kvalitetsmått.

Möjlighet till valfrihet förutsätter en mångfald 
av vårdgivare. Småskaliga verksamheter som 
ägs eller leds av läkare utmärker sig positivt 
när det gäller förutsättningar att erbjuda god 
vård och service till sina patienter till samma 
kostnad.

Vårdval kan skapa innovationskraft för nya 
arbetssätt och organisering, och fler arbetsgi-
vare med olika inriktningar. Vårdgivare i olika 
driftsformer och olika storlek skapar utrym-
me för ett effektivt resursutnyttjande. Större 

utbud av arbetsgivare ger vårdprofessioner 
alternativa karriärvägar, nya möjligheter till 
professionell utveckling och adekvat löne-
sättning. Vårdval ska utformas med hänsyn 
till sjukhusens

Det är viktigt att det skapas incitament som 
uppmuntrar fler läkare till entreprenörskap och 
att samverkan mellan dessa mindre enheter 
och andra professionsdrivna enheter under-
lättas.

Regelverk över landet med konkurrensneu-
trala villkor och långsiktiga avtal, oavsett 
driftsform eller storlek, är en förutsättning. 
Grunduppdraget ska vara nationellt, men med 
möjligheter till tilläggsuppdrag anpassade 
efter lokala förutsättningar. Det viktiga är att 
uppdragets yttre gränser definieras och att 
uppdrag och resurser följs åt.

Förändringar av villkor enligt LOV och natio-
nella taxan ska föregås av förhandling mellan 
parterna och inte ensidigt dikterade villkor. 
Förutsättningar för utbildning, fortbildning och 
forskning måste säkerställas och utvecklas, 
liksom sjukhusens fortsatta tillgång till spe-
cialistkompetens och utbildnings- och jour-
möjligheter.



16

BOT OCH BÄTTRING
RECEPT FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Läkarens roll i sjukskrivningspro-
cessen
Hälso- och sjukvården har en viktig roll i sjuk-
skrivningsprocessen. Med rätt verktyg och 
förutsättningar kan vården förhindra sjuk-
skrivning och möjliggöra att patienter som är 
sjukskrivna ska kunna återgå i arbete.

Förutsättningar för arbetet med en högkva-
litativ och rättssäker sjukskrivningsprocess 
innebär att tillräckligt stöd, kunskap och god 
samverkan med andra aktörer i sjukskriv-
ningsprocessen fungerar väl, såsom arbets-
givare, Försäkringskassan, socialtjänsten och 
arbetsförmedlingen.

Försäkringskassan ska vara en samarbets-
partner i sjukskrivningsprocessen och Försäk-
ringskassans krav på utförliga beskrivningar 
på läkarintyg ska inte få påverka läkares 
arbetsmiljö negativt. Läkare ska ha avsatt 
tillräckligt med arbetstid för att kunna göra 
detta arbete på ett tillfredsställande sätt.

Ökad flexibilitet av sjukskrivningsregler för 
stegvis återgång till arbete är önskvärd. Andra 
viktiga förbättringsåtgärder är differentiering 
av läkarintyg vid sjukskrivning, liksom bättre 
digitala stöd för läkaren vid sjukskrivnings-
tillfället.

Företagshälsovårdens roll och betydelse mås-
te öka och det krävs att fortsatt utbildning av 
företagsläkare sker. Arbetsmedicinsk kunskap 
behövs för att på ett korrekt sätt verka i kon-
taktytan mellan patient/arbetstagare, arbets-
givare, sjukvård och sjukförsäkringssystem 
som möjliggör en effektiv rehabilitering. Här 
behövs ett ökat statligt regelverk.

Även vissa specialiteter måste öka med tanke 

på den psykiska ohälsan, exempelvis allmän-
läkare och psykiatriker.

Läkare och läkemedel
Val mellan olika behandlingsalternativ av läke-
medel ska grundas på vetenskap och beprö-
vad erfarenhet och anpassas efter patientens 
behov. Fortbildning måste kontinuerligt ske.

