
Rapport Projekt: Ansvar – 
”Ansvar för framtidens hälso- och sjukvård”

Syfte: Möjliggöra en alternativ arbetsform till att nå ut med SYLF:s politik. Punkter ur verksamhetsplanen 
som legat till grund för projektet är:

- VP 4.1 Att SYLF verkar för att läkare skall leda och utveckla svensk sjukvård
- VP 4.2 Att SYLF verkar för höjd vårdkvalitet
- VP 4.3 Att SYLF tar aktiv del i att utforma framtidens läkarroll

Mål: Kontinuerligt stärka SYLF:s kommunikationskanaler och inflytande gentemot hälso- och sjukvårdens 
aktörer, samt att inspirera och stärka SYLF:s medlemmar. Genom en samlad ansträngning under gemensam 
paroll synliggöra organisationen och stärka varumärket som en framåtblickande, modern organisation och 
trovärdig samtalspartner. 

Målgrupp: Medlemmar, kollegor, arbetsgivare, politiker, tjänstemän, väljare.

Bakgrund: Där vi tidigare frågade oss själva: ”Vem skall leda vården?” måste SYLF våga ta debatten ett 
steg längre och fråga: ”Vilken vård vill vi leda?”. 

Mötet mellan läkare och patient är grundstenen i svensk sjukvård. För att underläkaren på ett patientsäkert 
sätt skall kunna axla ansvaret i denna situation krävs att flera förutsättningar är uppfyllda. 

 Figur 1. Bättre villkor för underläkaren, bättre vård för patienten. 

Genom en aktiv approach till hälso- sjukvårdens utveckling tar underläkare ansvar för dagens patienter och  
för morgondagens. 

Utförande: Under början av 2012 lade SYLF:s styrelse grunden för projekt: Ansvar, vilket sedan sjösattes i 
samband med kongressen Framtidens specialistläkare (FSL) i september samma år.

Under  FSL hölls  två  seminarier  under  tema  ansvar,  ”Läkares  ansvar  i  vinstdrivna  organisationer”  och  
”Patienter,  pengar,  politik  –  läkares  ansvar  i  framtidens  hälso-  och  sjukvård”.  SYLF:s  seminarier  var 
välbesökta och projektet fick en flygande start genom att viktiga framtidsfrågor debatterades flitigt och nya 
kontakter bland arbetsgivare och politiker kunde knytas.



Utöver detta spreds information kring  projekt:  Ansvar via Läkartidningen (”Dags att  ta ansvar” LT nr 36, 
120904), i Göteborgsposten (”Fler läkare krävs för att leda sjukvården” GP debatt 120909) samt på SYLF:s 
hemsida (”Ansvar för framtidens hälso- och sjukvård” och ”Våga se potentialen”, SYLF.se ).

Under våren hängde SYLF:s styrelse på debatten i riksmedia kring sjukvårdens styrsystem genom att belysa 
vikten av läkares möjligheter att leda och organsiera vården i Dagens Medicin (”Läkare måste våga ta rollen 
som beslutsfattare”, DM 130321). Likaså lyftes ideér kring hur primärvården ska kunna säkra en hållbar  
kompetensförsörjning genom att bereda plats för klinisk forskning, ledarskapsutbildning och ökad flexibilitet 
för ST-läkare i tidningen Dagens Samhälle (”Primärvården behöver fler ST-läkare”, DS 130402).

I Moderna Läkare (nr 3/2013) redovisades SYLF:s styrelses arbete under Almedalsveckan 2013. Seminariet,  
Patienter,  pengar,  politik  –  hur  ska  framtidens  sjukvård  styras?”,  var  välbesökt  och uppskattat.  Genom 
seminariet fick styrelsen möjlighet att presentera ansvarsprojektet för Sveriges Kommuner och Landstings 
(SKL) nytillträdde direktör för avdelningen vård och omsorg, Hans Karlsson. Politiker från både alliansen och 
oppositionen medverkade i panelen och styrelsen fick under veckans gång även möjlighet att samtala med 
dessa.

Flera av SYLFs lokalavdelningar har också arbetat med projekt: Ansvar. Goda initiativ runt om i landet har 
lett fram till diskussioner med olika beslutsfattare om hur underläkaren kan göras mer delaktig i sjukvårdens 
ledning och organisation.

Utvärdering: Sedan projektstarten har SYLF:s styrelse poängterat vikten av att ta tillvara på underläkares 
olika kompetenser och erfarenheter vid möten med politiker och tjänstemän på såväl nationell som regional  
och  lokal  nivå.  Flera  av  riksdagspartiernas  sjukvårdsgrupper  har  uppvaktats  och  fått  ta  del  av 
projektförklaringen. I många av dessa sammanhang har SYLF upplevts som en framåtsyftande organisation 
och en seriös samarbetspartner.

Vid  representantskapet  2013  redovisades  projektet  för  representanter  från  lokalavdelningarna.  Styrkor, 
svagheter  och  förbättringsområden  kring  att  arbeta  i  projektform  på  liknande  sätt  diskuterades. 
Lokalavdelningarna framförde att de på det stora hela var nöjda med styrelsens arbete med projekt: Ansvar. 
Vissa lokalavdelningar har inspirerats och lyckats driva egna projekt medan andra tyckt det varit svårt att nå  
fram till  ledande  personer  samt  att  projektet  känts  för  övermäktigt.  Kommunikationen  mellan  styrelsen, 
kansliet  och  lokalavdelningarna  kan  ömsesidigt  förbättras.  Vidare  önskade  en  majoritet  av 
lokalavdelningarna en möjlighet till att i framtiden få vara med på ett tidigt stadium kring utformningen av 
liknande projekt.

Frågan kring underläkarens plats i  hur framtidens hälso- och sjukvård ska utformas är alltid  aktuell  och 
central i SYLF:s styrelses arbete. Vi kommer att fortsätta driva frågan genom både gamla och nya kanaler 
och  hoppas  att  projektet  inspirerat  våra  medlemmar  och  lokalavdelningsstyrelser  till  att  ta  ansvar  för 
framtidens sjukvård!
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