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Läkarna behövs om
januari-överenskommelsen
ska bli verklighet
I januari-överenskommelsen mellan regeringspartierna och Liberalerna och Centerpartiet återfinns bland
annat ett löfte om primärvårdsreform som ska genomföras under mandatperioden. Men skrivningarna kommer
behöva konkretiseras. Läkarkåren kommer vara en nyckelgrupp i detta arbete.

Det tog fyra månader att få en regering. Lösningen
blev en överenskommelse som omfattar 73 punkter som ska genomföras under mandatperioden.
Av allt att döma kommer denna överenskommelse
att sätta ramarna för den politiska verkligheten
fram till 2022.
Inte minst kommer programmet att forma
sjukvårdspolitiken. Punkterna 58–63 handlar
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om sjukvård och äldre. I varje punkt finns oftast flera förslag. Dessa varierar i omfattning och
konkretion. På det mer övergripande planet lovas
en ”generalplan för kortare köer” och att ”patienternas rätt till information och rätt att välja
värnas och utvecklas”. Bland de mer specifika
förslagen finns att staten och SKL ska sluta ett
avtal för att, bland annat, stärka elevhälsan och
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Det är lätt att
skriva att ”En
uppdaterad kö
miljard ska införas
som omfattar hela
vårdkedjan och
särskilt tar hänsyn
till kroniskt sjuka
patienters behov”,
som det står skri
vet i punkt 58.
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motverka mobbning. På ytterligare detaljnivå
införs kostnadsfria arbetskläder för anställda i
äldreomsorgen.
I punkt 60 utlovas att en ”primärvårdsreform
införs”. Den ska innebära att rätten till en fast
läkarkontakt ska säkras, att det ska bli attraktivare för läkare att arbeta i primärvården och att det
ska bli enklare att bedriva vård på landsbygden.
Som möjligen framgått är det inte på alla punkter tydligt hur de olika reformer som utlovas ska
uppnås. En avgörande politisk uppgift för läkarprofessionen bör vara att hjälpa de politiker och
tjänstemän som nu ska genomföra 73-punktsprogrammet just med ”hur:et”. En självklar ingång
vid kontakter med beslutsfattare är att säga: ”Ni
har ju förbundit er att uppnå X. Jag kan förklara
hur ni lyckas med det på bästa sätt.” För det är
lätt att skriva att ”En uppdaterad kömiljard ska
införas som omfattar hela vårdkedjan och särskilt
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tar hänsyn till kroniskt sjuka patienters behov”,
som det står skrivet i punkt 58. Det kan vara
svårare att genomföra i praktiken. Utan professionens hjälp blir det omöjligt.
Politiker utvärderas utifrån hur väl de uppfyller
sina löften. Det betyder att 73-punktsprogrammet
kan användas för att ställa förtroendevalda till
ansvar. De fyra partierna i regeringsunderlaget
vill inför valet 2022 visa att de levererat, och det
blir inte roligt om resultatet underkänns av läkarkåren. Se där, en möjlighet som bör utnyttjas!

Läs hela överenskommelsen här:
https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/aktuellt/
utkast-till-sakpolitisk-overenskommelse.pdf

Vårdcentral som
felvaccinerade barn
förlorar avtal

Utredare föreslår
ändringar i
sjukförsäkringen

Västra Götaland säger upp avtalet med en vårdcentral som
misstänks ha felvaccinerat 89 barn och tagit betalt för privata
omskärelser. Barnen fick för låg dos vaccin vid femårskontrollen. Vårdcentralen ska också ha utfört privata omskärelser
men registrerat den som vårdbesök och fått ersättning, vilken
regionen nu kräver tillbaka. Verksamhetschefen på den berörda
vårdcentralen bestrider anklagelserna och tänker överklaga
beslutet.
Läkartidningen 2019;116:FIRT

Den särskilde utredaren Claes Jansson överlämnade den 25
januari delbetänkandet ”Ingen regel utan undantag” till regeringen. I betänkandet föreslås att det ska vara möjligt att i
högre utsträckning än idag kunna skjuta upp bedömningen av
arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete. Dessutom
föreslår utredningen att det ska vara möjligt att även efter dag
365 pröva arbetsförmågan hos arbetsgivaren om hög grad av
sannolikhet talar för att den sjukskrivne kan återgå i arbetet.
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