Den fria förskrivningsrätten utgör grunden 
för att läkare ska kunna erbjuda patienter en 
behovsanpassad läkemedelsbehandling. För 
att förbättra patientsäkerheten behöver gene-
risk ordination införas, en generisk hantering 
där läkemedlets substansnamn används i 
hela kedjan, från ordination/förskrivning till 
administrering eller expediering.

Den snabba utvecklingen med nya behand-
lingsmöjligheter inom läkemedelsområdet 
betyder att ny kunskap om läkemedel snabb-
are behöver omsättas till klinisk nytta. Vården 
måste bli bättre på att utnyttja digital teknik 
för att föra in och generera ny kunskap i den 
kliniska verksamheten.
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Vårdgivarna ska tillhandahålla de verktyg 
som läkare och annan vårdpersonal behöver 
för att kunna ge patienter en god och säker 
läkemedelsbehandling. Det krävs att läkare 
har tillgång till journalintegrerade verksam-
hetsstöd med information om patientens alla 
läkemedels-behandlingar. En nationell läke-
medelslista där även rekvisitionsläkemedel 
ingår bör snarast komma till stånd.

Genom en hållbarbar läkemedelsanvändning 
idag kan läkare bidra till att säkerställa att 
hälso- och sjukvården även i framtiden har 
tillgång till nödvändiga läkemedel. Kampen 
mot antibiotikaresistens i såväl produktionsled 

som vid användning, är avgörande för att vi i 
framtiden ska ha välfungerande substanser.

Läkemedel påverkar vår miljö genom att stora 
mängder läkemedel kasseras varje år. Att 
minska kassationen av läkemedel är ett vik-
tigt mål.

Gott och etiskt transparent samarbete 
med läkemedelsindustrin är viktigt. En tre-
parts-överenskommelse mellan Läkarförbun-
det, SKL och de forskande läkemedelsföreta-
gen (LIF) är önskvärd.

Särläkemedel ska vara statligt finansierade.
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En hälso- och sjukvård nära invånarna
Primärvården utgör basen i hälso- och sjuk-
vården och den specialiserade öppenvården, 
inklusive mellanvårdsformer som närsjukhus 
och rehabiliteringskliniker, avlastar de fullt 
utrustade sjukhusen.

Bristande kapacitet i primärvården leder till att 
andra delar belastas felaktigt. Hela vårdkedjan 
måste hänga samman. Det förutsätter ett ökat 
samarbete mellan öppenvård och sjukhusvård 
där sjukhusens tillgång till kompetens och 
vårdplatser är avgörande. Likaså förutsätter 
det platser och medicinsk kompetens i sär-
skilda boendeformer och i hemsjukvården.

Digitalisering och en ökad informationstillgång 
kan rätt utbyggt och infört ge ökade möjlig-

heter för vården och stärka patientens delak-
tighet och autonomi. Det kan i sin tur frigöra 
tid för patienter med större behov. Analoga 
alternativ ska erbjudas patienter som inte kan 
utnyttja den digitala tekniken fullt ut.

Primärvård
Primärvården ska vara en naturlig första 
ingång till vården och arbeta såväl med diag-
nos och behandling som förebyggande.

Förtroendet för primärvården måste öka hos 
allmänheten, vilket förutsätter förbättrad till-
gänglighet och hög kontinuitet med fast läkare 
och hög kompetens.

En hälso- och sjukvård på rätt vårdnivå

Det behövs en nationell primärvårdsreform som innefattar följande aspekter:

 » Primärvårdens uppdrag definieras med utrymme för lokala anpassningar.

 » En mångfald av vårdgivare.

 » Fast läkare där varje invånare har en namngiven läkare. Listning på läkare, inte på hus.

 » Listningstak. En tydlig arbetsavgränsning säkrar den medicinska kvaliteten, tryggheten för pa-
tienten och ger en rimlig arbetsbelastningen för läkarna och andra professioner i primärvården.

 » Fler specialister i allmänmedicin. Påbyggnadsutbildning för andra specialister (för att bli dub-
belspecialist med lön som specialistläkare) och förbättrad tillgång på ST-läkare i primärvården 
genom avsevärt ökad nationell dimensionering. Vi stöttar statliga bidrag för fler ST-tjänster.

