Nytt från styrelsen

V

ilken sommar vi haft! Har dock delade känslor kring
denna värme, härligt men samtidigt skrämmande
med tanke på klimatfrågan och alla otäcka bränder
som härjat i Sverige och övriga världen. Dessutom har sjukvårdssverige haft en tuff sommar med brist på personal och
vårdplatser. Även primärvården har varit än mer belastad.
Tack alla för allt bra jobb ni gjort och gör!
Flera i styrelsen har varit fackligt aktiva även i sommar.
Mycket har kretsat kring Anna Nergårdhs andra delbetänkande samt Almedalen. Styrelsen har i maj även haft sitt årliga
internat där vi planerat det framtida arbetet. Våra tre kärnfrågor är listning på läkare, listningstak på både läkare och
VC samt nationell primärvårdsreform. Reformen måste värna
kontinuitet samt behovsstyrd tillgänglighet. En nyckelfråga är
kompetensförsörjningen. Det måste utformas ett rimligt och
tydligt definierat åtagande som på sikt även kan var rekryterande. Vi måste bli fler specialister i allmänmedicin.
Politik

Regeringen har nu beslutat att förslaget från Anna Nergårdhs
första delbetänkande, om stärkt vårdgaranti, träder i kraft januari 2019. Detta innebär bland annat att den som är i behov
av vård ska garanteras en medicinsk bedömning av läkare eller
annan legitimerad vårdpersonal inom tre dagar. Den skärpta
tidsgränsen kommer att sätta ytterligare press på den redan
belastade primärvården och med nuvarande resurser blir det
svårt att leva upp till vårdgarantin. Risken för “kulissbesök”
för att uppfylla tidsaspekten av vårdgarantin innebär en försämring i vårdkvalitén. Det föreligger även en underskattad
risk för undanträngningseffekt av kroniker eller att behandlingsinsatser förskjuts till förmån för vårdgarantibesök. DLF
ser en fara i att man från politiskt håll beslutar om lagar och
antar förslag som under rådande omständigheter är omöjliga
för den underdimensionerade primärvården att leva upp till.
Det är glädjande att Anna Nergårdhs andra delbetänkande ”Samordnad utveckling för god och nära vård” lyfter fram
behovet av en stärkt primärvård. Att kontinuitet och fast lä-
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karkontakt betonas är positivt. Det är bra att man avsätter
statliga pengar till ST-tjänster i allmänmedicin även om satsningen är lågt tilltagen. Vi saknar dock konkreta förslag på
hur primärvården ska klara av sitt åtagande innan kompetensförsöjningen är löst. Det saknas även ett tydliggörande när det
gäller listningstak samt en nationell finasieringsprincip och
ersättningsmodell. Kanske finns svaren i Göran Stiernsteds
kommande utredning ”Styrning för en mer jämlik vård” som
kommer nästa sommar.
Det mycket omfattande delbetänkandet ska nu läsas och
begrundas noga innan vi skriver ett remissvar. Vi är även tacksamma för de åsikter vi fått in från er i lokalföreningarna. Dessa
kommer självklart också beaktas i det slutgiltiga remissvaret.
Almedalen

DLFs två seminarier under Almedalsveckan var välbesökta
och uppskattade. Digitalisering och arbetsmiljö diskuterades. Läs gärna artiklarna
från Almedalen längre in i tidningen.
Allt gott!
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