
Motion 4 till SPLF:s Fullmäktigemöte 2021 från SkPLF(Skåne-Blekinge 

Privatläkarförening) 

Utan småföretagare stannar Sverige? 

Det finns en politisk vilja att stärka företagandet runt om i landet, men sjukvården tillhör 

undantaget. Senaste tidens har utredningar och beslut driver sjukvården tydligt mot 

centralisering. Det finns risk att snart är kvar endast landsting och större vårdbolag. 

Mångfald och företagsamhet i mindre skala behövs också inom svensk sjukvård som en 

självklar val till patienter och personal. 

Skåne Blekinge PrivatLäkarförening yrkar  

 

Att Privatläkarna centralt arbetar med att informera om arbete som privatläkare och starta 

eget till yngre kollegor redan vid Specialisttjänstgöring. 

Att Privatläkarna centralt aktivt tar upp småföretagandet inom sjukvården, syns i olika 

möten och kongresser för läkare och driver tesen att arbeta som privatläkare är ett självklart 

och möjligt val i Sverige. 

Att Privatläkarna centralt tar kontakt med andra nordiska privatläkarföreningar för att få 

input hur privatläkarna ”klarar sig” i andra likande sjukvårdssystem. 

 

// Katriina Svensjö för SkPLF 

 

Svar: 

SPLF har som en av sina huvuduppgifter att verka för att utöka den andel som småskalig 

professionsstyrd vård utgör av svensk sjukvård. 

Vi har i många år deltagit på mässan ”Framtidens specialistläkare” för att för yngre kollegor 

visa på möjligheten att vara egenföretagare. Vi samverkar även med SYLF och bjuder in 

deras medlemmar till kurser kring eget företagande som ges i vår egen och förbundets regi.  

Vi har en positiv respons inom Läkarförbundet för våra frågor med bl.a. ett relativt nytt 

handlingsprogram (https://slf.se/var-politik/mangfald-av-vardgivare/) där vikten av en 

mångfald olika vårdgivare betonas. Vi är alltså inte ensamma utan har hela förbundet med 

oss i kontakter med makthavare och massmedia.  

Likaså har förbundet goda kontakter med våra grannar i de nordiska länderna och har med 

dem utbytt erfarenheter och fått inspiration och idéer främst från Norge och Danmark där 

man har som vi ser det klart bättre system för småföretagande inom sjukvården.  

Styrelsen yrkar att motionen med detta kan anses besvarad.  

 

https://slf.se/var-politik/mangfald-av-vardgivare/