 » Listning på andra specialiteter på grund av brist på allmänläkare. Åtminstone under en över-
gångsperiod behövs listning på andra specialister, exempelvis ST-läkare i allmänmedicin och 
specialister i primärvårdsnära verksamheter.
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Öppen specialistvård
En utbyggd och förstärkt öppen specialistvård 
med fler sjukhusspecialister utanför sjukhu-
sen kan rätt utformad förbättra effektiviteten i 
sjukvårdssystemet. En mångfald av vårdgiva-
re och småskaliga läkarledda verksamheter 
främjar patientfokus och stärker möjligheterna 
att välja.

Nationella strategier och långsiktiga lösningar 
behöver utarbetas för hur privata vårdgivare 
och sjukhusläkare ska kunna etablera sig i 
öppenvård.

Läkarförbundet ser ett antal grundläggande krav:

 » Regelverk för etablering av privat öppen specialistvård med offentlig finansiering anpassade 
till den småskaliga professionsstyrda vårdens förutsättningar.

 » Klara spelregler och långa avtalsrelationer för kontinuitet och för att vårdgivare ska våga 
investera i verksamheten.

 » Konkurrensneutrala villkor mellan offentliga och privata, stora och små vårdgivare. Enskil-
da läkare inom olika specialiteter ska ha goda möjligheter att på skäliga villkor starta egen 
verksamhet.

 » Förutsättningar för utbildning, fortbildning och forskning ska vara tillgodosedda.

 » Läkarprofessionen måste delta i utvecklingsarbetet och lokalt behöver det finnas former för 
påverkan och överläggning om villkor.

 » Sjukhusläkare ska ha möjlighet att kombinera tjänstgöring på sjukhus och i öppen vård, i 
offentlig och privat drift, utan negativa konsekvenser för pension och andra sociala trygg-
hetssystem. Inadekvata regler för bisyssla eller konkurrensklausuler ska inte förekomma.

Slutenvård
Sjukhusvården kräver en stabil och säker 
sjukhusläkarbemanning. Förutsättningar för 
utbildning, forskning, utveckling och långsiktig 
kompetensförsörjning är en förutsättning.

Antalet vårdplatser har minskat kontinuerligt 
under flera decennier. Den medicinska och 
tekniska utvecklingen och kompetensutveck-
lingen är en delorsak som är positiv, men 
minskningen är också en följd av besparingar 
och stor brist på personal. Enligt OECD har 
Sverige numera lägst antal slutenvårdsplat-
ser per invånare i EU. Samtidigt fortsätter 
överbeläggningarna och utlokaliseringarna att 

öka. Därtill har väntetiderna ökat i takt med 
att vårdplatserna har blivit färre.

Vårdplatsbristen drabbar patienterna i form 
av försämrad tillgänglighet och patientsäker-
hetsrisker. Risken för medicinska misstag, 
vårdskador och försämrad vårdkvalitet ökar 
när utredning eller behandling fördröjs och 
patienter vårdas på avdelningar som saknar 
rätt utrustning och medicinsk kompetens. 
Vidare skapar det en ohållbar arbetsmiljö för 
läkare, genom icke värdeskapande arbets-
uppgifter som att leta platser och flytta runt 
patienter, ökat behov av akut medicinsk servi-
ce, stor etisk stress och ökade sjukskrivningar.
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Brist på högintensiva vårdplatser som IVA och 
intermediärvårdplatser innebär också stora 
risker för skador och även dödsfall.

För vården anses en beläggningsgrad på 
85–90 procent vara det mest effektiva. För 
att möjliggöra en god och säker vård krävs 
därför fler slutenvårdsplatser och fler inter-
mediär-/intensivsvårdplatser, då en ökande 
andel slutenvårdspatienter är i behov av avan-
cerad övervakning. Att komma tillrätta med 
vårdplatsbrist är en av Läkarförbundets mest 
prioriterade frågor.

