
Nytt år och nya utmaningar, visst är det härligt?!
Mycket är i görningen i det sjukvårdspolitiska 

Sverige och efter storhelgernas slappande är det 
nu dags att kavla upp ärmarna. På agendan står en natio-
nell primärvårdsreform i fokus. Vi måste få politiker och 
makthavare att förstå att resurserna till primärvården måste 
öka så att vi kan axla rollen som basen i svensk sjukvård. 
Ett viktigt uppdrag är även att förmedla den arbetsglädje 
som faktiskt finns i primärvården, så att flera lockas dit/
stannar kvar. Vi vill och vi kan bedriva en god och nära 
vård bara förutsättningarna finns. Ett mycket gott exempel 
är Borgholmmodellen som det går att läsa om i Läkartid-
ningen nummer 3. Här ser man vad starkt och professio-
nellt ledarskap har för betydelse. Genom att prioritera god 
arbetsmiljö skapas arbetsglädje och med det följer viljan 
och förmågan till utveckling. Ett rimligt åtagande öppnar 
möjligheterna för hembesök när så behövs. Kontinuiteten 
värnas och tillgängligheten ökar. Antalet besök på akutmot-
tagningar och vårdtillfällen på sjukhus minskar. Patienter, 
sjukvårdspersonal samt samhället i stort vinner på en sådan 
satsning och den huvudman som vågar satsa kommer att gå 
vinnande ut ur sjukvårdskrisen.

Politik
Valårets lobbyingarbete gentemot de olika partiernas hälso- 
och sjukvårdspolitiska talespersoner är i gång . Först ut var 
Caroline Asplund från DLF styrelsen och Ulrika Elmroth, 
SFAM, som har träffat Anders W Jonsson (C). Han gav ett 
imponerande intryck genom sitt intresse för och kunskaper 
om svensk sjukvård. Han bedriver då och då lite kliniskt arbe-
te som bakjour på barnkliniken i Gävle. Vi fick medhåll i att 
primärvården är underfinansierad samtidigt som han tycker 
att DLF och SFAM är konservativa när det gäller innovatio-
ner. Han är positivt inställd till nätdoktorer men poängterar 
att STRAMA:s riktlinjer självklart bör följas samt att man 
behöver se över den orimliga utomlänsersättningen. Vi pas-
sade förstås på att dela med oss av våra idéer kring en hållbar 
primärvård.

Flera i styrelsen har även haft ett möte med Anders Hen-
riksson,1:a vice ordförande SKL och Dag Larsson, ordföran-
de i sjukvårdsdelegationen SKL och oppositionslandstingsråd 
SLL. På agendan stod hyrläkarfrågan, nätläkare och sjukin-
tygsproblematiken.

SKL delar vår åsikt att det krävs krafttag avseende arbets-
miljöfrågorna innan man kan införa ett stopp av inhyrd perso-
nal och de menar att de landsting/regioner som lyckats vända 
trenden (Östergötland, Kalmar, Skåne, Västmanland) bör de-
la med sig av sina framgångsrika åtgärder till övriga sjukvårds-
sverige. Utifrån egen erfarenhet från Östergötland, som var 
tidiga med att införa hyrläkarstopp i primärvården, kan jag 
dessvärre inte rapportera om någon direkt satsning utan sna-
rare försämring. Bristen på specialister i allmänmedicin och 
vakanta tjänster har nu börjat nå även centrala vårdcentraler 
i Linköping från att tidigare varit ett utkantsfenomen. Där 
läget varit extra kritiskt har man fått ge dispens till inhyrd 
personal.

SKL håller med om att ersättningssystemet för nätläkar-
vård måste ses över och att en lagändring kan vara lösningen, 
men man behöver bereda frågan ytterligare. Man ser det som 
självklart att sjukvården behöver digitaliseras och att webbtid-
bokning bör bli en självklarhet.

Sjukskrivningsfrågan är fortsatt komplex och där har par-
terna svårt att nå varandra. Ett nytt möte med SKL är inpla-
nerat för att fortsätta diskussionerna.

Framöver kommer vi i styrelsen lägga extra krut på vilka di-
gitala lösningar som vi vill se på 
vårdcentralerna framöver. DLF 
är för innovation men värnar 
samtidigt egenskapen att ”vara 
doktor på riktigt”!
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Du hittar oss på Facebook och på vår hemsida:

www.facebook.com/Distriktslakarforeningen
www.slf.se/svdlf
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