Utnyttjandet av vårdplatserna på sjukhus kan 
förbättras genom effektiviseringar, som bättre 
samverkan med den öppna specialistvården, 
primärvården och den kommunala vården 
och omsorgen. Mellanvårdsformer och reha-
biliteringsplatser, inom exempelvis neurologi, 
ortopedi och stroke, behöver också byggas 
ut och förstärkas. Tillräckligt många vårdplat-
ser avlastar akutmottagningarna, jourarbetet 
och möjliggör också direktinläggningar från 
primärvården.

Läkarförbundet vill se:

 » En personalpolitik där man premierar kompetens och erfarenhet, prioriterar arbetsmiljön, 
garanterar fortbildning samt i ökad utsträckning ser till att chefer har medicinsk kompetens 
och tillräckliga befogenheter. 

 » En vårdplatsdimensionering där antalet och fördelningen mellan olika vårdplatser utgår ifrån 
befolkningens faktiska behov för att klara såväl akut som elektiv vård, istället för att styras av 
regionernas ekonomiska ramar.

 » En nationell primärvårdsreform med fast läkare. Genom att öka primärvårdens kapacitet och 
kontinuitet, även inom kommunerna, kan en större del av befolkningens vårdbehov förebyg-
gas och behandlas innan sjukhusvård behövs. Även uppföljningar blir medicinskt säkrare.

Högspecialiserad vård
Högspecialiserad vård är sällan förekomman-
de vård som kräver stora resurser och/eller 
investeringar samt multiprofessionell kompe-
tens. Enligt HSL (2 kap. § 7) utgör nationell 
högspecialiserad vård den vård som behöver 
koncentreras till en eller flera enheter över 
landet för att kvalitet, patientsäkerhet och 
kunskapsutveckling ska kunna upprätthållas 
och ett effektivt användande av hälso- och 

sjukvårdens resurser ska kunna uppnås.

Läkarförbundet stödjer den nya arbetsprocess 
som Socialstyrelsen har tagit fram i syfte att 
koncentrera mer av den högspecialiserade 
vården på nationell nivå. För den mest avan-
cerade högspecialiserade vården kan det 
finnas anledning att utöka samarbetet inom 
Skandinavien.
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Med ökad koncentration av viss specialist-
kompetens och erfarenhet i den högspeciali-
serade vården kommer den övriga sjukvården 
behöva bra system för kunskapsspridning och 
fortbildning. Välfungerande vårdkedjor, digita-
lisering och ett gott samarbete mellan högspe-
cialiserade sjukvårdsenheter och patientens 
hemmaregion är avgörande.

Nivåstrukturering och kompetenskoncen-
tration kan påverka förutsättningarna för att 
bedriva utbildning och kompetensutveckling 
lokalt. Den högspecialiserade vården mås-
te ha goda förutsättningar för forskning och 
kompetensförsörjning. Det måste säkerstäl-
las att all sjukvårdspersonal kan tillgodogöra 
sig och bevara klinisk bredd under samtliga 
utbildningssteg.

Nivåstruktureringen bör därför göras med 
eftertanke och med en helhetssyn på vårdked-
jan, inklusive akutsjukhusen och utbildning. 
Beslut om koncentration av såväl regional som 
nationell högspecialiserad vård ska föregås av 
konsekvensbeskrivningar och åtgärdsplaner.
I de fall ST-tjänstgöringen kommer förläggas 

till flera enheter måste förutsättningarna för 
anställnings- och ersättningsmöjligheter för 
läkaren vara goda.

Barn- och Ungdomsvård
Barn under 18 år utgör ca 20 procent av Sve-
riges befolkning och barn och ungdomar har 
unika behov vad gäller hälso- och sjukvård. 
Ett gott omhändertagande av deras hälsa, 
inklusive den psykiska hälsan, är av största 
vikt för framtiden. Barnkonventionen förväntas 
bli lagstadgad i Sverige 2020 och med den 
följer ett stort antal åtaganden som involverar 
barns och ungdomars hälso- och sjukvård. 
Denna vård behöver präglas av helhetssyn 
och bedrivas familjecentrerat samt med kun-
skap om barnets/den unges närmiljö. 

Med mer avancerade behandlingsmöjligheter 
ökar gruppen av överlevande barn med svåra 
kroniska sjukdomar och funktionshinder. Det 
finns behov av specialistkunskap samt lång-
siktigt hållbar försörjning av läkemedel och 
att sådana utvecklas vad gäller berednings-
former och doseringar så att de är lämpliga 
och godkända för barn.
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Anpassad äldresjukvård
Den demografiska utvecklingen, färre vård-
platser, kortare vårdtider och snabbare 
patient-flöden, tillsammans med strukturom-
vandling i kommunerna från särskilda boen-
den till insatser i ordinärt boende, ställer höga 
krav på förmåga till helhetssyn, samverkan, 
kontinuitet och samordning. Antalet vårdplat-
ser inom slutenvården och i särskilda boen-
den, inklusive korttidsboende, måste öka och 
planeras i dialog mellan kommun och region.

Då fler invånare med omfattande behov vårdas 
utanför sjukhusen ökar kraven på läkarinsat-
ser från primärvården och sjukhusspecialister 
i öppenvård, såväl som på kommunens vård 
och omsorg. Även fler sjukhusspecialister, inte 
minst geriatriker, psykiatriker och specialister 
i palliativ medicin, bör kunna ingå i teamen.

Ansvaret för läkarinsatser ska fortsatt vara 
regionens, men det ska vara möjlighet för de 
kommuner som så önskar att anställa läkare.

Regler som säkerställer en tillräcklig läkar-
medverkan måste gälla lika över landet, vilket 
kan ingå som en del i ett nationellt utformat 
uppdrag för primärvården.

Beroendevård
En huvudman, regionen, bör ansvara för 
behandlingen av missbruk och beroende. Med 
hälso- och sjukvården som ansvarig får hela 
landet en samlad behandlingsorganisation 
som har bättre förutsättningar att nå dem som 
behöver insatserna och som på ett bättre sätt 
kan ta tillvara och implementera ny kunskap.

Modern beroendevård integrerar i hög grad 

farmakologisk och psykologisk behandling 
med psykosociala insatser. Sjukvården har 
bäst förutsättningar att utveckla detta område 
med kompetens baserad på neurobiologisk, 
psykologisk och folkhälsovetenskaplig forsk-
ning. Socialtjänsten ska ha ansvar för sociala 
stödinsatser.

Digitala vårdkontakter
Utvecklingen med digitala vårdkontakter går 
idag mycket snabbt och är ett viktigt stöd 
för både läkare och patienter. Det är positivt 
att regioner utvecklar metoder och tjänster 
för digitala vårdkontakter om det sker med 
utgångspunkt i en fast läkarkontakt.

Det finns många tillfällen då det kan fungera 
bra med digitala avstämningar och möten. Det 
behövs dock en reglering avseende skillnad 
mellan ett digitalt besök och en telefonkontakt 
med eller utan bild, harmonisering av ersätt-
ningsnivåer, krav på kompetens samt vilka 
diagnoser och vilka behandlingar som kan 
vara lämpliga eller olämpliga att hantera via 
digitala vårdkontakter.

Vården behöver tillsammans med patienterna 
ta ställning till hur vi bäst kan använda det 
digitala verktyget för att stödja patienternas 
möte med vården. Vårdens grundläggande 
principer som vård på lika villkor, priorite-
ringsprinciper samt Läkarförbundets etiska 
regler utgör en viktig grund som måste värnas 
i vården, oavsett i vilken form vården bedrivs.

Den marknadsföring som digitala vårdgivare 
bedriver ska i likhet med all annan läkarverk-
samhet ske i enlighet med Läkarförbundets 
marknadsföringsregler.
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Strukturer för kunskapsbaserad 
och kunskapsskapande vård
Professionen ska ha en ledande roll i kun-
skapsstyrningen.

De medicinska professionerna, särskilt spe-
cialitetsföreningarna, ska ha ett stort ansvar 
vid framtagandet av nationella vårdprogram 
och behandlingsriktlinjer. Läkare är en nyckel-
grupp som framtagare likväl som användare/
mottagare.

Även patientorganisationerna har en viktig 
roll att fylla i framtagandet av riktlinjer och 
rekommendationer. Statens roll ska vara att 
stödja med ekonomiska resurser och bidra 
med förvaltning, administration och spridning.

Socialstyrelsens arbete med Nationella riktlin-
jer har flera fördelar, exempelvis en väl utveck-
lad metod för framtagandet och strukturen för 
uppföljning. Det finns också tydliga nackdelar, 
som att de är för få, tar lång tid att arbeta 
fram och att de inte implementeras i tillräck-
lig utsträckning. Det är viktigt att riktlinjerna 

arbetas med kontinuerligt och uppdateras. 
Men det behövs också andra kompletteran-
de arbetsformer och en digital struktur med 
besluts- och kunskapsstöd kopplade till aktuell 
patientinformation som kontinuerligt uppdate-
ras och stödjer individuellt beslutsfattande.

Regioners gemensamma arbete med ”Natio-
nellt system för kunskapsstyrning hälso- och 
sjukvård” är ett bra initiativ, men det måste 
skapas med delaktighet av specialitetsför-
eningarna.

Nationella vårdprogram ska utgöra ett stöd 
och inte kräva följsamhet.

Implementering och fortbildning måste ske 
för att kunskapsstöden ska få spridning i 
verksamheten. Nationella riktlinjer och andra 
kunskapsstöd måste därmed vara möjliga att 
följa i klinisk praxis. För att implementeringen 
ska lyckas måste det finnas tid och resurser 
avsatta för att ta in och omsätta ny kunskap 
inom den verksamhet man verkar inom.

System som stödjer
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Kvalitetsregistren kan utgöra ett kraftfullt 
verktyg för kvalitetsutveckling och är numera 
strategiskt viktiga för stora delar av hälso- och 
sjukvårdens förbättring. Även framgent mås-
te professionen vara en central kraft i deras 
utveckling. Därtill måste det finnas ett betryg-
gande skydd för den enskildes integritet.

Den kunskap som journaler, register och 
annan dokumentation samlar in ska kontinuer-
ligt och systematiskt följas upp och utvärderas. 

Data från register ska inte användas 
för ekonomisk styrning och ersättning. 
Ansvars-förhållandet mellan myndigheter 
och sjukvårdshuvudmän måste vara tydligt, 
konkurrens-neutralitet säkras och åtskillnad 
mellan myndighetsutövning, finansiering och 
produktions-ansvar upprätthållas. Avgörande 
är att intressenterna tar sitt finansieringsan-
svar samt att nationell samordning och lång-
siktiga förutsättningar är tydliga.

Ersättningssystem
Vårdens styr- och ersättningssystem måste 
stödja medicinska prioriteringar och gå i takt 
med läkaretiken.

Systemen ska vara mer generella och över-
gripande, bygga på tillit till det professionella 
ansvaret och premiera viktiga värden som 
kontinuitet, samordning, helhetssyn, kvalitet 
och fortlöpande uppföljning.

Lösningarna måste vara långsiktiga och inte 
äventyras av kortsiktiga politiska beslut som 
riskerar att skapa onödiga målkonflikter i 
vården, exempelvis som när satsningar på 
tillgänglighet riskerar att sätta prioriterings-
principerna ur spel och skapa undanträng-
ningseffekter av patienter som har behov av 
kontinuitet och samordning.

Ersättningssystemen ska främja ett brett 
ansvar för samordning och kontinuitet.

Så kallade interndebiteringar ska undvikas.

Ersättningsmodeller för digitala vårdtjänster 
bör vara lika över hela landet. 



#vitaransvar   #tryggvard

lakarforbundet.se    
Växel 08-790 33 00

Medlemsrådgivningen 
- när du behöver råd och stöd kring din anställning

medlemsradgivningen@slf.se 
08-790 35 10

Medlemsadministrationen 
- när du har frågor om ditt medlemskap

medlem@slf.se 
08-790 35 70


